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REPUBLICA NOASTRĂ LA 25 ANI

La 30 decembrie 1972 întreaga noastră naţiune socialistă angajată cu totalitatea potenţelor sale în uriaşa construcţie a societăţii socialiste multilateral
dezvoltate, cu sentimente de profundă mîndrie şi nestăvilită bucurie, cinsteşte
împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea Republicii, evenimentul de
hotărîtoare răscruce al istoriei contemporane a României.
Lupta neîntreruptă a poporului român, sub conducerea partidului comuniş
tilor, pentru transformarea revoluţionară a României şi-a găsit realizarea
Sti plenară în acea zi de sfîrşit de decembrie cînd monarhia, stavilă în calea
dezvoltării şi progresului general al ţării, a fost înlăturată.
Momentul proclamării Republicii în România este de importanţă crucială
pentru destinele patriei noastre, el însemnînd deschiderea largă a porţilor
spre fundamentalele transformări novatoare de ordin economic, politic şi
social.
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al P.C.R., arăta
că : , ,Democratizarea ţării, mersul ei înainte întîmpinau rezistenţa partidelor
claselor exploata/oare, a regelui şi camarilei sale. A devenit imperios necesară
răsturnarea monarhiei, care constituia o piedică în calea progresului social.
Proclamarea Republicii Populare Române a însemnat începutul puterii
democrat-populare, trecerea României într-o nouă etapă a dezvoltării sale -etapa revoluţiei socialiste'' 1 .
Lichidarea pentru totdeauna a exploatării omului de către om, victoria deplină a socialismului la oraşe şi sate, constituie cea mai înaltă cucerire a acestui
pătrar de veac timp atît de scurt istoriceşte - de cînd poporul român
într-un însufleţitor avînt a proclamat Republica.
Actul istoric realizat acum un sfert de veac nu a fost altceva decît momentul-cheie al îndeplinirii măreţelor idealuri ale clasei muncitoare : libertatea
#, independenţa naţională, ţelurile de luptă ale celor ce muncesc, dreptul legitim de a fi singurii stăpîni ai destinelor patriei.
Tot ceea ce s-a petrecut în acest pătrar de veac de Republică pe minunatele
plaiuri ale României reprezintă, prin prizma transformărilor fundamentale
din societatea noastră, confirmarea strălucită a capacităţii Partidului Comu1 Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român
democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării
în AIIP, XII, nr. 2-3/1966.

continuator al luptei revoluţionare şi
socialiste din România,

muncitoreşti şi
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nist Român de a rezolva în mod creator problemele complexe ale revoluţiei
şi construcţiei socialiste.
1 maginile nu sînt totdeauna suficient de elocvente, iar cuvintele cuprind
anevoie redarea fidelă a distanţei de la ţara în care trăiam în urmă cu un pătrar
de veac şi pînă la viaţa noastră de astăzi. Atunci ne aflam la puţini ani de
la terminarea unui război pustiitor pe care poporul român nu îl dorise, dar
care a lăsat greul sărăciei şi al lipsurilor de tot felul pe umerii, şi pînă atunci
atît de împovăraţi, ai celor ce muncesc. Astăzi, într-o apoteoză de lumină, ne
întoarcem privirile spre patria -noastră, spre România Socialistă, stat cu o
însemnată capacitate industrială, cu o tehnică în plină ascensiune spre cel
mai elevat nivel, care produce tipuri noi de maşini, linii tehnologice şi instalaţii complete, industria noastră constructoare de maşini participînd cu indici
tot mai înalţi la echiparea giganticelor complexe industriale ce se construiesc
în România, ea devenind astăzi un competitor deloc de neglijat în concernul
economiei mondiale.
ln raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R., tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., sublinia: "ln centrul eforturilor întregului nostru popor va sta continuarea consecventă a industrializării pe baza cuceririlor tehnico-ştiinţifice contemporane" 2 •
A ce asta demonstrează că procesul de industrializare socialistă a ţării constituie nu numai o victorie fundamentală, de însemnătate istorică a poporului
român, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, dar şi cea
mai luminoasă trăsătură perspectivă a viitorului.
O deosebită atenţie a fost acordată în acest pătrar de veac de către Partid
şi Guvern lumii satelor, unor sate care nu mai seamănă întru nimic cu cele
de ieri, cu aşezările întunecate în care lîncezea fără speranţe o lume tristă.
H otărîtoarele victorii ale socialismului la sate - cooperativizarea agriculturii, introducerea agrotehnicii înaintate - au creat baze trainice pentru
dezvoltarea unei vieţi noi, la un nivel mereu mai înalt. Ca rezultat al unui
sistem complex de măsuri luate şi realizate în cadrul programului agrar multilateral iniţiat de Partid, toate ramurile agriculturii sînt în continuu progres,
producţia medie agricolă fiind în permanentă creştere, datorită cărui fapt
este asigurată hrana populaţiei, materiile prime necesare industriei şi disponibilităţile pentru export.
1nsumarea tuturor acestor rezultate ne indică dezvoltarea substanţială a
economiei naţionale pe ansamblul ei, creînd premizele creşterii continue a
venitului naţional, bază temeinică a sporirii an de an a volumului de investiţii,
cu consecinţele sale fireşti : ridicarea continuă a nivelului de trai. Continua
mărire a salariului real al muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor şi funcţio
narilor, creşterea veniturilor ţărănimii, îmbunătăţirea aprovizionării şi deservirii populatiei, numărul mereu crescînd al construcţiilor de locuinţe, fondurile cu adeJărat uriaşe destinate învăţămîntului, ştiinţei, culturii, ocrotirii
2 Nicolae Ceauşescu, Raportul C.C al P.C.R. cu privire la activitatea P.C.R. în perioada dintre
Congresul al IX-lea ~i Congresul al X-lea ,~i sarcinile de viitor ale partidului, Ed. Politicii. Bucureşti, 1969, p. 26.
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VII
sănătătii

sînt numai cîteva trăsături ale luminosului tablou ce reprezintă
Româ.;"ia Socialistă, sub înţeleapta conducere a Partidului.
Poporul român, stăpîn pe ţara şi soarta sa, plin de talent şi iniţiativă creatoare, participă cu simţ de răspundere mereu sporit la rezolvarea treburilor
obşteşti, la conducerea vieţii economice şi culturale a patriei sale. 1 storicul
eveniment trăit de poporul român cu un sfert de veac în urmă depăşeşte în
semnificaţii fruntariile ţării.
Republica Socialistă România, stat independent şi suveran, îşi înfăptu
ieşte politica sa externă corespunzător intereselor poporului nostru. Prietenia
şi alianţa cu ţările socialiste constituie baza politicii externe a statului nostru.
România Socialistă este o înflăcărată apărătoare a păcii în lumea întreagă,
activitatea ei pe plan internaţional fiind expresia unei politici consecvente
în serviciul apărării umanităţii de spectrul şi primejdia unui nou război mondial.
România Socialistă promovează, de asemenea, o politică a dezvoltării relaţiilor m1.eltilaterale comerciale, tehnice, ştiinţifice, culturale - cu toate
statele, indiferent de orinduirea lor socială, fapt care a asigurat patriei noastre
un prestigiu unanim recunoscut pe toate meridianele terrei.
Profunda semnificaţie a aniversării pătrarului de veac al Republicii noastre
îşi găseşte întreaga-i concretizare în dezbaterile şi documentele istoricului
eveniment din iulie 1972 - Conferinţa Naţională a P.C.R.
După cum este cunoscut, Congresul al X-lea şi recenta Conferinţă Naţională
"au făcut o amplă şi multilaterală analiză a schimbărilor produse în structura
societăţii româneşti, a legităţilor care guvernează dezvoltarea noastră socială
pe drumul socialismului şi comunismului, a cerinţelor noi impuse de viaţă,
schiţînd, totodată, liniile directoare ale perspectivei dezvoltării economicasociale a României în deceniile următoare" 3 •
Forţa transformatoare a politicii partidului, capacitatea sa de a asigura
înaintarea istorică rapidă a ţării pe căile progresului şi prosperităţii generale
se vădesc în înnoirile ce au schimbat din temelii înfăţişarea României, în
victoria deplină şi definitivă a socialismului la oraşe şi sate.
Conferinţa Naţională a P. C. R. a ridicat în faţa poporului nostru o complexitate de probleme, de la îndeplinirea înainte de termen a actualului plan cincinal
pînă la problemele de etică şi echitate socialistă definitorii pentru profilul
societăţii noastre de astăzi şi de mîine, de la coordonatele şi obiectivele cercetării
tehnica-ştiinţifice pînă la problemele sistematizării oraşelor, comunelor şi
satelor. Nici un ungher al dezvoltării economice, sociale şi politice a României
Socialiste nu a rămas neinvestigat, neluminat şi neprezentat la valoarea sa
reală în contextul complex al actualităţii. Prognozele ştiinţifice asupra dezvoltării României Socialiste au creat posibilitatea fundamentării unor realizări de majoră importanţă privind destinele patriei noastre, pînă înspre
finele celui de al doilea mileniu al erei actuale.
Cu alte cuvinte, Conferinţa Naţională a P.C.R., înregistrînd actualitatea
realizărilor, concretizînd viitorul imediat şi jalonînd perspectivele ultimelor
3 Nicolae Ceauşescu, "Era
tembrie, 1(9)/1972, p. 3.

Socialistă

" la început de drum, în Era
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decenii ale mileniului nostru îşi merită cu prisosinţă aprecierea de "istorică".
De fapt, problematica discutată şi sarcinile trasate de către Conferinţa N aţio
nală răspund cerinţelor pe care le impun depăşirea stadiului de ţară socialistă
tn curs de dezvoltare si construirea societătii socialiste multilateral dezvoltate.
Deci, este deosebit de clar faptul că aniv~rsarea pătrarului de veac ce a trecut
de la instaurarea Republicii în România se desfăşoară sub semnul marelui
context istoric - de trecut, de prezent şi de viitor - al Conferinţei Naţionale
a P.C.R. din iulie 1972, punctul de cotitură al vieţii economice, sociale şi
politice a Româm:ei contemporane.
Pentru realizarea uriaşei opere constructive din cel de al treilea deceniu
al Republicii, un rol primordial revine înarmării omului cu o înaltă conştiinţă
socialistă. ln acest sens, subliniem pateticul final al expunerii tovarăşului
Nz:colae Ceauşescu la Conferinţa Naţională a P.C.R.: "Sînt ferm convins
că întregul partid, întregul popor vor înfăptuz:, ca şi pînă acum, neabătut
politica internă şi externă a partidului elaborată de Congresul al X-lea, precum
şi hotărîrile Conferinţei Naţionale. Astfel vom parcurge încă o etapă importantă pe calea făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate în România,
pe calea progresului şi civihza_tiei" 4 •
De aceea, rolul educativ al muzeului contemporan - înalt for de cercetare
ştiinţzfică şi amplu dtjuzor de cultură creşte considerabil în acest context.
1ntregul front muzeologic cu largile sale potenţe educative trebuie să se CO'Itsidere mobilizat, să devină o preţioasă verigă a sistemului educaţional şi ştiin
ţzfic al României Socialiste.
Cea de a douăzeci şi cincea aniversare a Republicii nu o putem sărbători
mai bine decît împărtăşindu-ne de avîntul chemărilor Partidului şi creînd,
cu forţe unite, o istorie a patriei care să oglindească obiectiv şi real marile
strădanii ale trecutului şi prezentului, istorie pe care astăzi o scriu cu energia
şi pasiunea lor clocotitoare masele de oameni ai muncii mobilizate de Partid.
Aşadar, astăzi, umăr la umăr români, maghiari, germani, toţi cei ce
locuiesc de veacuri pe meleagurile patriei noastre - luptă hotărît pentru
construirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în România. Alături
de ei, lucrătorii frontului muzeologic aduc prinos de recunoştinţă Partidului,
gîndesc spre viitorul comunist înaripat, slăvesc într-o unitate de monolit
momentul istoric 30 DECEMBRIE - piatră de hotar în dezvoltarea României contemporane.
COMITETUL DE

4

tică,

REDACŢIE

Nicolae Ceauşescu, Raport la Conferinţa Naţională a P.C.R. (19-21 iulie 1972), Ed. PoliBucureşti, 1972. p. 140.
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AVRAM IANCU

1nfăţişarea portretului fizic şi moral al lui Avram 1ancu este mult uşurată
de mărturiile vremii, numeroase şi sincere, care toate l-au ridicat pe tînărul
tribun, la vîrsta de 24 de ani numai, pe piedestalul eroului, înconjurat de
aureola legendei. Farmecul său personal ? Vor ba-i scurtă şi neşovăitoare ?
Curajul tineresc, dar chibzuit? Simţul de dreptate ? Optimismul contagios ?
Care din aceste calităţi au asigurat lui 1 ancu asemenea aureolă ? Nici una
luată în parte, toate luate la un loc, deoarece acestea alcătuiesc ceea ce se nttmeşte o personalitate istorică în înţelesul superior al noţiunii: întruchiparea,
în cel mai înalt grad, a aspiraţiilor maselor populare în momente hotărîtoare
pentru soarta lor, pentru viitorul lor. Acestea au văzut în 1 ancu expresia
năzuinţelor pentru eliberare socială şi naţională, propria lor emanaţie, frumoasă la chip şi curată la suflet, măreaţă în fapt şi
dreaptă în cugetare.
Copilul vioi şi prietenos, elevul sîrguincios şi distins de la Cîmpeni şi
Zlatna, studentul de la Cluj şi cancelistul de la Tg. Mureş era preocupat de
studiu şi deopotrivă de problemele ce frămîntau generaţia sa.
La Tîrgu Mureş îl găsesc evenimentele revoluţionare din 1848. De acum
nu va mai fi un tînăr oarecare. De la 25 martie 1849 el va fi unul din cei mai
ascultaţi tribuni ai poporului, la Tg. Mureş, Blaj şi Sibiu, dar mai ales
în Munţii Apuseni, între moţii lui, care-l iubesc cu sinceritate şi-l urmează
orbeşte, simţind că este al lor în întregime, că el şi-a unit indestructibil viaţa
cu aceea a natiei sale. Nici unul dintre conducătorii românilor din Transilvania nu s-a' identificat atît de desăvîrşit cu interesele maselor populare ca
acest fiu de moţ. De aceea autorităţile şi nobilimea reacţionară îl vor
socoti un primejdios duşman al clasei feudale şi al rînduielilor nedrepte, încercînd să-l îndepărteze, prin toate mijloacele, din mijlocul poporului.
Evenimentele din 1848 nu se pot înţelege în întreaga lor semnificaţie fără
Avram Iancu, iar acesta de asemenea, fără revoluţia de la 1848. Oamenii
din Munţii Apuseni, Moţii din părţile Cîmpenilor au fost organizaţi într-o
prefectură "A uraria gemina", în frunte cu Avram 1 ancu, alături de care
erau alţi vrednici prefecţi : Petre Dobra, Simion Balint, Ioan Buteanu. A ici
în munţi s-a creat în 1848 un lucru de o însemnătate deosebită : organizarea
unei administraţii populare, cea dintîi în această formă din istoria Transilvaniei.
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1ndeobşte, lumea asoâază evenimentele de: la 1848 doar cu apărarea
aet'că a 11;'tinţilor de către moţi, bărbaţi şi femei, sub conducerea unor căpi
tam·, centuriom·, decurioni, tribuni şi prefecţi, împotriva încercărilor de a
fi cotropiţi in t'arna, prt'măt•ara şi 'l!ara anului 1849. Este, fără îndoială, şi
acesta un lucru important, din mai multe motive: se dezvăluie eroismul admirabil al maselor populare cind luptă pentru o cauză dreaptă, pentru libertate
şt· o viaţă omenească, impotri·l.'a agresiunii de orice fel; se dezvăluie priceperea, învăţată dt·n ·riaţă şi r.u din cărţi, a unor tineri care se îndeletniceau
pe1ztru î1ztîia oară cu purtarea războiului: se pune într-o lumină neîndoiel1zică legătura dintre popor şi adevăraţii săi reprezentanţi: se limpezeşte o
probhmă

11.ult diHttfată, tt·w.p de peste un uac, anume, in slujba cui era pusă
lupta acestora.
Analiza ştiz'nţtjică, mar xt'stă, a tuturor rcsorturilor societăţii transilva1ze, a raporturt'lor sociale şi a st'fuaţz'ei naţionale, lămureşte pe deplin faptul
că 1111 poate fi vorba de o luptă p11~ă in slujba curţii din Vz'ena, pentru salva1'ea monarht'ei habslurgt.ce, ci de o luptă pentru interesele proprii ale poporulm· român pentr11 scuturarea nesuferitei şerbii, pentru înstăpînirea asupra
pămîntului şi a pădurz'lor, răpite ţărăm'mii de clasele dominante, pentru
condiţii omeneşti de muncă in 111ine, pentru. libertăţi fundamentale, pentru.
respectarea glas1tl1ti rcmânilcr de a F recunoscuti ca o naţiune cu depline
drepturi politice, culturale, adică naţionale.
·
Acest fapt este dovedit chiar dz'n timpul celei de a treia adunări de la Blaj,
cînd mulţi dintre conducăton'i românilor regretă că au semnat moţiunea în
care se cerea încadrarea Transilvaniei în prevederile constituţiei austriece
şi colaborarea cu armata imperială. Este dovedit mai ales de atitudinea de
dispreţ a comandanţz'lor a1matei austriece faţă de cetele româneşti şi comandanţii acestora, de hpsa de incredere a românilor in promisiunile Curţii din Viena
de cuvi1ztele lui 1 ancu adresate lui Kossuth în iulie 1849, cu privire la acel
element gt'gantic care u1măreşte să înece naţiunile mai mici.
Rezultă adevăratele intenţii ale românilor, dt'n încercările din acea vară
a anului 1849 de a se uni revoluţia româm'lor cu cea maghiară împotriva
despotismului habsburgic şi ţarist, dz'n atitudinea Curţii din Viena şi a
azdorităţilor habsburgice faţă de 1 an cu, după înăbuşirea revoluţiei, cînd a fost
suspicionat, alungat din Viena, arestat şi ma/tratat în închisoarea din Alba
1 ulia şi Sibiu.
De aici tragedia unui popor şi a eroului său: a fi silit să te aliezi cu
un asemenea "prt'eten" făţarnic. Căci românii, în condiţiile concrete din
1848, au. fost siliţi să colaboreze cu Curtea din Viena. Dacă conducătorilor
români li se pot aduce învinuiri cu privire la tactica urmată, cauza necolaborării mai întîi, a confUctelor armate după aceea, dintre revoluţia românilor
şi revoluţia maghiară trebuie căutată în greşelile conducătorilor acesteia din
urmă în problema naţională, pe de o parte, a feudalilor transilvani în problema
socială, pe de altă parte, şi a unora şi a altora în amîndouă, deoarece,
mai ales acum, cele două probleme erau nedespărţit legate între ele, datorită
situaţiei concrete a Transilvaniei, unde nobilimea în marea majoritate era
maghiară, z'obăgimea precumpăm'tor română.
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Salvarea privilegi1'lor de clasă explică cele mai pr1'mejdioase măsuri pentru
români hotărîte atunci: um'unea forţată a Transilt•aniei cu Ungaria, votată
de o dietă react1'cnară, execuţ1'ile m1'litare fmpotr1'va oamenilor paşnici, r?'dicaHa de ~p[r.;.u~ătcr1· in care-şi sfirşesc v1'aţa oameni s?·mpli şi preoţi, tribuni
şi prefecţi, refuzul ucunoaştert'i naţ1'onaWăţii române de guvernul magMar
si de K ossuth insuşi, care prcjerează ameninţări pină la extirparea, prin
;a bie, a poporului român, trimiterea unor solii de împăciuire, ca aceea a lui
Dragoş, şi apoi surprinderea românilor şi a lui Iancu pentru a fi nimiciţi
în munţi.
Această neinţehgere a 1·mperat1'velor vremii a adîncit prăpastia dintre
două naţiuni, fmp1'ngîndu-le la un război dureros, cînd interesele lor reale
cereau să se aprop?·e. Clarv1'z1'unea lui N1'colae Bălcescu pusă în slujba
acestei t'dei, a reuş1·t, după strădanii de multe ori dramatice, să arunce o punte
peste prăpasf1'a despărţitoare, să facă guvernul magh1'ar să înţeleagă realitatea şi să-l inţeleagă pe 1an cu, să inţeleagă nuesitatea um'rii forţelor împotriva
duşmanului ccmun: despot?"smul celor două curţi 1'mperiale care-şi dăduseră
mîna pentru sugrumarea popoarelor.
1n tot ce a plănuit şi a înfăptuit în acele v1joaroase vremuri Iancu. era animat
de credinţa putHnică in dreptatea cauzei pe care o apăra, in dreptatea cauzei
poporului cu care se 1'dentificase prin intreaga sa fiinţă. De aceea moţii, după
mărturisirea unui contemporan care nu le-a fost deloc prieten, considerau
poruncile sale sjt'nte, inn'olabile şi oblt'gatorii fără abatere ; îl socoteau dăruit
cu puteri ~uprc.cmeneşti, de aceea se temeau de el, îl respectau şi îl iubeau,
îl adorau ca fetmecaţi, cu toate că şt1'a să-i ţină în frîu. "Ni se par mai bune
şi mai dulci poruncile tale şi poporul cu preste fire iubire ascultă glasul
tău. Cînd le citesc o carte de la t1'ne parcă reînv1'e", îi scria viceprefectul Prodan Probu in t01"ul luptelor. Asemenea realitate era cunoscută şi recunoscută
de toţi, pr1'eteni şi neprieteni deopotrivă. Toţi şt1'au că "sufletul mişcării
româneşti" a fost Iancu, că el "a cucerit încrederea neţărmurită şi dragostea
poporului său", că "oriunde se arăta era primit cu entuziasm", că ,.toate
privirae se îndreptau către dînsul, iar naţiunea română vedea în persoana lui
pe eroul şi ocrotitorul său", raporta gen. Liiders în persoană. Prietenii şi tovarăşii săi priveau la Iancu "ca la soarele de miazăzi", cum spunea Nicolae
Bălcescu. Această încredere şi-o cîştigase Iancu prin caracterul său, prin
judecăţile drepte, prin sfaturile, ţinuta şi învăţăturile pe care le împărtăşea,
la care se adăuga înfăţişarea prin care se deosebea de tovarăşii săi. Pentru
toate aceste calităti Iancu era numit "Crai" de cei ce-l urmau.
Este viaţa unui om mistuit de o flacără puternică, aceea a propriului său
popor, cu care se contopise inseparabil, la o vîrstă căreia numai vremurile
revoluţionare îi 1·mpr1'mă maturitatea oamenilor cu bogată experienţă a vieţii.
Poporul s1'mţ1'nd acest adevăr, ajuns la gradul necesar al conştiinţei de sine,
a ştiut să-şi aleagă conducători dintre oameni ai faptelor şi ai acţiunii, ai gîndurilor şi simţămintelor înalte, umane, patriotice, oamenii t'dentificaţi cu
interesele poporului, cunoscători şi înţelegători ai mărimii vremurilor în
care tră1'au. "Avram Iancu, - afirmă Bariţiu, cel ce l-a cunoscut bine,
l-a preţuit după cuviinţă şi a înţeles şi mărimea epocii - om născut pentru
https://biblioteca-digitala.ro
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acţiune, venise chiar la timp,
acţiune şi-a împlinit datoria

...,.,,

chiar în acei ani epocali". Omul născut pentru
în chip măreţ , ,neclintit ca granitul munţilor

sat .

Oameni obiectivi, cu judecată dreaptă şi cu răspundere faţă de slova scrisă
- români maghiari şi de alte neamuri - de atunci şi pînă astăzi, au privit cu
respect la Iancu, Papiu, Buteanu şi la toţi cei de o seamă cu ei, au respectat în
persoana lor cauza unei naţiuni întregi, în ei care şi-au expus viaţa cu curaj,
şi-au asumat sacrificiul su,prem, şi au iubit sincer poporul, fără zgomot
răsunător cu iz de nesinceritate, împărtăşind tragedia ţăranilor anilor 48
şi de după aceea.
Priveşte cu respect, astăzi mai mult ca oricînd în trecut, întreaga naţiune
la Iancu şi la tovarăşii săi, recunoscînd în persoana şi fiinţa lor măreţia
P?Porului, sacrificiul mulţimilor pentm adevăr şi lumină, pentru dreptate
Şt echitate, pentru libertate şi viaţă omenească. Cinstirea curată a întregii
naţiuni, la o sută de ani de la moartea "Craiului Munţilor" întruchipează
plenar adevărul că Iancu şi ceilalţi eroi şi martiri şi-au inchinat întreaga
viaţă, cu tot ce au avut ei mai bun, luptei drepte a poporului, sădind temelie
t rainică vieţii libere şi fericite din anii socialismului.
ŞT.

https://biblioteca-digitala.ro

PASCU

STUDII SI
, MATERIALE

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CEA MAI VECHE FAZĂ A COMPLEXULUI CULTURAL
STARCEVO-CRIŞ ÎN ROMÂNIA
{Partea I-a)

În anul 1958 'predam la tipar manuscrisul monogafiei "Cultura Criş
în Transilvania", ·ce urma să apară în 'Materiale, VII. Mutată, succesiv,
în Materiale, VIII şi în Materiale, IX, ea vedea, în fine, lumina tiparului
în ActaMN, III. 1 Reieşea, încă de atunci, din întreaga analiză a materialului, că respectiva cultură reprezintă primul şi cel mai vechi orizont neolitic
din Ardeal şi din întreaga ţară, prec~dînd sigur în timp culturile socotite
"vechi neolitice" : Hamangia, ceramica liniară, Dudeşti, întregul complex
Boian etc. Rezultatele finale erau concretizate în scurte concluzii 2 •
Constatările expuse în articolul monografie ne îndemnaseră a exprima
serioase rezerve asupra atribuirilor "Pre-" şi "Protocriş" a materialelor
ceramice de la Dîrţu-Ceahlău, considerate iniţial o verigă de legătură între
gravetianul final şi un "protoneolitic" de nuanţă locală3 •
Cunoaşterea unui facies pe care îl bănuiam foarte vechi
al culturii Criş, prezent la Cluj - "Gura Baciului", ne îndemnase să
revenim, cu precizări suplim~ntare, asupra lipsei de tem~inicie a atribuirilor de tip "gravetiano - mezolitico - pre-Criş", atît pentru Dîrţu, cît
şi pentru un şir de materiale care {fiind de fapt mult m1.i tîrzii) erau jonglate
a suplini lipsa unui "protoneolitic aceramic" sau "protoceramic", - inexistent de fapt, pînă acum, la noi şi pentru dovedirea căruia nu s-a adus încă
nici o singură probă stratigrafică neîndoielnică'.
Într-un recent articol, dezicîndu-se de păreri la care mai înainte aderase,
prof. Vl. Dumitrescu reia întreaga discuţie şi argumentaţie, socotind că
totuşi, pînă la dovezi contrare, cultura Starcevo-Criş rămîne cel mai vechi
orizont neolitic de pe cuprinsul României5 • Concluziile la care învăţatul
bucureştean ajunge independent (cum pare să rezulte din trimiterile biblioN. Vlassa, Cultura Criş în Transilvania, in ActaMN, III, 1956, p. 9-48, p. 9, n.•.
Ibidem, p. 43, 37-40, 40-41, 41-42, 46-47.
3 N. Vlassa, in ActaMN, I, 1964, p. 463-464.
4 N. Vlassa, in Acta.\f~. V, 1933, p. 375-376. Vezi şi Apulum, V, 1955, p. 13-17 şi
ActaMN, IV, 1967, p. 407-408.
5
Vl. D.1mitre3::u. Cu privire la c~a m:Ji u3;h~ cu~tur.i n3Jlitici! din Rominia, în SCIV, 21,
1970, p. 187-193.V~zi şi va.ria'l.ta. în litnb3. fran:ezi, în Stuiia B:~lcanica, 5, 1971, p. 37-50.
În paranteză fie spus, nu ştim de und~ a luat d-sa inform:~.ţia că bovinele n-au trăit in stare săl
baticii în teritoriile de la n:>rd de Balcani (SCIV, 21, 1970, p. 193, respectiv Studia Balcanica,
5, 1971, p. 43). P~ teritoriul R'J:nhiei, cel puţin, ele ma.i trăiau astfel pînă in plin Ev Mediu.
1

2
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grafice) coincizînd cu cele ale noastre, mai de mult formulate, nu ne rămîne
decît a preciza, care anume etapă din lunga evoluţie a acestui complex
cultural poate fi socotită drept cel mai vechi neolitic din ţara noastră.

*

Reamintim, că încă de la publicarea rezultatelor primei campanii de
săpături (cea din 1960) de la "Gura Baciului" se desprindeau o serie de
aspecte menite a conferi materialelor Starcevo-Criş din această staţiune
o considerabilă vechime:
- caracterul dosit, ascuns al aşezării, situată într-o căldare retrasă,
înconjurată de dealuri, străbătută de firul de apă al unui pîrîu ("Pîrîul
Suceagului") alimentat de izvoare numeroase6 ;
- aspectul dispersat ("în cuiburi") al bordeielor curboliniare;
- marea adîncime la care încep să apară materialele (în jur de -1,25 m).
Căpăcuirea bordeielor cu un strat loessoid, absolut steril, gros de 50-60
cm, implicit excluderea posibilităţii unor adaosuri întîmplătoare de materiale arheologice ulterioare în timp ;
- lipsa desăvîrşită a urmelor oricărei alte culturi neolitice;
- caracterul arhaic al materialului ceramic. Prezenţa plevei în compoziţia pastei majorităţii categoriilor ceramice ;
- apariţia cîtorva cioburi nearse, numai uscate la soare, aflate în cenuşa
vetrelor;
·
- apariţia obsidianei, la un moment cronologic mult prea vechi pentru
a o considera vehiculată de influenţe liniare, Tisa timpurii sau Biikk,
ceea ce ne şi făcea s-o considerăm aport sudic 7 ;
- infima cantitate de ceramică barbotinată, în comparaţie cu cea roşie
sîngerie, frumos lustruită;
- înrudirea picturii cu alb pe roşu de la "Gura Baciului" cu cea din
faza Vrsnik P.
Precizăm, că în săpătura din 1960 nu ne-a reuşit o separare stratigrafică a materialelor.
În octombrie 1962 a apărut în taluzul săpăturii din 1960 un mormînt
de inhumaţie, chircit 11 , prezentînd următoarele caracteristici:
- un bogat inventar 10 ceramic, litic şi din os, alcătuind un adevărat
"covor" pe care fusese depus cadavrul ;
- prezenţa aerului galben, depus în bulgăraşi ;
- caracterul net microlitic al pieselor de piatră cioplite din cadrul
inventarului;
- apariţia unui topor-vălătuc (W alzenbeil) de mari dimensiuni,
piesă tipică pentru aşezările Criş (Moreşti, !nucu) şi, de altfel, formă străActaMN, V, 1968, p. 371.
Ibidem, p. 375-376.
8 Asupra ultimelor două caracteristici ne-au atras atenţia soţii D. şi M. Gara§anin. Cf.
ActaMN, IV, 1967, p. 407-408.
8 Apulum, V, 1965, p. 13-17.
1 ° Fenomen deosebit de rar in cadrul complexului Star~evo-Criş. Cf. N. Vlassa, in ActaMN,
III, 1966, p. 14, 18 (cu bibliografia) şi E. Comşa, in OmD, 1960, p. 84-86.
8
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veche de unealtă de piatră şlefuită, precedînd chiar - în planul neoliticului mondial - toporul-calapod11 •
Observaţiilor arheologice li Ee adaugă unele din precizările ocazionate
de studiul resturilor de paleofaună şi de studiul scheletului uman:
- oasele ovicaprinelor culese din "covorul" pe care fusese depus mortul
indică o rasă foarte măruntă de statură, înrudită cu cea din neoliticul
preceramic de la Argissa-Magula şi din complexul Sesklo;
- printre "resturile menajere" din acelaşi "covor" apar şi oase umane
disparate, de copil, purtînd indicii de canibalism ritual ;
- diagnoza tipologică a scheletului pune clar în evidenţă un tip alpinoid,
brachicran, neaşteptat în optica - generalizată - că în cadrul complexului Starcevo-Criş tipul rasial preponderent e cel vechi-mediteranoid12 •
Irelevantă în momentul publicării, această constatare îşi află însă pe deplin
ponderea în lumina noilor descoperiri de la "Gura Baciului".

*
Săpăturile de la "Gura Baciului" au fost reluate, în trei campanii scurte,
succesive, în verile anilor 1968, 1969 şi 1970. Lucrările din 1968 şi 1969
au fost conduse de colaboratorul nostru, profesorul de liceu A. Palk6, iar
cele din 1970 de semnatar.
În 1968 a fost deschisă, la o distanţă de 28 m spre apus de prima suprafaţă (A) din 1960, o casetă (B) de 12 X 5 m, orientată E- V, săparea
căreia a continuat şi în 1969. Tot în 1968 s-a deschis caseta C, la 100
m vest de suprafaţa A, casetă care aflată deja la periferia aşezării
Criş - n-a mai dat decît material (şi acela foarte sărăcăcios) din ultima
fază de locuire Criş.
În fine, între 1-15 VII 1970 a fost săpată caseta B 1 , alipită spre
nord de caseta B, despărţită de aceasta doar printr-un perete de 40 cm.
Caseta B 1 , orientată tot E- V, a avut dimensiunile de 9 x 2,20 m. Unitatea
deplină de situaţii şi complexe arheologice din casetele B şi B 1 ne îndeamnă
să tratăm. împreună materialul rezultat din ele, cu specificarea că săpă
tura din 1970 (caseta B 1) prilejuind cele mai concludente observaţii stratigrafice, a permis înregistrarea a trei niveluri succesive Criş, deosebite
nu numai prin culoarea solului, ci şi prin tipologia materialului arheologic
(ceramică, în special) ce-l conţineau.
11 Întreaga discuţie, cu excerptarea integrală a bibliografiei mai vechi, la G. Smolla, Neolithische Kulturerscheinungen, Bonn, 1960, p. 58-63; H. Mtiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, vol. II, ]ungsteinzeit, Miinchen, 1968, p. 157, 159, 162, 178. Forme tranzitorii
spre toporul-calapod (constatare ce o facem nu numai de dragul exemplului 1) in primul strat
de la Karanovo, cf. G. I. Georgiev, in volumul L'Europe a la fin de l'âge de la pierre, Praga,
1961, pl. IV/4-6 (observaţia o face şi H. Mtiller-Karpe, op.cit., p. 464, nr. 165, vezi şi pl.
156/A 15-17). Tot pentru marea vechime a toporu1ui-vălătuc vezi şi Abriss der Vorgeschichte
(sub redacţia lui K. J. Narr etc.), Munchen, 1957, passim (Register, s.v. BeileJWalzenbeile).
18 O. Necrasov, în Apulum, V, 1965, p. 19-34. Vezi însă şi O. Necrasov, in OmD, 1960,
p. 417-418 şi în SCA, 2/1, 1965, p. 10-14, 16-17.
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Stratigrafia
Succesiunea stratigrafică, clară şi lesne de înregistrat, nu prezintă în general - perturbări pe verticală, iar pendulările de grosime ale fiecărui strat şi nivel nu depăşesc cîţiva centimetri. Profilul cel mai concludent 1-a servit taluzul sudic al casetei B 1 (fig. 1). De sus în jos el se prezintă astfel :
0-40 cm,

40-75 cm,
75 cm-1,50 m,
1,50-1,80 m,
1,80-2 m,
2-2,40 m,

2,40-2,70 m,

2,70-3 m,
3-3,25 m,

strat vegetal actual. Sol brun-roşcat de pădure, prezentînd un proces de humificare în partea superioară,
rezultat al păşunii existente aici de cîteva decenii.
Steril din punct de vedere arheologic ;
strat gălbui mărnos, cu sfărîmături de piatră de calcar.
Steril din punct de vedere arheologic ;
brun-gălbui, lutos, compact. Steril din punct de vedere arheologic;
humus fosil, negru, compact. Steril din punct de vedere arheologic;
nivelul III Criş (ultimul, în ordine cronologică!), negrucenuşos, relativ compact;
nivelul II Criş, gălbui-cenuşos, mult mai puţin compact, clar separabil de nivelul III Criş, atît prin culoarea şi consistenţa diferită, cît şi - mai ales - prin
deosebirile materialului ceramic;
nivelul I Criş, deci primul şi cel mai vechi în ordine
cronologică. Sol negru, gras, măzăros, foarte uşor
de săpat. Fundurile bordeielor Criş ce pornesc din
acest nivel ating adîncimea de 3-3,10 m;
brun-negricios, nisipos. Steril din punct de vedere
arheologic;
marn ă terţiară, nisipoasă, galbenă.

1

Observaţiile stratigrafice din anul 1970 vin deci să precizeze, cu un plus
de detalii, lucruri mai de mult sesizate: 1, pînă la adîncimea de 1,80 m
(în caseta B 1 ) nu apar nici un fel de resturi de materiale arheologice ;
2, succesiunea cronologică a nivelurilor Criş I, II şi III este neîntreruptă, ele reprezentînd dincolo de particularităţile fiecăruia - etape
evolutive ale vieţuirii aceleiaşi comunităţi umane şi ale aceluiaşi complex
cultural; 3, nivelul I Criş conţine rămăşiţele celei mai vechi prezenţe
omeneşti la "Gura Baciului", nefiind precedat de vreo cultură anterioară (fig. 2-8).
În săpătura din 1970 s-a clarificat şi faptul că bordeiele aparţin nivelului
I, nivelurile II şi III avînd locuinţe (cu multă probabilitate colibe, cu puţină
lipitură de lut) de suprafaţă (fig. 9-10). Constatările tuturor campaniilor
de săpături pledează în favoarea observaţiei că bordeiele nivelului I Criş
au un contur curboliniar, neregulat.
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NIVELUL I CRIŞ (-2,40 -

-2,70 m; în bordeie: -3 -

-3,10 m)

Se prezintă ca un nivel de locuire relativ subţire, cu material arheologic
destul de puţin, înafara bordeielor sau a complexelor mai închegate. În
caseta B (1968-1969) au apărut două bordeie curboliniare ce aparţin
acestui nivel. Limita nordică a unuia dintre aceste două bordeie s-a conturat numai în urma săpării casetei B 1 , în partea sudică a acesteia (vezi
fig. 2). Tot în caseta B 1 a fost dezvelită o aglomerare de fragmente ceramice,
pietre, oase de animale şi bulgăraşi de ocru galben, de circa 1 X 1 m,
aparţinînd de asemenea nivelului l. Aceluiaşi nivel îi aparţine şi porţiunea
de bordei conturată în colţul nord-vestic al casetei B 1 (fig. 2), bordei care
intră sub taluzurile de vest şi nord şi a cărui completă degajare a rămas
sarcina unei viitoare campanii de săpături.
MATERIALUL ARHEOLOGIC DIN NIVELUL I

Utilajul litic
1. Obiecte de piatră cioplită. De aspect pregnant microlitic, lamele şi aşchille cioplite (puţine
la numA.r) din nivelul I sint confecţionate aproape exclusiv din obsidian!!. de bună calitate,
transparentă sau translucidă (fig. 11/1-1~). Remarcăm aşchille de aspect triunghiular (fig.
11/1, 4, 10), precum şi patru microlite interpretabile drept virfuri de săgeţi (fig. 11/2, 5,
8-9). ln privinţa materiei prime folosite, face excepţie de la reguli!. o singură piesă, un mic
răzuitor lucrat din opal alb-lăptos, cu frumoase reflexe irizate (fig. 11/15). Menţionăm, cu
titlu de semnificativă curiozitate, că obsidiana va dispare din utilajullitic cioplit al nivelurilor
II şi III, fiind complet înlocuită cu un silex brun-gălbui, de bună calitate, în nivelul II
(fig. 11/16-36) şi cu silex cenuşiu (fig. llf37, 44-45) sau şist menilitic (fig. 11/38-43,
46-52) în nivelul III .
. 2. Obiecte de piatră şlefuită. Singurul obiect şlefuit, din piatră, apA.rut în nivelul I în răstim
pul campanillor de săpături din 1968-1970 e un lustruitor (fig. 12/11), confecţionat din jasp
de culoare cafenie (culoarea ficatului crud). Piesa, de relativ mici dimensiuni18, aminteşte
îndeaproape forma unui papuc, pretîndu-se perfect a fi ţinută în mină. Credem că a fost
întrebuinţată Ia netezirea şi lustruirea pereţilor vaselor de lut, dintre care unele cum se
va vedea - sînt într-adevăr lucrate cu deosebită îngrijire. Remarcăm excepţionala fineţe a
feţei active a lustruitorului, dînd o senzaţie tactilă neobişnuit de catifelată.
Privitor la forma de topor caracteristică pentru primul nivel, putem deocamdată doar
presupune că ea trebuie să fie cea de topor-vălătuc (Walzenbeil), atestat pînă în prezent
numai ca piesă de inventar funerar, în mormîntul apărut in 1962.
O
celor

menţiune
două

aparte (căci nu pot fi considerate direct ca obiecte de piatră şlefuită) se cuvine
piese de gresie nisipoasă din fig. 13/1-2, prima fragmentară, a doua întreagă, folo-

18 Includerea unei scări gradate în centimetri în
indicarea mai amănunţită a dimensiunilor pieselor.

planşele
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site - credem - ca nişte mici creuzete pentru pisarea materiilor colorante (ocru, în speţă).
Interpretarea lor drept prototipuri în piatră ale opaiţelor-altaraşe triunghiulare de lut, prezente
în nivelurile mai tirzii, ni se pare puţin probabilă.

Obiecte din os, corn

şi

scoici

1. Obiecte de os. Ca unelte confecţionate din acest material amintim o serie de nouă suie
(fig. 12/1-9), din rîndul cărora ultima piesă (fig. 12/9), prin dimensiunile
sale mai mari, ar putea fi interpretată, eventual, şi drept pumnal. Sint lucrate pe aşchii de
oase lungi de animale, ascuţindu-li-se virful prin şlefuire. Atragem atenţia asupra lipsei complete a spatulelor de os.
şi străpungătoare

Tot dintr-un os tubular a fost lucrat şi micul obiect din fig. 14/12, amintind de forma unei
rindele. Cunoaştem şi o tentativă de a obţine dintr-un os dur o piesă microliticl, printr-o
tehnică de aşchiere şi retuşare proprie confecţionării uneltelor de piatră cioplită (fig. 15/2).
Din categoria podoabelor (sau amuletelor' de os au apărut două verigi (ambele fragmentare),
lucrate din rondele detaşate din oase tubulare, rondele ce au fost apoi cu ingrijire lustruite
(fig. 14/13; fig. 15/3).
!n fine, o sumară semnalare a oaselor de animale (foarte puţin numeroase, dacă facem
cu nivelurile II şi III), constituind resturi menajere. Determinarea lor pe categorii
(sălbatice/domestice) şi specii se va face de către s~ecialişti în morfologie animală. Menţionăm
apariţia şi relativa frecvenţă a măgarului sll.lbatic (Equus Asinus hydruntinus)~ cu implicaţiile
cli.mato-botanice şi - implicit - cronologice ale unei atare apariţiP'.

comparaţie

2. Obiecte de corn. Amintim două fragmente (partea terminală) de coarne de căprior (Capreolus capreolus L.) de pe care s-au indepli.rtat parţial ori total rugozitlţile, iar virful ascuţit
a fost retezat şi şlefuit, astfel că în prezent e neted şi bont (fig. 12/10; fig. 15/9). Aflarea
şi a altor fragmente de coarne de căprior, neprelucrate, ne indeamnă să credem că au constituit
o materie primii destul de apreciată (fig. 15/1, 4-8). Evident, unele dintre ele - ca şi coarnele neprelucrate de ovicaprine ori cele de bovine sălbatice sau domestice - trebuiesc incluse
printre .. resturile menajere".
3. Scoici şi melci. Predilecţia locuitorilor neolitici de la .. Gura Baciului" pentru culegerea
de nevertebrate fosile fusese remarcati deja cu ocazia analizli.rii materialului osteologie din
.,covorul" pe care era depus scheletul chircit, dezvelit în 1962. Atunci apăruseră două exemplare de echinoderme terţiare, aparţinind genului Echinolampas, ajungerea cărora în inventarul
funerar a fost explicată ca avind un rol magic, în speţă amulete1 5.
SA.păturile noi au furnizat, din cuprinsul nivelului I, trei moluşte fosile terţiare, toate trei
lamellibranhiate: un exemplar mărunt de Ostrea crassissima (fig. 16/11), unul de Ervilia podolica (fig. 17/3) şi unul de Unio Rumanus ( ?) (fig. 17/2) care - deşi pietrificat - a fost perforat
pentru a putea fi purtat ca pandantiv.

Dintr-un exemplar subfosil de Pectunculus (var. pilosus sau bimaculatus) a fost confecţio
o frumoasll. brăţară, din păcate doar pe ju.mll.tate pll.strată, conservind neaşteptat de

nată

14
15

O discuţie în acest sens la O. Necrasov, în Materiale, VIII, 1962, p. 176, 179-180.
Vezi O. Necrasov, în Apulum, V, 1965, p. 26, 28, 30, pl. IV/1.
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clar strlaţiunile naturale ale valvei (fig. 14/11)18 • Dată fiind starea de semifosilizare a scoicU
este exclusă culegerea ei de pe teritoriul ţării noastre, ştiut fiind - de altfel - şi faptul
că chiar şi specia fosilă apare, cel mai devreme, numai in sedimentele nisipoase de plajă
ale ţârmurilor de astăzi ale Mediteranei, sedimente depuse in fazele finale ale Pliocenului
mar n. Cit priveşte specia holocenă (actuală), ea nu tr!tieşte decit in apele calde ale Mării Mediterane ori în zona centrală a Atlanticului.
Dintre speciile actuale de moluşte sint prezente lamellibranhiatul Unio pictorum (scoica
·de rîu; fig. 16/12-26) şi gasteropodul Helix pomatia (melcul de grădină; fig. 16/1-10), ambele
comestibile. Primul era - şi este pînă astăzi - prezent în apele Nadăşului din apropiere,
iar melcul de grădină e cu totul comun şi are o răspîndire generalizată17 •
Un element-surpriză îl constituie apariţia unei valve, aproape complet păstrate, a scoicii
Cardium, specie actuală trăind in apele Mediteranei şi ale Mării Adriatice (fig. 17/1). Ivirea
ei la .. Gura Baciului" şi, mai mult, decorul cardial prezent pe un fragment ceramic din
nivelul I ridică problema unei componente cardiale in materialul arheologic al acestui nivel.
Dacă este vorba numai de simple influenţe culturale sau şi de un eventual aport etnic, constituie o intrebare ce va fi pe larg discutată la analiza ceramicii, respectiv in partea de concluzii.
Deocamdată remarcăm doar faptul, că chiar şi in aşezările vechi-cardiale descoperirea instrumentului omamental ca atare - deci a valvelor de Cardium - e un fenomen rar1 s.

Ceramica
Formează categoria de material arheologic ce poate fi din plin pusă la contribuţie pentru
incadrarea cultural-cronologică a nivelului I, caracterizindu-1 atit prin analogii elocvente cu
alte culturi şi arii culturale, cit şi prin deosebiri semnificative faţă de materialul similar al
nive1urilor II şi III.
1. Aspectul tehnologic. Oricit ar părea de ciudat, dată fiind optica devenită tradiţională
asupra culturilor neolitice, in ceramica nivelului I de la .. Gura Baciului" nu apare o categorie
grosolană, cum o găsim în materialul celorlalte două niveluri ori aiurea, indiferent din ce cultură
sau la ce orizont cronologic am lua exemplul. Se poate afirma că există numai ceramică
fină şi foarte fină şi chiar şi deosebirea intre aceste două categorii e mai mult de ordin formal,
fiind in funcţie de mărimea şi de grosimea pereţilor recipientelor.
·în mod constant degresantul folosit in pastă e pleava de cereale (mai corect zis - in
lipsa uno.L analize paleobotanice - de graminee). Arderea e destul de slabă, miezul pereţilor
vaselor răminind intotdeauna negru, poros şi friabil. Inconvenientul a fost compensat printr-o
extraordinară lustruire a exteriorului şi interiorului vaselor, obţinindu-se o suprafaţă excep16 Brăţări identice, tăiate din aceeaşi specie (actuală sau fosilă) de moluscă, in cimitirul neolitic de la Cernica. Cf. G. Cantacuzino şi Seb. Morintz, in Dacia, N. S., VII, 1963, p. 70, 72, p.
71, fig. 27/1 şi G. Cantacuzino, in Dacia, N. S., XIII, 1969, p. 53, fig. 5/25-27, p. 54,
p. 55, fig. 6 şi in Actes du VIle
Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Prague, 21-27 aout 1966, Praga, 1970, p. 449-450, iar la p. 451-452 o bogată
bibliografie referitoare la folosirea (ca podoabe) a moluştelor actuale şi fosile in neolitic.
17
întilnite şi in săpăturile mai vechi de la .,Gura Baciului". Vezi ActaMN, V, 1968, p. 375
şi Apulum, V, 1965, p. 13, 26, 28.
v
18
Totuşi, ca exemplificare, vezi aşezarea de la SmilCic, la S, Batovic, Stariji neolit u Dalmaciji - Das ăltere Neolithikum in Dalmatien, Zadar, 1966, p. 219, pl. XXIV/11-12, XXV/
12-13. Nu e mai puţin adevărat însă, că ornamentul .,cardial" al ceramicii putea fi (şi a şi
fost) realizat, la rigoare, şi cu muchia (zimţată sau nu) a altor specii de lamellibranhiate.
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ţional de finll, pe măsura calitllţii uneltelor cu care se va fi executat operaţiunea (cf. mai
sus, cele spuse despre lustruitorul din fig. 12/11). Multim.ilenara zacere în pi\m.înt n-a reuşit
sll altereze decit pe alocuri uniformitatea şi fineţea acestui "pseudoslip" realizat prin lustruire
mecanică. ln această ordine de idei, amintim că slipul e necunoscut pe ceramica nivelului
I (şi chiar pe cea a nivelului următor), apărînd numai în nivelul III şi constituind, ca atare,
un element cronologic ce nu ştim să fi fost pus pînă acum vreodată la contribuţieu.
Observăm că la categoria ceramică ce am definit-o ca fină (provenind, în general, de la
recipiente de dimensiuni mai mari) predomină culoarea roşie-sîngerie şi un luciu metalic avînd,
cîteodată, aspectul unei adevărate glazuri. Din specia designat! ca foarte fină fac
parte,
îndeobşte, vase de mici dimensiuni, avînd o suprafaţă mată, catifelată, şi culoarea vişinie,
cu nuanţe mergînd pină la vişiniu inchis-violaceu (fig. 18/1-8, 12, 15-16, 18; fig. 20/1-3,
5; fig. 22/5. Celelalte piese din fig. 18 - fig. 22 fac parte din categoria fină, roşie-singerie).
Tot unor vase de mici dimensiuni le aparţine un număr extrem de restrins de fragmente
ceramice (in total şapte bucăţi), de o excepţională calitate, deosebindu-se de categoriile precedente prin culoarea lor. Patru dintre ele (fig. 23/4 -7) au suprafaţa cenuşie-negricioasă cu luciu
metalic, iar trei (fig. 23/1-3) prezintă o culoare neagră închisă, de asemenea cu reflexe metalice, un fel de "Urfirnis" 20 , deşi - cronologic şi tipologie - se inscriu la orizontul ceramicii
"black-topped"ll.
2. Forme. Relativa puţinătate şi starea fragmentară a materialului ceramic din nivelul
In-au permis decît reconstituirea a patru vase (fig. 24/1-4). Acestea, dar şi porţiunile caracteristice ale fragmentelor (vezi fig. 18-23), ne îngăduie însă afirmaţia că totalitatea materialului
se inscrie în trei tipuri principale de vase, prezente in mai multe variante, în funcţie mai ales
de dimensiuni: vase de aspect globular (ca, de pildă, cele din fig. 24/1-2, 19/3-7, 22/2-4,
6-7, 23/5, 7), strikhini semisferice sau în formă de calotă (fig. 20/5-8, 22/8) şi un considerabil număr de boluri, forma cu cele mai multe variante (fig. 24/3-4 şi piesele din fig. 18-23
nemenţionate la cele două tipuri anterioare).
Astfel stind lucrurile, sintem îndreptăţiţi să afirmăm că olăria primului nivel neolitic de la
"Gura Baciului" stă - cu tot aspectul ei calitativ superior - sub semnul unui primitivism
tipologie, variabilitatea realizindu-se în limitele a numai trei tipuri "canonizate" de recipiente.
Corelat cu o!Jservaţia făcută încă la discutarea aspectului tehnologic, anume că în ceramica
acestui nivel olăria grosolană nu apare, menţionăm lipsa completă a vaselor mari .,de provizii",
atît de caracteristice etapelor ulterioare ale marelui complex Star~evo - Criş.
3. Decorul. Ca o consecinţă directă a caracteristicilor tehnice (predilecţia clarll pentru olăria
monocromă, lustruită) şi tipologice, decorul ceramicii din primul nivel se prezintă sărăcăcios
şi monoton.
a) O r n a m e n t e 1 e p 1 a s t i c e se reduc la un număr destul de restrins de torţi-proe
minenţe în bandă lată, perforate orizontal sau vertical. Dispuse după cit se poate deduce
din cioburile păstrate - pe linia maximului diametru al recipientelor (in speţil, dar nu
exclusiv, pe vasele de aspect globular), ele aveau, totodată, şi un rol practic (fig. 21/1, 5,

18 Marcata predilecţie pentru o ceramică monocromă, lustruită, in culturile neoliticului
timpuriu ar putea explica şi adAugarea plevei - ca degresant - la argila pastei. Folosirea
nisipului cvarţos, material pretutindeni la îndemînă, nu mai permite o fini lustruire a pereţi
lor ori implicA nemijlocit slipuirea lor.
2
° Cf. H. Miiller-Karpe, op. cit., p. 91, 98.
21 Vezi V. Milojcrc, Ergebnisse der Deutschen Ausgrabungen in Thessalien (1953-1958),
în ]aht'b.RGZM, 6/1959, (1960), p. 8-9, cu trimiterile bibliografice. Vezi şi H. Miiller-Karpe,
op.cit., p. 444, nr. 97, p. 451, nr. 120.
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7- 9). Ca o variantă pot fi socotite acele torţi unde proeminenţa perforată are aspect de buton
rotund sau pastilă (fig. 21/2-4, 6) şi care apar şi pe specia cenuşie-negricioasă (fig. 23/4)
sau neagră (fig. 23/2).
b) Ornamente 1 e adîncit e constituie o adevărată raritate pe materialul ceramic
al primului nivel. Pe două cioburi, care se inscriu din punct de vedere al execuţiei tehnice
în categoria ceramiciifine, intilnim motivul alveolar al "ciupiturilor cu unghia" (fig. 20/9-10),
decor ce va deveni mai frecvent pe ceramica nivelului al II-lea, ca să se generalizeze pe
o)Aria nivelului III (respectiv la orizontul Star~evo-Koros-Criş pe deplin dezvoltat şi
tirziu) 22 •
Pe un singur fragment de vas (fig. 20/11) găsim decor cardial, linii imprimate în şiruri
paralele, uşor vălurite, executate cu muchia zimţatil a unei valve de Cardium 23 •
Cu toată (sau, mai bine zis, tocmai) puţinătatea decorului alveolar şi cardial e unul dintre
elementele care, în raport cu preponderenţa absolută a ceramicii monocrome lustruite, precizează orizontul cultural şi cronologic la care se situează nivelul I de la "Gura Baciului".
Asupra acestei probleme vom reveni mai pe larg în partea finală a studiului nostru.
4. Ceramica pictată constituie o categorie aparte in cadrul olăriei primului nivel. Poate nu greşim definind-o ca o specie "de lux", puţin numeroasă, la care excelenta calitate tehnică e
potenţată de bicromia (alb/roşu, alb-cenuşiufroşu) rezultînd din adăugarea motivelor decorative pictate.
Pictarea se făcea înai11te de ardere, elementele cromatice albe ori alb-cenuşii-argintii prezentînd acelaşi aspect "glazurat" ca şi suprafaţa vaselor. Pictura aderă perfect, nedescojindu-se,
neputînd fi îndepărtată decît cu greutate şi numai împreună cu luciul de bază al suprafeţei.
În ceea ce priveşte motivistica omamentală, ea este unică pînă in prezent la noi in ţară,
constînd cu precădere covîrşitoare din .,buline" ovoidale sau rotunde, aşezate (mai rar) neregulat
(fig. 25/2, 4-6; 26/1-3, 5, 7) sau in şiruri ce se grupează in benzi drepte (fig. 25/1, 3,
7-10; 26/6, 9; 27/1-4) ori frînte unghiular (fig. 26/8). Şiruri de buline întîlnim şi pe o
rondelă (fusaiolă ?) fragmentată, tăiată din peretele unui vas pictat (fig. 27/9). Arareori apar
şiruri paralele de romburi înlănţuite, dispuse orizontal (fig. 26/10), linii frînte in unghi ori
alcătuind ovaluri mult alungite (fig. 27/5), benzi cruţînd motive unghiulare sau patrate din
fondul roşu al vaselor (fig. 27/10-11) ori, in sfîrşit, rinduri multiple (drepte sau oblice) aplicate
cu culoat'e alb-cenuşie-argintie (fig. 27/6-8).
Pentru ansamblul motivelor decorative de pe ceramica pictată a primului nivel cunoaştem
pînă· in prezent o singură analogie - desăvîrşită -, anume ceramica pictatli. din aşezarea
neolitică timpurie de la Donja Branjevina, lîngă Deronja, în Iugoslavia de nordu, din care
şi reproducem o parte (fig. 28-30)2&,
22 Cf. ActaMN, III, 1966, p. 22, n. 107.
v
Ca analogie, vezi o piesă mult asemănătoare din neoliticul vechi de la SmilCic, laS. Batovic, op.cit., pl. L/8. în altă ordine de idei, de remarcat că, dincolo de unele nepotriviri cronologice, e surprinzătoare asemănarea unor ornamente cardiale cu o parte a decorului ceramicii
28

V

Bolintineanu. Compară, de pildă, S. Batovic, op.cit., pl. LIX/7, LX/2, 6, LVI/3 cu cioburile
Bolintineanu publicate de E. Comşa, în SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 18, fig. 4-5, p. 31,
fig. 15, p. 40, pl. I.
u S. Karmanski, Slikana keramika sa lokaliteta Donja Branjevina kod Deronja, Odzaci,
1968, pl. I-V, passim. Cîteva cioburi pictate cu motive de "buline" albe pe fond roşu lustruit
au apărut şi la Grivac, însă ele n-au o poziţie stratigrafică şi, cu atît mai puţin, o incadrare
cronologică cit de cît clarificată. Vezi B. Gavela, in Starinar, N.S., VII- VIII, 1956-1957,
(1958), p. 261, fig. 57-58, p. 262, fig. 59. Materiale asemănătoare şi la Circea, ling1i. Craiova.
2& După S. Karmanski, op.cit., pl. I-11, IV.
https://biblioteca-digitala.ro
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Dată fiind indiscutabila identitate dintre materialul ceramic pictat de la Donja Branjevina şi cel de la .,Gura Baciului", de care ne-am ocupat mai sus, ii consacrăm încă de acum
unele observaţii, chiar cu riscul de a devansa asupra unor concluzii din partea finală a studiului nostru. Ni se pare anume, că S. Karmanski a interpretat eronat stratigrafia de la Donja Branjevina, in sensul că al său .,Stratum III" (considerat cea mai veche fază culturală), caracterizat in speţă prin .,altaraşe" 21 - obiecte absolut specifice complexului Star~evo-Koros-Criş constituie, de fapt, o penetraţie (prin gropi şi bordeie) din nivelurile superioare. În orice caz,
prin chiar tipul de "altaraş" prezent in el17, acest "Stratum III" de la Donja Branjevina
nu se poate plasa mai devreme de orizontul Lepenski Vir III b (in care apare o piesă identică)2S,
deci la un nivel cronologic clar şi tipic starlevian, şi nicidecum la orizontul - încă aceramic Lepenski Vir II, cum încearcă s-o facă Karmanski 29 • De altfel, apariţia la Donja Branjevina
a unui idol feminin, gol in interior şi cu pronunţatăsteatopigie, 30 la un orizont cronologic neverosimil de timpuriu (contrazicind flagrant înseşi concluziile lui Karmanski 1), tot pentru amestecul
stratigrafic pledează, căci piesa e absolut tipicd pentru cultura Koriis, din Ungaria fiind cunoscute analogii perfecte de la H6dmez6vâsârhely-Zsoldostanya, H6dmezc5vâsârhely- Hamszârit6
csârda, H6dmezc5vâsârhely- Gorzsa, Ocsod - Kendereshalom şi Râk6czifalvau.
Aşa stind lucrurile, ni se pare mult mai probabil ca cea mai veche fază de la Donja Branjevina să fie reprezentată prin materialul acelui "Stratum II", simptomatic de asemănător
prin ceea ce conţine (ceramică roşie, monocromă, lustruită, întregul repertoriu al ceramicii
pictate, plastica etc.) şi prin ceea ce ii lipseşte ori de abia începe sll. se contureze spre sfîrşitul
lui (ansamblul tipologie şi decorativ manifest Star~evo - Koros - Criş)n cu nivelul I de la
,,Gura Baciului".
Dincolo de aceste observaţii care, de fapt, nu impietează cu nimic asupra importanţei
descoperirilor de la Donja Branjevina, remarcăm justeţea concluziilor lui S. Karmanski in ceea
ce priveşte: 1, definirea etapelor pre - Koros-Crlş de la Donja Branjevina drept o cultură
nouă, incll. necunoscută, a neoliticului vechi din nordul Peninsulei Balcanice (pe care, îndreptă
ţit, a botezat-o după staţiunea eponimă); 2, sesizarea unor legături spre (respectiv, a unor
eventuale moşteniri dinspre) ultimele etape pre-star~eviene de la Lepenski Vir (chiar dacă
n-a avut elemente doveditoare mai concrete) şi 3, observarea faptului că, deşi nu se poate
inregistra un hiatus stratigrafic sau cronologic, cultura "Donja Branjevina" (in speţă splendida
sa ceramică pictată cu ,.buline" albe) dispare brusc şi la fel de misterios cum a apărut, anume
in momentul - şi din pricina - pătrunderii in zona respectivă a culturii KOrOs 33 •

5. Alte obiecte ceramice. Includem in această categorie o serie de rondele, unele intregi,
altele doar fragmentar păstrate, tăiate din pereţi de vase. Apar cu precădere in nivelul I, deşi
nu lipsesc nici din nivelurile superioare. întrebuinţarea lor drept fusaiole e ipotetică, deoarece
unele sint neperforate (fig. 31/11-13), iar dintre cele perforate (fig. 31/2-9) există exemplare
cu gaura plasată excentric.
Vezi S. Karmanski, Zrtvenici, statuete i amuleti sa lokaliteta Donja Branjevina kod
Deronja, Odf.aci, 1968, pl. dintre p. 30-31.
27
Idem, pl. I/1.
28 D. Srejovic, JleneHCKH BHp, Beograd, 1969, pl. 89.
29 S. Karmanski, Slikana keramika ... , tabelul sinoptic dintre p. 18-19.
30 S. Karmanski, Zrtvenici,
statuete i amuleti ... , pl. dintre p. 30-31, pl. XXI.
11 N. Kalicz, Dieux d'argile, in seria Hereditas, Budapesta, 1970, pl. 1-4, p. 83, nr. 1-4
(cu bibliografia).
81 S. Karmanski, Slikana keramika ... , p. 13-14 a rezumatului in limba germană.
38 Ibidem.
28
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Fig. 6 . .,Gura Baciului". Caseta B 1 . Vedere de a nsamblu, dinsp· e capătul estic spre cel vestic
a l casetei. Cifrele romane indică aparte ne nţa complexelor arheologice la nivelurile I, II ş i III.
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Fig. 7 . .,Gura Baciului". Caseta B 1 . Vedere de ansamblu a jum ătăţii vestice a casetei , \· ăzută
dinspre capătul ei estic. Cifrele romane indică apartenenţa complexelor arheologice la nivelurile
I, II şi III.
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Fig. 8. ,.Gura Baciului". Caseta B, . Vedere de a nsamblu, dinspre cap ă tul ve tic spre cel
estic al casetei. Cifrele romane indic ă apartenenţa complexelor arheologice la niv elurile I,
II şi III.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 9. ,.Gura Baciului". Caseta BL. Complex d e cioburi, pietre a rse, oase ş i cărbuni, aparţinînd nivelului III, în c apătul estic al casetei (vezi plannl orizontal).

https://biblioteca-digitala.ro

F ig . 1O. .. Gura Baci ului" . Caseta B 1 . Complex d e ciob nri , pi etre a rse, oase şi cărbu !li , ~ap:t rţin i ud nivelului III , s pre capătul vestic a l caset ei (vezi pl a nul o ri zonta l).
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Fig. 12. Obiecte de os, piatr ă şlefuită şi lut ars, din nivelul I.
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din nivelul I.
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Fig. 35. Cap de

piatră ,

din nivelul 1.
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din nivelul 1.

https://biblioteca-digitala.ro

F ig. 37. Cap d e
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Fig . -!2. Cap d e pi atr ă, d e la Ey n a n .
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Fig. 51. ,.G ura Baciului". M.3.

Fi g. 52. .. Gura Baciului". M.4 .
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F ig . 53 ... G ura Baciului", 1971. Caset a B 2 • Ved ere dins pre ca p ă tul estic s p re cel v esti c a l casetei.
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Fig. 54 . .. Cura Baciului". 1971. Caseta 13 2 • Vedere dinspre

capătul
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vestic spre cel estic al casetei.

T ig. 55 . ,.Gura Baciului" , 1971. Caset a B 2 • Profilul unui bordei în peretele n ordic
p eret ele vestic a l caset ei.

https://biblioteca-digitala.ro

şi

a l un ei gro pi în

Fig. 56. "Gura Baciului", 1971. Caseta B 2 • M.5.
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Fig. 57 . Vas pictat de tip Protosesklo.
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CEA MAI VECHE FAZA A NEOUTICULUI

Plastica
1. Plastica miiruntă în htt se reduce la categoriile bine cunoscute in epoca neoliticli. :
figurine zoomorfe şi idoli antropomorfi, la acestea adll.ugindu-se unele piese infli.ţişind obiecte.
Singurele animale cuprinse in repertoriul plasticii in lut din primul nivel sint bovideele,
prezente cu patru exemplare, mai mult sau mai puţin fragmentare (fig. 14/6-8, 10 a-f).
Dintre ele remarcăm jumătatea pli.rţii frontale (cu unul dintre coarne p~trat întreg) de la
o figurină de dimensiuni mai mari (fig. 14/6) şi exemplarul din fig. 14/10 a-f, deosebit de
realist redat, avind prin detaliile sale anatomice alura unui taur, probabil de bour".
Figurinele antropomorfe sint prezente prin doi idoli, unul plat şi schematizat, infll.ţişind
o femeie (fig. 14/5), celuilalt pi1strindu-i-se numai capul, cu detaliile feţei sumar redate (fig.
14/4)35.
în fine, menţionăm un mic obiect phallifonn, asemli.nli.tor unui cui gros de lut, avind un
cap rotund (sau e baza?). Piesa (fig. 14/9), a cli.rei semnificaţie exactli. ne scapll., are bune
analogii la Donja Branjevina38 (tot in lut ars). iar piese asemll.nli.toare, dar din os, apar la
orizontul Lepenski Vir III b 37, cu prototipuri (omamentate) incli. din Lepenski Vir I c38 •
O piesă unică şi fără analogii o constituie un mic paralelipiped masiv de lut ars, avind capetele
şi feţele inguste uşor concave şi purtind pe ambele feţe late (uşor bombate) o mulţime de mici
alveole imprimate (fig. 12/12). Considerăm obiectul ca reprezentarea realistA. şi meşteşugitll.
a unei bucăţi de fagure de albine, confecţionarea lui - cu scop magic - fiind explicabilli.
într-un stadiu in care culesul din natură juca un rol important in economie.
2. Plastica măruntă în piatră, extrem de rară chiar şi în culturile neoliticului mijlociu sau
tirziu din România, este practic necunoscută la orizontul neoliticului vechi de la noi. în primul
nivel de la .. Gura Baciului" intilnim însă trei piese, doull. lucrate din tuf calcaros moale,
de culoare roz-pal. iar a treia din şist nisipos.
Primele două înfăţişează: un bovideu (fig. 14/3), fragmentar pi1strat. lucrat dupl canoanele
exemplarelor din lut, respectiv o femeie (fig. 14/2), din mica statuetll. rll.minind numai torsul.
cu sîni voluminoşi in formă de pară. Analogiile acestei piese duc tot spre plastica Protosesklo39.
Greu interpretabil rămîne micul obiect din şist nisip:>s din fig. 14/1. avind incizate fine motive
decorative .. vegetale". Fără a-i putea preciza rostul, remJ.rcărn involuntara asociere men talli.
cu o minusculă .. ciuringa" totemică.
3-1 Marea frecvenţă a figurinelor de lut înfăţişînd bovidee, in cele mai diverse culturi
neolitice (atît in sem geografic, cit şi genetic şi cronologic) face superfluă trimiterea la analogii.
Amintim doar că o piesă aseminătoare a apărut şi in primele săpături de la ,.Gura Baciului",
cf. ActaMN, V, 1963, p. 374, fig. 3/3.
35
O analogie printre idolii Protosesklo de la Argissa-Magula, cf. V. Miloj~ic, Ausgrabungen
in Thessalien, în Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient,
Berlin, 1959, p. 227, fig. 1/g ·şi H. Miiller-Karpe, op.cit., pl. 126/D. 5.
38
S. Karm1.nski, 2rtvenici, statuete i amuleti ... , pl. XVI/8-11, 14-16.
87 D. Srejovic, op. cit., pl. 84 (vezi şi p. 323).
38
ldem, p. 120-121, pl. 79 şi pl. VIII (vezi şi p. 318 şi 323). Semnalăm (ca ciudat şi in
m'isură a ridic3. întrebări referitor la cronologia de la Lepenski Vir) faptul, că piesa fragmentară din o5 de la D:>nja Branjevina (S. Karm1-nski, 2rtvenici, statuete i amuleti ... , pl. XVI/2)
face parte, fără doar şi poate, din .. gitul" şerpuit al unui exemplar aidoma unei piese de la orizontul Lepenski Vir I c (D. Srejovic, op.cit., pl. 79, piesa din dreapta).
39
V. Miloj~ic, Ausgrabungen in Thessalien ... , p. 227, fig. 1fe, h. H. Miiller-Karpe, op.cit.,
pl. 126/D, 2-3.
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3. Capetele de piatră. Un fenomen unic în neoliticul vechi al României, nesperat şi neaştep
tat - observat tocmai de aceea, elin păcate, numai la demontarea complexelor arheologice
din nivelul 1 (vezi fig. 2 şi fig. 6-8) - a fost sesizat in momentul in care ne-am dat seama
că dintre cei circa 15 bolovani de piatră ce se aflau laolaltă cu resţul materialului (cioburi,
oase, bulgăraşi de ocru galben, pietre mărunte etc.) un număr de 6pt erau sumar sculptaţi,
reelind imagini de capete umane sau animaliere.
Aşa se explică faptul că numai două piese (găsite, ambele, cu "faţa" in jos) au fost aflate
i11 situ. precizîndu-li-se riguros amplasarea în chiar cursul operaţiei de demontare, după ce
observasem că o parte elin bolovanii aşezaţi deja pe taluzul săpăturii, allturi de materialul ce-şi
aştepta impachetarea, sint sculptaţi. Nu e mai puţin adevărat, că se poate afirma cu certitudine că toţi bolovanii sculptaţi provin elin primul nivel, fiind găsiţi intre 2,40-2,70 m adincime.
Unul singur, aflat in situ la adincimea de 2,40 m, a fost trecut in planul orizontal al nivelului
II (vezi fig. 3), dar e mai mult decit probabil că el aparţine părţii superioare a nivelului
1 şi nu celei inferioare a nivelului Il. (De altfel, din cel de al II-lea nivel - cuprins între
-2 - - 2,40 m - capetele sculptate lipsesc cn desăvîrşire !) .
a) Cap de piatră, lucrat pe un bolovan ovoidal de calcar. Dimensiuni: 10,7 x 7,8 X
7,9 cm. O aşchie mare, desprinsă elin vechime, a deteriorat complet partea stingă a feţei,
astfel că se mai păstreazli doar ochiul drept, resturi ale nasului plat şi jumătatea din dreapta
a gurii, modelată ciudat, oarecum in chip de ,.gură de peşte" (fig. 32). Găsit in situ, la 2,70 m
adincime, la baza taluzului nordic al casetei B 1 (vezi fig. 2). În privinţa execuţiei detaliilor anatomice ale feţei aminteşte in mod straniu de piesa cunoscută sub numele de "Lady of Lepenski
Yir"' (fig. 33), elin faza Lepenski Vir 1 dco, iar ca modalitate de plasare a "feţei" umane pe
bolovanul ovoidal se aseamănă cu piesa numită "Sirena", aparţinînd fazei Lepenski Vir 1
cn.

b) C a p d e p i a t r ă, lucrat pe un bolovan de gresie cvarţitică dură, cenuşie, cu vine
giilbui-alburii. Dimensiuni: 14,1 x 7,9 x 10,3 cm. Il caracterizează "faţa" lată, aproximativ
trapezoidală, lucrată in relief foarte platn, din care se detaşează însă cu claritate ochii rotunzi,
exoftalmici, reliefarea cărora s-a realizat printr-un fel de martelare a porţiunii ce înconjoară
globul ocularu. O mică scobitură rotundă, mai vizibilă in mijlocul globului ocular drept, pare
să indice irisul sau pupila. In modelarea (sumară) a nasului artistul preistoric a folosit şi o
denivelare, pare-se preexistentă, a suprafeţei bolovanului. Gura e doar schiţată (fig. 34).
Piesa a fost aflată in situ, la adîncimea de 2,40 m, spre centrul casetei B 1 • E exemplarul pomeD. Srejovic, op.cit., pl. 51 (vezi şi p. 321).
ldem, pl. 40-41 (vezi şi p. 321). Vezi şi D. Srejovic, Lepenski Vir - a new Prehistoric
Cu/ture i11 the Danubian Region, in Archlug, VII, 1966, pl. IV/5. Din vasta bibliografie despre
Lepenski Vir, vezi încă articolele de sinteză ale lui D. Srejovic, elin Archaeology, 22/1. 1969,
p. 26-35, elin Archeologia, 28, mai-iunie 1969, p. 42-51 şi din Starinar, N.S., XVIII, 1967,
(1968), p. 157-166, pl. 1-VIII. Idem, in Epoque prehistorique et protohistorique en Yougoslavie - Rechenhes et resultats, Beograd, 1971, p. 180-183 şi în Fundamenta, ser. A, vol. 3,
1971. ldem, in Archlug, X, 1969, p. 13-21, pl. 1-IX şi în ILN, 17 April 1971. Vezi şi
Z. Letica, în Archlug, X, 1969, p. 7-11, pl. !-XIII şi profil I, precum şi opiniile mult mai
precaute ale lui B. Jovanovic elin Archlug, IX, 1968, p. 1-9, pl. 1-V şi elin Archlug, X,
1969, p. 23-38, pl. !-XVIII. Pentru problema .. planşeurilor" locuinţelor de tip Lepenski
Vir, cf. şi R. ]. Braidwood, H. ~ambel, Ch. L. Redman şi P. ]. Watson, Beginnings of
Village-Farming Communities in Southeastern Turkey, în Proc. Nat. Acad. Sci. USA, vol. 68,
nr. 6, 1971, p. 1236-1240.
42
D. Srejovic, JleneHCKH BHp, Beograd, 1969, p. 288.
43 Ibidem.
40
41
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nit mai sus, despre care aminteam că a fost trecut in planul nivelului II (vezi fig. 3), deşi,
cu maximum de probabilitate, ţine de partea superioară a nivelului I. FA.ră a putea trimite
la 0 analogie exactă, remarcăm totuşi că tehnica de lucru (in speţă modelarea ochilor) il
apropie de o serie de bolovani sculptaţi de la Lepenski Vir, avind feţe umane cu caracteristicii
ochi "bulbucaţi""·
c) C a p d e p i a t r li., lucrat pe un mic bolovan ovoidal de calcar. Dimensiuni : 11,5 :-.;
8,1 x 6,3 cm. O aşchie lată, desprinsă din vechime, a stricat mare parte a "feţei" sculptate.
Chipul umanoid a fost extrem de sumar redat, singuri ochii fiind marcaţi prin doui1 scobituri elipsoidale, alungite către "timple" (flg. 35). O analogie destul de bună, caracterizati\
prin aceeaşi accentuare numai a ochilor şi completa neglijare a celorlalte detalii ale feţei.
poate fi citată tot de la Lepenski Vir (faza Lepenski Vir II)U.
d) C a p de p i a t r ă, fragmentar, executat din calcar cenuşiu. Dimensiunile fragmentului: 10,2 x 6,5 x 6,7 cm. "Capul" propriu zis este modelat globular; ochii alungiţi, nasul
(aproape imperceptibil), gura mică cu buze groase, cărnoase, sint executate de aşa manieră
încît "plasticitatea sculpturii e redusă la un relief foarte plat. extrem de subţire. Concepţia
esenţială a sculpturii este ... relieful, in timp ce procedeul tehnic e un gen de gravură"ce.
Capul rotund se detaşa printr-un fel de tllietură de trunchiul păstrat numai fragmentar (fig.
36). Dincolo de realizarea artistică - evident, inferioară - piesa de la .. Gura Baciului"
se apropie, prin particularităţile sale sculptural-anatomice, de un exemplar din faza Lepenski
Vir 1 b (fig. 37) 47 •
e) Cap de p ia trIl, lucrat pe un bolovan mai mare de calcar cenuşiu-gălbui. Dimensiuni:
17x 17,5x 16 cm. Spre deosebire de piesele anterioare, cu reprezentări clar umanoide, acest
exemplar prezintă un "bot" masiv, alungit, avind alura generală a unui cap de berbec.
indiferent dacă e privit din faţă sau din profil (fig. 38-39). "Gitul" e rupt din vechime, iar
în partea dreaptă a "botului" a fost lovit in timpul lucrărilor de săpAtură, desprinzîndu-i-se
o aşchie prelungă. Printr-un fel de martelare i s-au marcat ochii (cel sting mai profund scobit
decît dreptul) şi un soi de "coarne" masive, curbate in jos. În orice caz, ca şi la alte capete
de la "Gura Baciului" (ca să nu mai pomenim de Lepenski Vir). se poate vorbi de o alegere
conştientă şi deliberată a unui bolovan de piatră care, prin minimum de "ajustare", putea
fi transformat într-o reprezentare sculpturală. Ca analogie, amintim un cap de la Lepenski
Vir, înfăţişînd de asemenea un anima) 48.
f) C a p d e p i a t ră, lucrat pe un mic bolovan de calcar alburiu, destul de moale şi
friabil. Dimensiuni: 10,9 X 8,6 X 5,8 cm. Partea dinspre "ceafă" a piesei, marginea obrazului
drept şi porţiunea dinspre gură sint aşchiate din vechime. Obrazul şi oclliul sting au relieful
foarte şters, pare-se ca rezultat al dizolvării şi alterării calcarului din pricina acizilor humici.
Remarcăm in mod deosebit execuţia îngrijită a ochiului drept: globul ocular, prelung-elipsoidal,
e puternic scos in relief prin scobirea adîncă a porţiunii ce-l delimitează deasupra şi dedesubt.
Se constată tendinţa de-a figura sprinceana, reliefind-o prin acelaşi procedeu tehnic prin care
s-a pus în evidenţă şi globul ocular. În plus, partea superioară a sprincenei a fost trasată
zimţuit, de manieră a sugera caracterul ei oarecum "stufos". De notat şi maniera de figurare
" Cu titlu de exemplu, vezi D. Srejovic, op. cit., pl. 53
pl. 57-58 (ambele din faza Lepenski Vir II) etc.
46 D. Srejovic, op. cit., pl. 60.
ta 1 dem, p. 288.
47 Idem, pl. IV.
48 Idem, pl. 54.
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a frunţii care (ca şi in cazul piesei din fig. 32) Iasii. impresia de a se termina, deasupra
ochilor, cu puternice torusuri supraorbitale" (fig. 40).
Căutînd o analogie piesei noastre, ne-am oprit la sculptura fragmentarii. aflati!. pe craniul
din mormintul nr. 7 de la Lepenski Vir (faza Lepenski Vir I e)iiO. După părerea noastră, ea
nu trebuie insii. privită (şi, implicit, interpretată) aşa cum e figurată in monografia lui D. Srejovic11. Este suficient a o intoarce şi privi aşa cum o reproducem şi noi (fig. 41) pentru a se
vedea că avem de-a face cu unul dintre cele mai interesante ,.capete" de la Lepenski Vir,
fragmentar ce-i drept, insă pil.strind inel absolut clar ochiul sting. mare şi elipsoidal, precum
şi urmele a douli ,.bentiţe" care, plecind din regiunea dintre cei doi ochi (respectiv, de
deasupra .. rădăcinii nasului"), se desfac in unghi şi se petrec peste craniu, in maniera unei
,.coroniţe".

La rindul lui, exemplarul de la Lepenski Vir are o analogie, de data aceasta excelentă, la
orizontul natufianului palestinian de la Eynan (Ain Mallaha, lingA. lacul Huleh, in valea
superioară a Iordanului). cu asemlnil.ri atît de izbitoare incit simpla reproducere a piesei
respective (fig. 42) ni se pare suficientă61 •
g) C a p de p i a t r ă, executat pe un bolovan ovoidal de calcar, alburiu-gălbui. Dimensiuni: 13,8 x 11,6 x 8,5 cm ... Faţa" umanoidil. a fost lucrată in sensul axului vertical al bolovanului, respectiv pe in!i.lţimea lui. Deşi in relief foarte şters. ochii rotunzi şi gura .. de peşte" a
figurii umane se disting cu claritate, din acest punct de vedere piesa prezentind cele mai
frapante asemănil.ri cu capetele de la Lepenski Vir. În speţă conturul gurii, cu colţurile rotunjite şi buzele .. in acoladă", este absolut caracteristic (fig. 43). Specifică e, cum spuneam,
şi mauiera de plasare a figurii umane in sensul axului vertical al unui bolovan ovoidal, in
această ordine de idei putindu-se invoca mai multe analogii, la orizontul Lepenski Vir I c şi
Lepenski Vir Il63.

de p ia t r ă. lucrat pl! un bolovau masiv, aproximativ ovoidal, de calcar
Dimensiuni: 25 x 16,2 X 12,7 cm. Reprezintă cel mai .. expresiv" cap cu trăsă
turi umanoide de la .. Gura Baciului". A suferit, din păcate, incă din vechime o uşoară deteriorare în regiunea gurii, dar şi aşa aspectul de .. gură de peşte" al acesteia e clar vizibil.
Remarcăm maniera de tratare a ochilor (evidentă mai ales la ochiul drept), anume marcarea
lor printr-o scobire triunghiulară, ca şi in cazul capului de la Lepenski Vir reprodus in
fig. 37. Un alt detaliu care reţine atenţia e practicarea unei mici scobituri rotunde in regiunea
.. timplei" drepte. Pentru a nuanţa expresivitatea piesei in discuţie, o reproducem fotografiată
h) C a p

gălbui-cenuşiu.

49

Ultimele

două

detalii "tehnice" sint prezente la o parte din capetele de la Lepenski

Vir.

op. cit., pl. 44 (vezi şi p. 321).
Ibidem.
n Vezi H. Miiller-Karpe, op. cit., p. 291, 349, 434-435, pl. 104/B, 1; B. Brentjes, Von
Schanidar bis Akka!l, Leipzig- Jena-Berlin, 1969, pl. 7 şi p. 33-34; J. Perrot, 'EynaiJ ('Ein Mallaha), in lE], 1, 1957, p 125 sqq.; Idem, Le m~solithique de Palestine et les r~centes
decouuerts a 'Eynan ('Ein Ma!laha), in Antiquity and Suruiual, 2, 1957, p. 91-110; Idem,
Excauations at 'Eynan ('Ein Mallaha). Preliminary Report on the 1959 Season, in lE], 10,
1960, p. 14-22; Idem, L~ gisem~nt natoufien de Mallaha (Eynan), in L' Anthropologie, 10/5-6,
1966, p. 437-493; J. G. Nandris, în M~m"ia Antiquitatis, I, 1969, p. 14-15. Menţionăm
şi trei "amlnunte" care, enntuJ.l, p)t fi semnificative: aşezarea de la Eynan e o aşezare
de pescari şi vîniltori (ca şi Lep~nski Vir) ; există la Eynan (ca, de altfel, şi la Lepenski Vir)
numeroase inmnmintări de cranii i r '·ale ; pe unele cranii au fost aflate "coroniţe" din scoici
Dentalium.
68
D. Srejovic, op. cit., pl. 42, 49, 57, 63.
&o D. Srejovic,
&l
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din două unghiuri uşor diferite (fig. 44-45). în afara capului mai sus amintit, din fig. 37,
există la Lepenski Vir o piesă (fig. 46) care dincolo de asemiiniiri tehnico-stillstice - are
o scobitură rotundă, identică celei de pe exemplarul de la "Gura Baciului", practicată pe
"gitul" figurii umane 64 . Perforarea circulară, plasată cu vădită intenţie (magică?) pe .. tîmplă"
(la ,.Gura Baciului") ori pe ,.git" (la Lepenski Vir), apare, intr-un caz, tot la Lepenski Vir,
in mijlocul ,.frunţii" unei reprezentări de cap uman. Este Yorba anume de aşa-zisul "medalion"
aflat in poziţie secundară, dar aparţinînd - după aprecierea lui D. Srejovic - căreiva din
etapele Lepenski Vir I d-e (fig. 47) 66 . Ceea ce a scăpat atenţiei autorului săpăturilor de la
Lepenski Vir este faptul că .. . . . această compoziţie monotonă şi geometrică"6 1 ascunde trl1să
turile - relativ lesne vizibile - ale unei feţe umane. În speţă plasarea gurii şi a ochilor este
cu totul clară. în privinţa adincilor incizii meandroide ce brlizdează chipul omenesc ne întrebăm, dacă nu cumva Yor să reprezinte dincolo de (sau chiar prin) rolul lor decorativ un fel de "N arbentătovicrtmg" ? În fine, ar merita să fie studiat şi faptul dac li. sistemul de
decor geometric-meandroid, prezent pe unele sculpturi de la Lepenski Vir6 7, respectiv dacă
o atare tehnică de tăiere (sculptare) in piatră, nu-şi are cumva obîrşia in tehnica similară
de decor de la orizontul natufianului regiunii siro-palestiniene. în acest sens, mai mult pentru
exemplificare, amintim caracteristica tresă meandroidă sculptată sub buza (respecti\·, pe
peretele) unui vas mare de bazalt de la Eynan&a (fig. 48).

Mormintele
În afara mormîntului descoperit incidental in 1962 (M.7), in taluzul, rămas deschis. al
din 1960, şi mai de mult publicat68, mormint care - judecind după adincime şi
inventar - aparţine nivelului II sau III, in cursul cercetărilor din 1968-1969 (conduse de
A. Palk6), respectiv cu ocazia săpării casetei B, au apărut alte trei morminte.
Deoarece ele vor constitui subiectul unei amănunţite analize antropologice, in cele ce urmează
ne vom mărgini numai la o sumară prezentare10 , din punct de vedere arheologic.
M.2, schelet de femeie matură, aflat la 3,20 m adincime, in marginea (dar încă în interiorul)
unui bordei curboliniar aparţinînd nivelului I. Scheletul, in bună stare de conservare, zăcea
uşor chircit pe dreapta, avind orientarea N- S. În jurul lui s-au găsit fragmente ceramice
(din categoriile specifice nivelului I), iar în dreptul miinii drepte un os mare de animal (ofrandă
de carne ?) . Doi bolovani mari de calcar zăceau in regiunea coapselor, iar un al treilea la
mică distanţă de craniu. Din păcate, bolovanii n-au fost păstraţi, nici observaţi cu atenţie, dacă
nu cumva poartă urme de "sculptare" intenţionată (fig. 49-50).
săpătu.rii

M .3, schelet de copil, chircit, orientat NV- SE, aflat la 2, 70 m adincime, in

pămîntul

negru-

măzăros aparţinînd nivelului I. În afara craniului şi a citorva oase lungi, scheletul e slab conser-

vat. În apropierea craniului s-au aflat doi bolovani plaţi de calcar, iar in stinga scheletului
trei maxilare (dintre care două alcătuiesc o pereche) de Equus Asinus hydruntinus (fig. SI).
64 ldem, pl. 49. Ţine, stilistic, de etapa Lepenski Vir I c.
la orizontul Lepenski Vir II.
66 Idem, pl. 47 (vezi şi p. 321).
68 Idem, p. 291.
67 Idem, de pildă pl. 45-46, 50, 52, 55-56, 61-62.
68 B. Brentjes, op. cit., pl. 10.
6o Apulum, V, 1965, p. 13-17.
10 Atît cît ne permit datele consemnate de A. Palk6.
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_1[.4, schelet de adult, uşor chircit pe stinga, craniul răsturnat spre dreapta. Aflat tot la
2,70 m adincime, în condiţii similare cu M.3. Scheletul, probabil de femeie, este destul de slab
conservat, cu excepţia citorva oase lungi (fig. 52). Imediat lîngă craniu, spre dreapta, a fost
aflat un mic freci!.tor (rîşniţi!. primitivă) din piatri!. n.isipoasl (fig. 13/3). Nu pot exista dubii
asupra rolului funcţional al piesei, intrucit a fost aflat, la locul său, şi micul bolovănaş rotund
de piatră ce constituia "pisi!.logul" şi care se potriveşte exact in cavitatea rlşniţei.
Relativ la scheletele descoperite, inci!. doar citeva scurte notaţii: ca şi in cazul primului mormînt, M.2-M.4 nu aparţin, contrar aşteptlrilor, unor protomediteranoizi, ci unor indivizi
ţinînd de tipul alpinoid, cu elemente cro-magnonide B mult atenuate ; mormintele se dispun
in interiorul (respectiv, imediat sub "podeaua") şi printre bordeiele curboliniare, fenomen
pentru care cea mai la îndemînă şi apropiată analogie o intUnim la deja amintita Donja Branjevina81.

CONCLUZII
Încă de la tratarea diverselor categorii de material arheologic din cuprinsul nivelului I de la .,Gura Baciului" am indicat ori sugerat (fie în text,
fie în note) analogiile, legăturile, eventual şi poziţia cultural-cronologică
a acestora. Astfel, în linii mari, au fost deja precizate ori circumscrise opiniile
noastre. Un factor ce trebuieşte luat de asemenea în consideraţie este caracterul diferit al materialului nivelurilor II şi III.
Anticipînd asupra rezultatelor şi concluziilor ce le vom expune în a doua
parte a studiului nostru, după prelucrarea integrală a materialului din
nivelurile II şi III, putem face, de pe acum, următoarele observaţii:
- prin ansamblul materialelor sale nivelul II se situează la un orizont
cronologic analog, în mare, cu faza veche starceviană. Analogiile materialului - îndeajuns de concludente - indică seria Vrsnik I - Servia I
- Kremikovţî - Starcevo (în accepţiunea actuală!) I - (II?) Karanovo I a ( ?) - Lepenski Vir III a - III b ( ?) - respectiv acele
(foarte puţine!) elemente din cultura Koros care nu sînt ulterioare acestui
orizont8 2 ;
- rămîn caracteristice nivelului II: împuţinarea şi vizibila "decădere"
(sub raport tehnologic şi, implicit, cromatic) a ceramicii roşii lustruite;
dispariţia aproape completă a ceram.icii pictate cu alb/roşu (cîteva .,bastonaşe" şi .,cîrligaşe", nic;iodată "buline" !) ; neapariţia (încă !) a eeramicii starceviene cu pictură neagră; dispariţia completă a obsidianei;
61
S. Karmanski, Slikana keramika .. . , pl. "Situacija I". Pentru problema mormintelor
in cadrul complexului Starl::evo-K(}r(}s-Criş, a se consulta (cu bibliografia respectivă) :
I. Kutziăn, în DissPann, ser. II, nr. 23, 1944, p. 93-97 şi anexa semnată de J. Nemeskeri,
p. 149-152; I. G. Russu şi colab., in Actes du VJe Congr~s International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, I, Paris, 1960, p. 679-682; E. Comşa, in OmD, 1960, p. 84-86;
Apulum, V, 1965, p. 13-17, 19-34; O. Necrasov, in OmD, 1960, p. 417-418 şi in SCA,
2/1, 1965, p. 10-17; N. Vlassa, in ActaMN, III, 1966, p. 14, 18; Idem, in Materiale, IX,
1970, p. 531-532; R. Galovic, in Starinar, N.S., XVIII, 1967, (1968), p. 168-174 etc.
82
Pentru a nu 1ttngi lista trimiterilor bibliografice, vezi ActaMN, IV, 1967, p. 407-408,
u. 16-17.
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modificarea tipologică a inventarului litic şlefuit; tendinţa de înmulţire
a materialului ceramic cu decor alveolar ; apariţia primelor străchini cu
buza alveolată şi a primelor fundwi de vase cu profilatură starceviană
caracteristică ; lipsa barbotinei încă şi din acest nivel ; lipsa cupelor cu picior
(fie rotund, fie lobat) ;
- înmulţirea decorului alveolar (fenomen corespunzător în aria StarcevoKoros-Criş cu cel al răspîndirii decorului "cardial" în zonele apusene ale
Iugoslaviei, respectiv cu fenomenul "şocului cardial" în neoliticul Tesaliei),
situează nivelul II de la "Gura Baciului" la un orizont cronologic a cărui
cea mai prudentă definire ar fi: nu mai tîrziu de cultura Pre-Sesklo 83 ;
- într-o cronologie relativă a etapelor evolutive ale complexului StarcevoKoros-Criş din Transilvania (şi, de altfel, din întreaga Românie), nivelul
II de la "Gura Baciului" se plasează, în mod cert, înainte de faza Leţ I 84 ;
- în ceea ce priveşte nivelul al III-lea, se poate afirma -fără exagerare
- că nu există piesă arheologică din cuprinsul lui care să nu-şi afle categorice,
exacte şi abundente analogii în materialul etapei mijlocii şi, mai ales, tîrz1:i
a culturii Koros, respectiv în fazele Starcevo II b - III -(IV?) şi în
materialul îndeobşte cunoscut al culturii Criş din Transilvania şi Moldova 85 ;
- principalele caracteristici ale materialului din nivelul III : dispariţia
tehnicii de lustruire directă a pereţilor vaselor; îngroşarea, în general, a
pereţilor de recipiente, decăderea tehnicii de ardere, apariţia -ca degresanţi
- a nisipului şi pietricelelor; apariţia slip ului (de calitate destul de slabă),
d_evenit neadereut şi, în parte, exfoliat; pictura cu culoare neagră; generaltzarea decorului alveolar, prezent pe cele mai diverse specii de vase, executat în felurite variante; diversificarea tipologică a olăriei; apariţia cupelor cu picior cilindric (scund şi masiv) ; apariţia şi răspîndirea barbot-inei
(în "vîrei") ; apariţia "altaraşelor" (posibile, cronologic, încă de la nivelul
II!) şi a vaselor de provizii; proliferarea celor mai variate ornamente
plastice (brîuri simple, dispuse unghiular, meandric, spiralic, concentric,
briuri alveolate, proeminenţe mari, turtite, de aspect rotund ori elipsoidal
etc.) ; apariţia inciziilor în zig-zag şi a decorului de cerculeţe imprimate;
apariţia - în număr extrem de redus - a unei categorii ceramice prefigurînd elemente de tehnologie a pastei şi arderii care vor deveni proprii
ceramicii vechi liniare; decăderea utilajului litic cioplit şi executarea marii
lui majorităţi din roci rău clivabile (şist menilitic) ; oasele de animale ating
25%-30% din totalitatea materialului arheologic din acest nivel.
Observaţiile făcute asupra materialelor nivelurilor II şi III ne facilitează
definirea nivelului I, procedînd prin excludere. Într-adevăr, acum devine
13 Pentru aceasta, vezi V. Miloj~i(:, Chronologie der jangeren Steinzeit Mittel- und Sadosteuropas, Berlin, 1949, p. 38, 74, pl. 5; Idem, în ]ahrb.RGZM, 6/1959, (1960), p. 10 sqq., p. 38-39,
fig. 8-9.
54
Vezi la E. Zaharia, în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 10, 12, p. 11, fig. 4, p. 17, fig. 7/1-8,
19, p. 23, fig. 10/1-5 şi - mai ales - p. 32-33, fig. 15-16/1-3 (ceramica barbotinată).
66
• Pentru simplificare (cu atît mai mult cu cît amănuntele se vor discuta, de la caz la
caz, în a doua parte a studiului nostru), deocamdată: I. Kutzian, op. cit., volumul de pla.nşe,
passim.
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clar ce nu este materialul primului nivel de la ,. Gura Baciului", respectiv
care e orizontul cultural (şi cronologic) pe care îl precede.
Credem a nu greşi presupunînd că grupul uman care pune bazele aşezării
vechi neolitice de la Cluj - ,. Gura Baciului", respectiv purtătorii culturii
materiale prezente în nivelul I, migrează spre nordul Peninsulei Balcanice,
pînă în Transilvania, venind dinspre regiunea Tesaliei. Desprinderea are
loc, cu multă probabilitate, în răstimpul marcat acolo de durata de vieţuire
a culturii Protosesklo 66 • Există îmă o serie de elemente, directe şi indirecte,
care ne permit aprecierea mai strînsă şi mai exactă a momentului ,.desprinderii" din regiunea tesalică.
Dincolo de relativa contemporaneitate şi uniformitate culturală a aşezări
lor Protosesklo din Tesalia, înclinăm să credem că materialul din nivelul
I de Ia ,. Gura Baciului" e mai strîns legat de grupul Protosesklo "A" (cel
de la Argissa-Magula) (= Gremnos-Magula), decît de cel Protosesklo
"B" (cel de Ia Otzaki-Magula). O serie de amănunte, deloc nesemnificative
(lipsa Ia orizontul nivelului I de Ia ,. Gura Baciului" a micilor cu pe cu picior,
raritatea străchinilor plate, ,.uitarea" procedeului de confecţionare a eeramicii fine negre, lustruite, - raritatea extremă a acesteia pledînd, poate,
pentru aducerea numai a unui stoc minim din această categorie, în uz cel
mult răstimp de una-două generaţii după sosirea în Transilvania), ne îndeamnă a considera ,.separarea" grupului în discuţie încă într-o etapă in'cipientă
a culturii Protosesklo, dacă nu chiar lajt'nele orizontului ,.ceramic timpuriu"
(prezent numai Ia Argissa-Magula), ale cărui vase globulare şi străchini
semisferice şi în formă de calotă îşi află bune analogii în olăria primului
nivel de Ia ,.Gura Baciului" 67 •
Dar există şi alte argumente care pledează, de asemenea, în favoarea
"desprinderii" timpurii şi a unei eYoluţii ulterioare, independente, pe meleagurile nord-balcanice şi transilvănene. Dată fiind remarcabila diferenţiere
stilistică a ceramicii pictate din nivelul I de Ia ,.Gura Baciului" (şi de Ia
Donja Branjevina) faţă de motivistica ornamentată a ceramicii pictate
Protosesklo (a nu se uita îmă 1'dent1'iatea de execuţie tehnică şi cromatică!),
se poate presupune că ru:r;ena de trunchiul tesalic are loc într-o etapă premergătoare "cauonizării" repertoriului ornamental al olăriei pictate Protosesklo, în acest sens ceramica pictată cu ,.buline" albe glazurate fiind
o realizare ce se înfăptuieşte deja aici, în Transilvania, respectiv în Backa.
Simptomatică rămîne şi folosirea obsidianei {probabil de origine sudică)
numai în cadrul utilajului microlitic al nivelului I şi izbitoarea asemănare
Pentru cultura Protosesklo, vezi V. :Miloji:'ic, in ArchAnz, 1955, p. 176 sqq.; Id(m, in
Germania, 34, 3f4, 1956, p. 209; Idem, in Germania, 37, 1959, p. 69; Idem, Ausgrabungen
in Thessalien .. . , p. 225 sqq.; Idem, in ]ahrb.RGZM, 6/1959, (1960), p. 8 sqq.; Idem, în
]ahrb.RGZM, 11/1964, (1966), p. 65; S. S. Weînberg, în yo1umu1 editat de R. W. Ehrich,
Chronologies in Old World Archaeology, Chicago, 1965, p. 288-289; D. R. Tbeocbaris, în
Thessalika, 2, 1959, p. 29 sqq. (Pyrasos); H. Miiller-Karpe, op. cit., p. 444, nr. 97/III, p.
451-452, nr. 123/I.
87 Cf. V. Milojtic, în ]ahrb.RGZM, 6/1959, (1960), p. 36-37, fig. 6-7, p. 38, fig. 8/1. 4,
respectiv p. 35, fig. 5; H. Miiller-Karpe, op. cit., pl. 127/1-15, pl. 126fB,1-4, respectiv
pl. 126/A, 1-7 şi p. 444, nr. 97fii.
88
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a acestui utilaj cu cel al primului nivel (încă aceramic !) de la
Argissa-Magula, confecţionat tot din obsidiană 68 •
în orice caz, migrarea spre Ardeal trebuia să se petreacă într-o fază
suficient de timpurie ca să poată avea loc "contaminarea", în regiunea
Dunării, cu influenţele măcar ale ultimei etape pre- sau incipient-ceramice
de tip Lepenski Vir. Capetele de piatră de la .. Gura Baciului" pledează
peremptoriu în acest sens. Ne întrebăm însă, pe bună dreptate, dacă
sfîrşitul culturii de tip Lepenski Vir (cultură închistată, de retardare
epipaleolitico-mezolitică, înrudită cu dar mai tîrzie decît - orizontul
tîrziu-natufian din Orientul Apropiat, hipertrofiată în manifestările sale
cultico-artistice, dar stagnînd la un nivel economic ce nu depăşea stadiul
pescăresc-vînătoresc) nu este cumva de pus tocmai pe seama acestei .,migraţii neolitice", care - eventual - a antrenat spre nord şi elemente etnice
neprotomediteranoide, tipice pentru Lepenski Vir, cum pare s-o adeverească caracterul antropologie al scheletelor de la .. Gura Baciului"?
O atare explicaţie are însă cel puţin două implicaţii semnificative :
1, se pare că ultima fază pre-starceviană de la Lepenski Vir (Lepenski Vir
II) e simţitor mai tîrzie decît orizontul cronologic la care ar situa-o datările
C14 (şi sîntem ferm convinşi că nu-i departe ziua cînd acest lucru se va
adeveri şi pentru întregul neolitic preceramic al Orientului Apropiat!) ;
2, faza Lepenski Vir III a - b nu este implicată direct în fenomenul
stingerii culturii Lepenski Vir II, ci purtătorii ei se aşează în acest loc
într-o etapă mai tîrzie, cînd nu mai exista posibilitatea preluării .,moştenirii
culturale", respectiv a sculpturii în piatră.
Evident, la ora actuală numărul aşezărilor cu care se poate· opera
e minim, însă e un fapt înd€0bşte cunoscut că, odată stabilite caracterele
specifice ale unui grup cultural sau ale unei culturi într-o anumită zonă
geografică, fie şi numai în una-două puncte, cercetările ulterioare reuşesc
să depisteze în răstimp de cîteva decenii zeci de aşezări similare în respectiva zonăc 9 • Încercînd, totuşi, o eşalonare cronologică relativă, cea mai
probabilă succesiune ar fi : Lepenski Vir II "Gura Baciului", nivelul
I - Donja Branjevina. De bună seamă, viitoare cercetări vor completa
şi articula mai în detaliu această înlănţuire.
O altă problemă, nu mai puţin importantă, este cea a duratei şi
sfîrşitului culturii prezente în nivelul I de la ., Gura !Baciului". E simptomatic faptul că - aidoma situaţiei din Tesalia- orizontul "protoseskloid" de Iar "Gura Baciului" încetează în momentul apariţiei (concomitente !)
a ceramicii cu decor alveolar ("ciupituri" sau .,impresiuni" cu unghia),
respectiv a celei cu decor cardial. Situaţia, aşa cum e înregistrată la .. Gura

18
Pentru o concludentă comparare, vezi fig. 11/1-14 şi V. 1>-filojcrc, Die erste prăkeramisclze
. băuet'liche Siedlung der Jungsteinzeit in Europa, în Germania, 34, 3f4, 1956, p. 210, pl. 15 a;
Idem, Prăkeramisclzes Neolithikum auf der Balkanhalbinsel, în Germania, 38, 1960, p. 326,
fig. 1 şi pl. 42.
.
81
E concludentă, în acest sens, apariţia şi cercetarea la noi a culturilor : Criş, ceramica
liniară, Hamangia. A nu se uita, pe de alU parte, că deocamdată şi numărul aşezărilor sigure
Protosesklo (in Tesalia 1) e foarte redus: Argissa-Magula, Otzaki-Magula, Pyrasos şi, eventual, Sesklo.
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Baciului", pledează, o dată în plus, pentru contemporaneitatea şi înrudirea
celor două sisteme decorative, aplicate - în linii mari - pe un repertoriu
ceramic comun din punct de vedere tipologie, în ultimă instanţă însăşi
diferenţa de decor depinzînd de amănuntele tehnice ale realizării acestuia.
Aşa stînd lucrurile, devine clar faptul că zonele central-nord balcanice
se "starcevizează", cele nord-vest balcanice devin "cardiale", între ele
apărînd fireşti şi explicabile faciesuri de mixtură, personalizate nu atît
prin diferenţe de cultură materială, ci prin precumpănirea unui sau celuilalt sistem de ornare a olăriei. În ceea ce priveşte Tesalia, cultura Protosesklo
ceramica decorată
ia sfîrşit de o manieră similară, ceramica cu "ciupituri"
"cardial" fiind elementele de bază ce individualizează orizontul cronologic
următor, Pre-Sesklo.
În stadiul actual al cercetărilor există, între zona tesalică şi Transih·ania (în afară de amintita Donja Branjevina) o singură aşezare ce
se plasează, cu multe şanse de probabilitate, la orizontul Protosesklo
(final ?) : Anizibegovo, în Macedonia 70 • Din păcate, covîrşitoarea majoritate a materialului din această staţiune (cu mai multe niveluri, dintre
V
care doar primul se leagă de Protosesklo) e inedit, în muzeele din Stip
şi Skoplje. Se naşte însă întrebarea, dacă nu numva în atare materiale
(ca, de pildă, nivelul I de la "Gura Baciului") este de căutat şi - în
fine - de definit clar acel Starcevo I, înseriat logic în principalele periodizări ale acestei culturi 71, dar despre aspectul concret al căruia nu se poate
spune mai nimic la ora actuală, decît - cel mult - că el nu e identic,
cu siguranţă, cu primul nivel al aşezării eponime !
Posibilitatea înserierii unei componente "protoseskloide", foarte timpurii, la începutul evoluţiei marelui complex Starcevo-Criş este însă de
natură a ridica justificate îndoieli asupra exactităţii imaginii de ansamblu
ce s-a cristalizat asupra neoliticului vechi din zona balcano-carpato-dună
reană, imagine de ansamblu preluată cu nuanţări de la caz la caz -

+

V

00

Cf. M. Gara!ianin, Les regions balkaniques du centre dans la chronologie neolithique du
sud-est europeen, în volumul Les regions centrales des Balkans a l' epoque neolithique, Belgrad,
1968, tabelul sinoptic de după p. 336; H. Hauptmann, Zum Neolithikum in Makedonien, în
1 stanbuler Mitteilungen, 17, 1967, p. 5, 7, 12 ; M. Gara!ianin, La chronologie prehistorique du
sud-est europeen ; coraport prezentat la II eme Congres International; des etudes du sud-est
europeen, Athenes, 7-13 mai HJ70, Atena, 1970, p. 9-10 ale coraportului; Epoque prehistorique et protohistorique en Yougoslavie ... , Beograd, 1971, p. 131-138; Les civilisations prehistov

riques de la Macedoine, Stip, 1971, p. 63-64, fig. 1-7; M. Gimbutas, Excavations at
Anza, Macedonia, în Archaeology, 25/2,1972 p. 112-124.
71
V. Miloj~i~. Kort:H-Startevo- V inca, în Reinecke Festschrift, Mainz, 1950, p. 108 sqq.;
D. Arandjelovi~- Gara!ianin, Starcevacka k11ltura, Ljubljana, 1954.
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de la un autor la altul. 72 De fapt, nu există la ora actuală - în afară
de nivelul I de la "Gura Baciului" - materiale publicate, ţinînd de
marele complex Starcevo-Koros-Criş, pentru care să se poată face incontestabil dovada că s-ar plasa la un orizont cronologic anterior culturii
Pre-Sesklo din Tesalia !

*

În încheiere, cîteva observaţii finale:
___, Materialele arheologice din primul nivel de la "Gura Baciului"
constituie, deocamdată, cea mai veche cultură neolitică sigur documentată
pe cuprinsul Transilvaniei şi al întregii ţări ;
- Cronologic, ea se situează la orizontul culturii Protosesklo din Tesalia,
cu multă probabilitate într-o etapă incipientă a acestei culturi;
- Prezenţa sa dă un conţinut nou termenilor de Starcevo I - Criş I,
definind componenta de bază a acestui complex, delimitîndu-i începutul
în timp şi legăturile etno-culturale în spaţiu ;
- Prin caracteristicile sale, ea include încă - datorită, pare-se, unui
aport etnic - şi ultimele supravieţuiri ale culturii Lepenski Vir;
- Se sfîrşeşte printr-un proces de "starcevizare" (neputînd fi, tocmai
din această cauză, separată de evoluţia organică - ulterioară - a acestui
complex), la un orizont paralelizabil cu cultura Pre-Sesklo;
- Pentru simplificarea terminologiei propunem, pentru cele trei niveluri deosebite, denumirile de Gura Baciului I, II şi III.
ADDENDA. Săpăturile de la "Gura Baciului" au continuat şi in anul 1971. Intre 1-16
iulie s-a săpat caseta B 2, de 10 X 3 m, la apus de B 1 (1970) şi separatll. U.e ea numai printr-un
subţire perete despărţitor, orientată tot E- V (fig. 53).
Nu s-au înregistrat nici un fel de deosebiri stratigrafice faţă de constatll.rile făcute încă la
săparea casetei B 1 . Materialul arheologic al celor trei niveluri e şi mai sărăcăcios decît cel
din anii precedenţi, fiind dispus şi de această dată mai mult în "cuiburi" (fig. 53 şi fig. 54).
A fost golit parţial un bordei aparţinînd niYelnlui I, aproximativ jumătate din el răminind
72
Vezi, de pildă: M. V. Garasanin, in BerRGJ(, 39/1958, (1959), p. 4-12, 108-112;
R. Galovic, în BerRGJ(, 43~44/1962-1963, (1964), p. 3 sqq.; D. Gara§anin, in Bericht flber
den V. Internationalen Kongress fur Vor- und Fruhgeschichte, Hamburg 1958, Berlin, 1961,
p. 303-307; M. Garasanin, ibidem, p. 307 sqq.; I. Kutzian, în ArchAustr, 40/1966, p. 249
sqq.; O. Trogmayer, in A M6ra Perene Muzeum Evkonyve, 1966-1967, p. 35 sqq.; M. Garasanin, în Archlug, IV, 1963, p. 1 sqq.; O. Trogmayer, in ArchErt, 95, 1968, p. 6 sqq.; Idem,
în Studien zur europiiischen. Vor- und Fruhgeschichte, Neumiinster, 1968, p. 5 sqq.; E. Comşa,
în A M6ra Perene Muzeum Evkonyve, 1969/2, p. 29 sqq.; B. l:ovic, în Glasnik, N.S., XV -XVI,
1960-1961, p. 132 sqq.; B. Brukner, Neolit u Vojvodini, in Dissertationes, voi. V, BeogradNovi Sad, 1968, p. 87-89,89-92; A. Benac, in BerRGK, 42/1961, (1962), p. 26-31, 60-61,
68-75; Gh. Lazarovici, in ActaMN, VI, 1969, p. 21-26; M. Garasanin - I. Nestor, în Actes
du Premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europ4ennes, vol. II, Sofia,
1969, p. 19 sqq.; A. Benac, ibidem, p. 185-200; G. I. Georgiev, ibidem, p. 209-225;
B. Brukner, in RadVojvMuz, 14, 1965, p. 5-14; S. Dimitrijevic, Starlevalka kultura u Slavonsko-srijemskom prostoru i problem prijelaza ranog u srednji neolit u srpskom i hrvatskom
podunavlju, Vuk.ovar, 1969, p. 85-96 (rezumat german). Vezi totuşi, cu .,ajustările" cronologice cu totul recente, ultimele opinii ale lui M. V. Gara§anin, Vl. Dumitrescu şi A. Benac,
în Actes du VIIle Congres International des Sciences Pr4historiques et Protohistoriques, vol. I,
Beograd, 1971, p. 73-84, respectiv 85-96 şi 97-108. J. Lichardus, în Germania, 50/1-2,
1972, p. 1-15.
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sub peretele nordic al casetei B 2 • Fundul bordeiului se oprea la 3,60 m adîncime de la suprafaţa actuală a terenului (fig. 55). Pe fundul bordeiului zăcea scheletul unui copil (M.5), în
poziţie chircită, orientat E- V, foarte slab conservat şi avînd craniul lipsă (fig. 56).
în cadrul materialului ceramic aparţinător nivelului I semnalăm, şi de această dată. citeva
fragmente pictate cu .,buline" albe şi - aflate împreună cu ele - părţi dintr-un vas tipic
Protosesklo, cu pictură de linii brun-roşcate in zig-zag, pe un fond-angobă alburie de slabă
calitate (fig. 57). Analogii (atit pentru tehnica picturii, cit şi pentru motivul decorativ şi /Mma
vasului) la Otzald-Magula şi Argissa-Magula (cf. Vl. ::\IilojNc, în Jahrb.RGZM, 6/1959. (1960),
p. s. p. 36, fig. 6/1. 4, 9).
N. VLASSA

V

DIE ĂLTESTE PHASE DER STARCEVO-CRIŞKULTUR IN
RUM.Ă.NIEN
(1. TEIL)

(Zusammenfassung)
Diese Arbeit wird in deutscher Sprache in

Prăhistorische
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Zeitschrift, VII/2, 1972 erscheinen.

CONSIDERAŢII

ASUPRA METALURGIEI AURULUI DIN
TRANSILVANIA ÎN BRONZ D ŞI HALLSTATT A

Bogăţia Transilvaniei în zăcăminte
şi subliniată în repetate rînduri în

cuprifere şi aurifere este cunoscută
literatura de specialitate. Numărul
mare, impresionant chiar, al produselor de cupru sau bronz (unelte, arme,
obiecte de podoabă etc.), descoperite pe teritoriul Transilvaniei au atras
mereu atenţia specialiştilor, elaborîndu-se numeroase studii asupra tipologiei,
cronologiei, ariei lor de răspîndire.
Marele număr al feluritelor produse de cupru şi bronz, aflate pe teritoriul
Transilvaniei, fie ca descoperiri izolate, fie în depozite de bronzuri, se
explică în mod firesc prin bogăţia zăcăm.intelor cuprifere. Principalele
zone şi localităţi bogate în cupru nativ ori oxizi de cupru (cuprit) sau
carbonaţi bazici de cupru (azurit, malahit), care aflîndu-se mai aproape
de suprafaţa solului au putut fi exploataţi şi în epoca bronzului ori cea
hallstattiană sînt concentrate în Banat, Munţii Apuseni, Maramureş şi
Carpaţii Orientali.
Întocmind recent o statistică a 375 depozite de bronzuri transilvănene,
datate la sfîrşitul epocii bronzului {Bronz D) şi în prima epocă a fierului
(Hallstatt A-C) am constatat că ele cuprind circa 22.900 piese. Împărţind
pe faze numărul pieselor şi al depozitelor de bronzuri obţinem următoarea
situaţie: Bronz D are 87 depozite şi circa 1100 piese; Hallstatt A are 120
depozite şi circa 20.100 piese; Hallstatt B are 70 depozite şi circa 1200
piese; Hallstatt C are 18 depozite şi circa 200 piese. La acestea mai trebuiesc adăugate 80 depozite a căror compoziţie este nesigură, iar datarea
lor în una din fazele amintite nu poate fi precizată cu certitudine. Aceste
80 depozite cuprind circa 300 piese.
Pentru obiectele de cupru sau bronz descoperite izolat sau în depozite
datate în perioada eneolitică ori începutul şi mijlocul epocii bronzului,
nu avem încă o statistică completă, dar se pare că numărul lor nu este
prea mare, astfel că totalul produselor de bronz şi cupru nu ar depăşi cu
mult suma de 25.000 piese.
Am amintit datele statistice de mai sus, deoarece doream să subliniem
că în perioada pe care o tratăm {Bronz D şi Hallstatt A) avem 207
depozite de bronzuri ce cuprind 21.200 piese, deci majoritatea zdrobitoare
a produselor preistorice din bronz. Rezultă astfel că exploatarea şi prelucrarea bronzului în acea vreme a luat un avint considerabil, exploziv
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chiar. Aceeaşi constatare, oarecum surprinzătoare chiar pentru specialiştii
care s-au ocupat mai îndeaproape de această problemă, am înregistrat-o,
după cum se va vedea mai jos, şi pentru exploatarea şi prelucrarea aurului
preistoric.
Deoarece în repetate rînduri zăcămintele de cupru sînt asociate cu
metale preţioase, aurul şi argintul, nu ar fi exclus ca acolo unde sînt
semnalate spălătorii de aur antice, să fi fost cules şi cuprul nativ. Deşi
nu s-au efectuat cercetări arheologice concrete referitoare la această problemă, pentru a se verifica ipoteza, vom aminti cîteva dintre spălătoriile
de aur antice semnalate în literatura de specialitate1, mai ales că din
punct de vedere geografic ele se suprapun parţial cu zonele cuprifere, iar
în unele cazuri aurul şi cuprul erau exploatate în aceleaşi localităţi. În
Banat sînt semnalate spălătorii de aur la : Bocşa Montană, Borlova, Bolvaş
niţa, Turnu, Valea Mare şi Oraviţa (în această din urmă localitate sînt
semnalate şi mine antice de cupru). În Munţii Apuseni şi Maramureş
numărul localităţilor unde se spăla aurul este mult mai mare : Baia de
Criş, Sălciua, Vidra, Găina, Balomireasa, Bistra, Săcărîmb, Lupşa, Cîmpeni,
Petrila, Ruda etc. Spălătorii de aur antice mai sînt semnalate la:
Atid, Băiţa, Băiuţ, Băiţa Bihorului, Botez, Brad, Breaza, Căraci, Cavnic,
Criştior, Luncşoara, Lupeni, Lupoaia, Mălăieşti, Porcura, Roşia Montana,
Someşul Rece, Zona Sebeşului etc. (fig. 1). (În zonă sau chiar în unele
dintre localităţile amintite se află şi zăcăminte de cupru).
Analizînd din punct de vedere tipologie şi cronologic cele 137 descoperiri
de aur din Transilvania, stmnalate în literatura de specialitate şi datate
din eneolitic pînă în LatEne am constatat cu surprindere că 73 dintre
acestea (dintre care 30 tezaure), pot fi datate în Bronz D şi Hallstatt A
(fig. 2). Dacă la aceasta mai adăugăm, că numărul total al obiectelor de
aur descoperite în cele 73 localităţi depăşeşte 3100 piese, putem afirma
că şi prelucrarea aurului în această perioadă a luat un avint aproape
echivalent cu cel constatat la prelucrarea bronzului.
Deoarece puţinele studii comacrate pînă acum metalurgiei aurului din
Transilvania nu au tratat în mcd sptcial dtEcoperirile databile în Bronz D
şi Hallstatt A, am considerat utilă o prezentare tipologică şi cronologică
a unora dintre cele mai caracteristice tipuri de obiecte, căci ele reprezintă cele mai numeroase piese ce alcătuiesc tezaurele de aur din Transilvama.
1 Bibliografia referitoare la Epălarea am ului transilvănean şi a pieselor preistorice din
aur e~te deosebit de bogată, de aceea selectăm doar citeva lucrări: M. Acker, in Apulum,
V, 1965, p. 647 sqq. (cu bibliografia mai veche); M. J. Ackner, în ]CC, 1856, p. 3 sqq.;
idEm, în MCC, 1860, p. 24 sqq.; G. Teglâs, în U R, 1859, p. 260 sqq.; idEm, in Bl\L, 1899,
p. 2 sqq.; idem, în Aranyl:tinJ•dszal, I, p. 40 sqq.; E. Rakcczy, in BI<L, 1SIJ2, p. 1 sqq.;
ibidem, 1910, p. 657 sqq.; H. Schmidt, în ZjEthn, 1904, p. 608 sqq.; B. Milleker, in Delm.,
II, p. 15, 16, 50, 68 sqq.; O. Gob!, in NumK, X, 1911, p. 67 sqq.; V. Pârvan, Getica,
p. 595 sqq.; K. Pink, în NumZ, 1928, p. 1 sqq.; B. Mitrea, în Dacia, VII- VIII, 1937-1940,
p. 147 sqq.; M. Roska, ErdRep., p. 360 sqq., pl. XXIII; D. Popescu, B1'cnuzeit, p. 130
sqq.; idem, în Materiale, II, 1956, p. 194 sqq.; E. Zaharia, în Dacia, N.S., III, 1959, p. 103
sqq.; A. Uzsaki, Ar1'abona, I, 1959, p. 74 sqq.; ibidem, III, 1961, p. 172 sqq.; S. Foltiuy,
in ANMW, 72, 1968, p. 703 (cu bibliografia mai recentă).
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Exploatarea aurului. Aurul preistoric a fost obţinut prin două metode principale:
a) spălarea nisipurilor aurifere din văile bogate in astfel de zAcăminte (Arieşul, Ampoinl.
Mureşul, Streiul, Lăpuşul, Timişul, Caraşul, Nera etc.).
b) exploatarea zăcămintelor aurifere sau a filoanelor de la suprafaţă ori adîncimi medii,
mai ales in văile adinci cu pereţii abrupţi.
Sp!Uarea nisipurilor aurifere a fost principala sursă de procurare a aurului nativ pînă in epoca
romană, cind a inceput exploatarea prin mine adinci, cu galerii lungi ce unnâreau filoanele bogate
in zăcăminte aurifere, sau chiar a unor pepite ce depăşeau uneori 500 gr. Nu avem nici o dovadă
concretâ care ne-ar putea ajuta la reconstituirea metodelor şi procedeelor practice de spălare
a nisipurilor aurifere pentru epoca bronzului şi prima epocă a fierului, de aceea nici nu ne oprim
asupra acestei probleme. Foarte probabil că atit uneltele. cit şi procedeele de spălare a nisipurilor aurifere din acea vreme nu se deosebeau prea mult de cele folosite de-a lungul veacurilor,
pînă la inceputul sec. XX, atit in zona intracarpatică, cit şi in alte locuri din Europa, bogate
in astfel de zăcăminte aurifere. O lopată de lemn, o covată 16 {pl. IX), nn ciur şi o pînză de lină,
sau chiar o piele cu lină de oaie, au fost foarte probabil principalele unelte pe care le foloseau
căutătorii de aur din acele vremi îndepărtate. Fără fndoială că randamentul spălătorilor de aur
din epoca bronzului şi prima epocă a fierului nu era prea mare, in comparaţie cu cel obţinut
in epocile următoare, chiar dacă atunci zăcămintele erau mult mai bogate. De-a lungul veacurilor însă s-a strins o cantitate impresionantă de aur, dovadă aria largă de răspîndire (pînă in
Danemarca) a bijuteriilor din aur transilvănean, recent analizate de A. Hartmann 8 , care s-a
bazat însă doar pe un număr foarte restrins de analize spectrale, a unor piese considerate că
aparţin perioadei mijlocii a epocii bronzului.
încă din antichitate (Herodot, IV, 49, 109; Diodor, XXI, 12; Lyduf:, De llfagistratibus II. 28)
faima bogăţiei in aur şi argint a Daciei era generală. Chiar dacă prada de război făcută de Traian
în Dacia a fost mult exagerată de către Lydus 3 (1.650.000 kg aur şi 3.310.000 kg argint), marile
tezaure monetare din aur descoperite la Grădiştea Muncelului şi Valea Streiului (40.000 manete)~
arată că dacii acumulaseră o impresionantă cantitate de aur. Obţinerea acestui aur numai prin
spălarea nisipului aurifer nu ni se pare plauzibilă, deoarece mult mai logic şi mai verosimil ar
fi că dacii au exploatat şi dcămintele ori filoanele de aur cunoscute cu mult mai înainte de ei.
De altfel şi romanii au intensificat exploatarea aurului din Dacia tot in zonele cunoscute mai
demult de daci.
1

a în necropola turuulară de incineraţie (H.A 1 ) de la Lăpuş, în turnului 10 s-au descoperit

două vase de lut în formă de covată, ornamentate cu caneluri. Aceste vase imită fără îndoială
coveţile din lemn contemporane, ce erau foarte probabil folosite la spălatul nisipului aurifer
din valea Lăpuşului. Analogia acestor vase hallstattiene cu o covată din lemn folosită la
spălatul aurului în sec. XVIII-XIX
şi pe această cale colegului C. Kacs6

(cf. Muzeul Baia Mare) este surprinzătoare. Mulţumesc
pentru că ne-a atras atenţia şi ne-a permis publicarea

acestor piese.
2
A. Hartmann, in MAGW, 1964, p. 112 sqq.; idem, în BerRGJ(, 1965-1966, p. 63 sqq.;
idem, în Germania, 1968, p. 19 sqq.; lucrarea lui A. Hartruann, Priihistorische Goldfundc aus
Europa. Studien zu den Anfiingen der lvietallurgie, 3, 1970, nu ne-a fost accesibilă.
3
C. Daicoviciu, TransAnt, p. 85 sqq.; D. Popescu, op. cit., p. 196, cu bibliografia referitoare la această problemă.
4 E. Dunăreanu-Vulpe, Considerations sur certaines formes caracterisant l' âge du br01z;c de
l'Europe sudorientale, Paris, 1930, p. 39 sqq., pl. III; I. Winkler, în Musaica, 1966, p. 38
şi 40 sqq. (cu bibliografia mai veche); O. Iliescu, în StCl, X, 1968, p. 91 sqq. (cu bibliografia
mai veche, 40 000 stateri ai lui Lysimach); S. Jak6, în AciaMN, V, 1968, p. 433 sqq.; P.
Gyulai, în ActaMN, VI, 1969, p. 553 sqq.
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A. Hartmann, după ce prezintă analiza probelor de zăcli.m.int aurifer din 11 mine transilvă
nene& şi arată că ele conţin in medie 18-31% Ag, conclude că este foarte greu de a preciza care
este aur nativ provenit din spălarea nisipurilor anrifere şi care e aur din minele amintite. Ceea
ce se poate preciza concret e doar că el este aur transilvănean. De altfel. aurul bănăţean are intre
16 şi 18% Ag şi alte impurităţi'. Procentul de 30% Ag pe care il are de pildll. brăţara de aar de
la Pipea este foarte apropiat de probele de minereu provenite din minele de la Ruda şi Mnsariu7,
ceea ce ar permite ipoteza că unele obiecte transilvănene din aur au fost făurite din aurul extras
din filoane sau mine cu galerii scurte practicate in văile adinci, unde astfel de zăcăminte ieşeau
la iveală. Numai aşa ne-am putea explica numărul mare de tezaure şi descoperiri izolate de aur
ce pot fi datate in Bronz D şi Hallstatt A, descoperite pe teritoriul Transilvaniei.
Despicarea stîncilor cu ajutorul focului şi al apei şi apoi sfărlmarea şi spălarea minereului
aurifer ni se pare metoda cea mai simplă şi mai rentabilă pentru procurarea aurului de către
căutătorii de aur din Bronz D şi Hallstatt A. Descoperirea unui filon cu zăcămint bogat in aur
devenea mult mai rentabilă şi mai uşor de exploatat, deoarece chiar cu mijloacele cele mai
rudimentare se putea obţine mai mult aur decit prin spălarea metodicA. a nisipurilor aurifere.
Dacii. pentru intensificarea exploatării cuprului in Hallstatt A, faţă de Bronz D sau Hallstatt B 1 ,
avem o proporţie de 1/20, pentru intensificarea exploatării aurului in aceeaşi perioadă de timp
nu putem stabili o comparaţie atit de precisă, dar ni se pare firesc ca măcar in parte ea să fi fost
similarli.. Dacă am admite că intreaga cantitate de aur din care au fost făuri te bijuteriile din Hallstatt A provine numai din spălarea nisipului aurifer nu putem inţelege şi justifica făurirea a numeroase obiecte de aur ce conţin peste 25% Ag şi alte componente specifice zăcămintelor adinci,
deoarece majoritatea nisipurilor aurifere transilvănene au un procent de argint mai scăzut.
Un răspuns definitiv şi veridic la această problemă se va putea da numai după efectuarea analizelor spectrale a miilor de obiecte făcute din aur transilvănean, comparativ cu probele de aur
nativ din diverse văi. bogate in nisipuri aurifere, precum şi a probelor de minereu provenite din
minele cu zAcăm.inte bogate în aur.
Prelucrarea aurului. Datorită maleabilităţii aurului, o bună parte din bijuterii au fost făurite
prin ciocll.nire. Turnarea in tipare bivalve sau plurival ve nu era rentabilă, deoarece s-ar fi pierdut cantităţi importante de aur prin eliminarea cioturilor şi a liniilor de turnare etc. Metoda cea
mai frecventă de obţinere a anumitor piese mai complicate ca formă sau mai fine ca execuţie
a fost turnarea lor in tipare .. a cire perdu", .. verlorene Form", deoarece astfel se inlăturau cea
mai mare parte a pierderilor de materie primă, căci şi atunci, ca şi astăzi, aurul avea o valoare
intrinsecă ridicată. Prin această metodă s-au putut obţine cele mai complicate şi variate tipuri
de obiecte de podoabA., unele dintre ele splendid ornamentate, cu motive incizate ori reliefate.
Aproape fAră excepţie piesele de aur din acea vreme sint de o execuţie şi de o fineţe impecabilă,
dovedind o pricepere şi un talent artistic remarcabil, chiar şi atunci cind intreaga piesă a fost
obţinută numai prin ciocăniTe.
Lista descoperirilor. M. Roska 8 prezenta o listll. de 125 localităţi in care s-au descoperit obiecte
preistorice de aur şi 43 localităţi in care s-a spălat aurul transilvănean. Verificind textul şi bibliografia la lista prezentată de M. Roska am constatat unele greşeli şi confuzii. De pildă, brăţara
de la Pericei o trece greşit la Marca; tezaurul de la Văleni, jud. Cluj, este trecut la Vulcoi, jud.
Alba etc. Unele descoperiri, ca brll.ţările de la Alba Iulia, Mujna, Haţeg, colierul de la Buneşti
& A.
e B.
7 A.
• M.

Hartmann, in BerRGK, 1965-1966, p. 72 sqq.
Milleker, in Starinar, 1940, p. 40 sqq.
Hartmann, op. cit., p. 64, 72; W. A. von Brunn, in Bonner ]ahrb., 170, 1970, p. 502.
Roska, ErdRep, p. 360 sqq.
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etc. nu sint preistorice, ci probabil prefeudale'. Cu toate acestea, faţă de listele cu descoperiri
de aur prezentate de M. Ackner, G. T~glas, 1. Marţian, B . .Mitrea10, repertoriul descoperirilor
preistorice de aur din Transilvania este cel mai amplu la M. Roska, unde găsim şi bibliografia
de bază.
D. Popescu discutind prelucrarea aurului in Transilvania inainte de cucerirea romană, prezintăolistă de 137 descoperiri de aur din acea perioadl11, corectindu-1 şi completindu-1 pe M. Roska.
în această lucrare sint analizate din punct de vedere tipologie şi cronologic principalele tipuri
de obiecte de aur pînă. in epoca La-Tene, constituind o primă. şi deosebit de valoroasă. sinteză.
asupra prelucrării aurului din Transilvania, din epoca eneolitică. pînă. în a doua vîrstă. a fierului.
Din aceste liste am selectat circa 30 tezaure şi aproximativ 20 descoperiri izolate, care,
pe baza pieselor specifice ce le alcătuiesc ori prin asociere cu depozite de bronzuri bine datate
(Borşa, Fodora, Căuaş, Suseni, Bătarci, Peteritea, Meseşeni etc.), pot fi datate în Bronz D şi
Hallstatt A. Unele descoperiri izolate sau chiar tezaure (Alioş, Crăciuneşti, Bistriţa, Apold,
Lăpugiul de Jos etc.) nu avem certitudinea că pot fi datate în Bronz D sau Hallstatt A, dar,
prin analogie cu celelalte descoperiri apărute in complexe bine datate, le-am introdus in lista
noastră ce cuprinde 73 localităţi, păstrind bine inţeles rezerva cuvenită asupra datării unora
dintre aceste descoperiri.
Am omis intenţionat unele tezaure şi descoperiri izolate (Biia, jud. Bihor, Abrud, Pipea etc.),
deoarece asupra datării lor au apărut, mai ales in ultima vreme, discuţii şi păreri noill. Pentru o
analiză temeinică a acestor descoperiri, ca şi a inelelor de buclă (.,ochiuri de lanţ", lăncszem,
Goldbarren, Lockenringe)18 s-ar necesita studii mai vaste ce ar depăşi cu mult cadrul lucrArii
noastre; de aceea am renunţat la prezentarea şi discutarea lor. Vom aminti numai acele exemplare apărute in tezaure (Sarasău, Şmig etc.) sau descoperiri izolate (Moreşti, Cluj etc.) care pot
fi datate cu mai multă certitudine in perioada pe care o tratăm. Se înţelege de la sine că am omis
descoperirile de aur de la Brăduţ, Tăuteu etc., ce se datează. in Halstatt B şi mai ales acelea asupra cărora datele bibliografice sint insuficiente pentru a ne putea pronunţa despre datarea lor.
Plasarea pe hartă a celor 73localităţi cu descoperiri de aur din lista pe care o prezentăm scoate
în evidenţă concentrarea descoperirilor in trei zone distincte: Banat, cursul mijlociu al Mureşului
şi bazinul Someşului cu Maramureşul. De fapt, descoperirile respective gravitează in mod firesc
înspre zonele bogate în zăcăminte aurifere, ceea ce subliniază încă odată intensificarea exploatării
aurului, fie nativ, din nisipurile aurifere, fie din mine cu galerii scurte, în Bronz D şi Hallstatt A.
9
N. Fettich, in ArchHztng, XXXI, 1951, p. 195, pl. XX/2 şi XXI/2-3; ibidem, 1953,
p. 196, pl. LV/3; K. Horedt, în MBBM, IX-X, 1944, p. 105.
10
B. Mitrea, op. cit., p. 147 sqq. unde sint prezentate şi descoperirile semnalate de I. Marţian

şi alţii.
11

D. Popescu, in Materiale, II, 1956, p. 196 sqq.
A. Mozsolics, in MAGW, l9St, p. 104 sqq.; idem, in BerRGK, 1965-1966, p. 10 sqq.
Cf. şi W. A. von Brunn, in Bonner ]ahrb., 1970, p. 500 sqq., care nu acceptă unele datări
propuse de A. Mozsolics.
13
D. Popescu, in Materiale, 1956, p. 200 sqq.; E. Zaharia, in Dacia, N.S., III, 1959,
p. 103 sqq. prezintă un studiu tipologie şi cronologic judicios asupra inelelor de buclă, dar
se bazează in princip:1l pe datarea descoperirilor de la Sărata Monteoru sau a unora dintre
tezaurele bine cunoscute (Ţufalău, Şmig, Sarasău etc.). E. Zaharia va analiza probabil din
nou cronologia şi tipologia inelelor de buclă in lucrarea ,.Die bronzezeitlichen Anhănger in Rumă
nien" (B XI, 2 PBF), deoarece prezenţa inelelor de buclă din bronz in depnitele de la Aiud,
Band, Cioclovina, Guşteriţa, Dipşa, Moldova Veche etc. ori publicarea integrală a tezaurelor
de ~a Sarasău, Biia, Văleni, Rozsaly etc. contribuie in mod substanţial la datarea unor tipuri
de mele de buclă. La acestea mai pot fi adăugate un mue num'ir de piese izolate, inedite
sau numai semnalate în literatura de specialitate.
12
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Compo:iţia tezaw·elor. Datorită calităţilor sale, dar mai ales a maleabilităţii. aurul a fost folosit
aproape exclusiv pentru făurirea obiectelor de podoabă. Numai in perioada mijlocie a epocii
bronzului au fost prelucrate din aur citeva arme : topoarele de luptă de la Ţufalău, sabia şi pumnalele de la Perşinari etc., dar şi acestea aveau mai mult un caracter simbolic, festiv, decit unul
practic. în Bronz D şi Hallstatt A cunoaştem numai obiecte de podoabă: brăţări, inele, verigi,
pandantive, mlrgele etc.
Brăţări şi inele. După mlrgele, cele mai numeroase sint brăţlrile (total 171 exemplare) şi
inelele (total 428 exemplare). Este oarecum ciudat şi greu de explicat că dintre numeroasele
tipuri de brăţări din bronz, frecvente in depozitele de bronz din perioada tratată, meşterii aurari
au preferat numai anumite tipuri, pe care le găsim constant in tezaurele şi descoperirile izolate
din această \Teme. S-ar putea ca această preferinţă să fie legată de procedeele tehnice de făurire,
dar tot atit de plauzibilă este şi ipoteza că ele au fost preferate fiind la modă in acea vreme.
Datorită valorii intrinsece mari pe care o avea aurul, probabil că schimblrile modei nu se reflectă
la produsele de aur atit de frecvent ca şi la produsele din bronz, unde meşterii făurari îşi puteau
permite să facă mai multe inovaţii, creind tipuri noi, experimentale, care nu au rezistat prea
mult preferinţelor artistice ale vremii. Pe de altă parte, este ştiut că unele podoabe de aur permit
o nuanţare cronologică mai fină, tocmai prin raritatea lor.
Brăţările şi inelele cu secţiunea rombică (pl. I/1-7 şi pl II/2). Brăţlrile şi inelele deschise
cu bara rombică in secţiune şi capetele subţiate sint cele mai numeroase şi frecvente, atit in tezaure, cit şi in descoperirile izolate. Brăţlrile apar in 14 localităţi (Alba Iulia, Birchiş, Căuaş IV.
Cetea, Firiteaz, Hodiş, :Maramureş, Meseşeni, Oradea, Sacoşu, Sighet, Sintana, Slatina Timişului,
şi ~mig). in numlr de 85 piese. Prezenţa lor in cele mai importante tezaure (Birchiş, Căuaş IV,
:Meseşeni, Sighet cite 4 exemplare şi Firiteaz, Slatina Timişului, gacoşu şi Oradea cite 8-20
exemplare). arată preferinţa pentru acest tip de brăţări ce au o frecvenţă şi mai mare in depozitele de bronzuri din Bronz D şi Hallstatt A. Lipsa totală a brăţărilor cu secţiunea rombică în
depozitele de bronz şi tezaurele de aur din perioada mijlocie a epocii bronzului (Bronz B -C),
precum şi prezenţa sporadică, incidentală chiar, a lor în depozitele datate în Hallstatt B. limitează timpul de folosire maximă la Bronz D şi Hallstatt A.
Inelele de acelaşi tip sint şi mai frecvente, apărînd în 18 descoperiri in număr de aproape
100 exemplare. La acestea se mai adaugă alte 140 de inele descoperite in alte 20 localităţi, despre
care nu ştim dacă secţiunea barei era rombică sau rotundă. Pînă la publicarea integrală a acestor
din urmă descoperiri nu se poate preciza dacă unele dintre ele, şi care anume, fac parte dintre
inelele cu secţiunea rombică sau inelele crestate. Inelele cu secţiune rombică apar in următoa
rele localităţi : Ai ud, Alba Iulia, Apoldul de Sus, Aşchileu, Borşa, Căuaş I, Bătarci, Coruia, Fodora,
Hunedoara, Lăpuş, Lunea, Marghita, Maramureş, Sighet, Tg. Mureş, Toteşti. Dintre acestea
intre 4 şi 42 exemplare apar in următoarele tezaure: Aşchileu, Borşa, Lunea, Hunedoara, Maramureş. Sighet, Tg. Mureş. Toteşti. Tot din aur transilvănean sint şi tezaurele de aur sau brăţă
rile şi inelele de aur cu secţiunea rombică din depozitele de bronz din Ungaria. Pentru exemplificare vom aminti citeva descoperiri contemporane cu cele tratate mai sus : Biharkeresztes,
Aggteleku, Bodrogzsadăny, Bodrogkereszt\lr15, Nyiregyhaza, Gemze, Egetteto, Takos, Rozsaly18
etc.
Spre deosebire de brăţările şi inelele cu secţiune rombică din bronz, care au fost obţinute
prin turnarea in tipare bivalve, brăţările şi inelele similare din aur au fost prelucrate aproape

u F. Tompa, in BerRGK, 1934-5, p. 107, pl. 50 şi p. 106, pl. 51.
A. Mozsolics, in Praehistorica, I, 1950, p. 29 sqq., pl. XI şi XV.
18
A. Mozsolics, in ActaArchBp, 1966, p. 15 sqq., fig. 1 şi p. 26 fig. 11, p. 28 fig. 13-14.
15
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exclusiv prin ciocănire. Dovada in sprijinul acestei ipoteze este lipsa totală a urmelor liniilor
cioturilor de turnare la exemplarele de aur, în timp ce la exemplarele din bronz, oricit au
fost de bine inlăturate urmele liniilor de turnare, pe feţele interioare tot se mai păstrează urmele
lor sau chiar a cioturilor de turnare. Marea majoritate a brăţărilor şi a inelelor de acest tip sint
neornamentate. Cunoaştem doar trei brăţări din tezaurul de la Firiteaz (pl. IV /5) ce sînt ornamentate cu linii longitudinale sau punctate.
Brăţări şi inele crestate (pl. III/1-7). Brăţările şi inelele de acest tip au secţiunea rotundă
şi capetele subţiate spre vîrf, iar suprafaţa este ornamentată aproape integral cu crest1\turi
mărunte paralele. Frecvenţa lor este mai scăzută pe localităţi, dar numeric depăşesc cu mult,
în special inelele, pe cele cu secţiunea rombidi, cu care apar frecvent în asociere. Brăţ1irile cres~
tate apar in numlir mai mare de 10 exemplare numai în tezaurul de la Meseşeni (CAţelu), in timp
ce Ia celelalte descoperiri : Hodiş, Maramureş, Orăştie, Recaş, Sarasău, Sighet, Şona, apar numai
cîte 1 sau 2 exemplare. Numărul lor total se ridică doar la 26 exemplare. În schimb, inelele cresta te
sînt semnalate in 11 localităţi: Apoldul de Sus, Baia Mare, Bătarci, Coruia, Lăpuş, Leleiu,
Maramureş, Oradea, Sarasău, Sighet, Tg. Mureş. La unele tezaure: Apoldul de Sus, Coruia,
Maramureş, Oradea, Sarasău, Sighet, Tg. Mureş ele apar înlănţuite cîte 4-86 exemplare. Numă
rul lor total este de 120 piese.
Brăţările şi inelele crestate sint deosebit de frecvente in depozitele de bronzuri datate in bronz
D şi Hallstatt A 1. Apariţia singulară a brăţării crestate cu capete subţiate din tezaurul de la
Ţufalău17 este greu de explicat, deoarece in tot spaţiul carpato-dunărean nu cunoaştem brăţări
crestate din perioada mijlocie a epocii bronzului. Aceeaşi situaţie este şi pentru fragmentul
de brăţară torsionată cu două spirale la capăt, din acelaşi tezaur, despre care vom vorbi mai jos.
Apariţia acestor exemplare este şi mai ciudată, mai ales că ele sint turnate in tipare "a cire perdu"
redind torsiuni false. Torsionarea mecanică, parţială sau integrală, a acestora este frecventă
in perioada mijlocie a epocii bronzului, dar brăţliri crestate, sau fals torsionate, nu se cunosc nici
in alte părţi ale Europei in perioada cind a fost datat tezaurul de Ia Ţufalău. Primele exemplare
ce apar şi in Europa centrală provin din necropolele tumulare unde, pe baza pieselor cu care se
asociază, ele pot fi datate in Bronz C sau D 18 • Faptul că Ia Byblos19 apare o brăţară torsionată
din aur Ia inceputul sec. XVIII î.e.n. ar pleda in favoarea ipotezei că exemplarele de la Ţufalău
ar fi intermediare între Orient şi Europa centrală, dar lipseşte veriga de legătură, atît geografică,
cit şi cronologică ; de aceea, pînă la apariţia unor noi descoperiri bine datate, exemplarele de
la Ţufalău rămîn unicate greu de explicat, mai ales că brăţara de la Byblos, sau altele similare
de Ia Troia, sint torsionate mecanic.
La brăţările crestate din aur putem distinge trei variante:
a) Varianta Meseşeni, ce are intreaga suprafaţă (exceptind vîrfurile) împodobită cu crestături
verticale şi egale, iar secţiunea barei este rotundă (pl III/4, 7).
b) Varianta Şona, ornamentată cu aceleaşi crestături, cu excepţia feţei interioare a brăţării,
ce rămîne foarte netedă, 20 astfel că secţiunea bareî este in formă de D (pl. III/6).
şi

17 A. Mozsolics, în BerRGK, 1956, pl. 2/8. în tezaurul de la Ţufalău apar şi alte elemente
care pun sub semnul întrebării datarea acestuia in B. A 2 -B 1.
18 W. Torbriigge, Die Bronzezeit in der Oberpfalz, 1959, p. 177, pl. 46/8 (Ronsalden), p.
179 sqq., pl. 49/9, p. 184, pl. 54/6 (Trischlberg), p. 194, pl. 57/6 (Kneiting) etc. Pentru originea brăţărilor, colierelor şi inele1or torsionate, cf. C.F.C. Hawkes, Gold Ear-Rings of the Bronze
Age, East and West, în Folklore, 72, 1961, p. 438 sqq., după G. Eogan, The Associated Finds
of Gold Bar Torcs, în ]RSAI, 97, 1967, p. 130 sqq., iar pentru datare p. 160 sqq.
19 C. F. A. Schaeffer, Stratigraphie compar ee de Z' Asie Occidentale, Londra, 1948, p. 64,
fig. 63 E.
20 D. Popescu, in Materiale, 1956, p. 224, fig. 137/5.
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c) Varianta Recaş. la care crestăturile sint plasate oblic faţ11. de faţa neted11. din interiorul
iar secţiunea barei este tot in formA. de nu.
Inelele crestate sint in cea mai mare parte identice cu brăţ11.rile din varianta Meseşeni. Cele
mai specifice sint exemplarele de la Sarasău, Bătarci şi L11.puş 11 (pl. 111/1. 3). La varianta Brăduţ
(pl. 111/2) (Hallstatt BJ 11 crest11.turile verticale alternează cu torsiuni false "triunghialare"
sau oblice.
Br11.ţările crestate sint frecvente in depozitele de bronzuri din Bronz D şi Hallstatt A,
dar sporadic ele continu11. să apară şi in depozitele datate in Hallstatt B. Inelele
crestate însă apar, dup11. cunoştinţele noastre, numai in depozitele sau tezaurele datate
in Hallstatt A şi continu11. să fie frecvente şi in Hallstatt B. Dintre tezaurele de aur şi depozitele
de bronz ce cuprind şi brăţări ori inele cresta te de aur g11.site pe teritoriul Ungariei amintim urmă
toarele: Bodrogzsadăny, Gemze-Egetteto şi Olcsvaapatiu.
brăţării.

Atit
tăturile

brăţările,

cit şi inelele crestate au fost turnate prin metoda "a cire perdu", deoarece cresperfect uniforme nu puteau fi obţinute prin torsionare mecanică.

Brăţările şi iuelele crt secţiunea rotundă (pl. IV/6). Brăţ~e şi inelele de acest tip sint cele
mai reduse ca număr şi frecvenţă pe localităţi : 9 brăţ11.ri şi 6 inele. Brăţ~e apar in descoperirile
de la : Alba Iulia, Comăţel, Maramureş. Orăştie. Inelele sint semnalate in următoarele localiUţi: Cornăţel, Borşa. Sintana. La acestea s-ar mai putea adăuga alte 138inele din grupa celor 20
localităţi. la care nu ştim cum arăta secţiunea barei, precum şi 11 brăţ11.ri g11.site in 7 localităţi.
Datarea acestor brăţări şi inele este dificilă deoarece piesele similare din bronz au o perioad11.
de vieţuire îndelungată. Avind in vedere însă că brliţ1iri.le şi inelele de acest tip apar ln asociere
cu brl!.ţli.rile crestate ori cu cele cu secţiunea rombică, iar in depozitele de bronzuri datate in
Bronz D şi Hallstatt A se cunosc analogii perfecte, inclinli.m s11. credem cii. şi exemplarele citate
mai sus au aceeaşi datareu.
Brdţări şi inele torsionate. Brl!.ţări torsionate mecanic se cunosc numai dou11. exemplare din
tezaurul de la Dalci (pl. IV/1. 4) şi un exemplar din tezaurul de la Meseşeni. Inelele torsionate
apar tot in număr de trei: două. de la Şmig (pl. IV/2-3) şi un exemplar in tezaurul din Maramureş. Frecvenţa inelelor şi brl!.ţărilor torsionate in depozitele specifice pentru Hallstatt A 1
(Uioara, Moldova Veche etc.) sint o dovad11. suficientli. eli. şi exemplarele din aur ar putea să fie
contemporane cu acestea11 •
Brăţări

cu

două

sau patru spirale la capete.

Deşi

reduse ca

număr

(in total 22 exemplare) ele

D. Pop~scu, loc. cit., fig. 137/6.
A. Moz;;olics, in ActaArchBp, 1936, p. 19, fig. 6.
23
D. P.Jp~scu, in Maleriale, 1935, p. 2.!-l:, fig. 139/2-3, 6-B şi fig. 140/3-7 le datează
in H.A. şi nu iu H.B 1 Numirul in~lelor de tip Brăduţ este relativ redus, cf. G. Mansfeld,
Sieb~nbargische GJldringe von der Heuneburg?, in Germ2nia, 49, 1971, p. 13, Tab. 1.
24
A. Mozs3lics, in ActaArchBp, 1956, p. 23 sqq .. fig. 11-12. Depozitul de la Olcsvaapăti
a fost datat in B.D., cf. W. A. von Brunn, Hortfunie, p. 32 sqq. şi 290, dar celtul zvelt,
cu plisc şi decorat sub m:~ch~a găurii de inml.nuşare apare num:1i in depnitele datate in H.A.
26
S. Foltiny, in ANMW, 1959, p. 704 şi 706; A. Mnsolics, în ActaArchBp, 1966, p. 23
fig. 9-14.
28
A. Mozsolic.>, în BerRGK, 1955-1936, p. 53, sesizind faptul eli. brăţara cu secţiune rombică şi inelele torsionate de la Şmig nu p:>t fi datate in p~rioada mijlocie a bronzului, cum inclin11.
dinsa să dateze acest tenur, se îndoieşte că aceste piese ar face parte din tezaur. Dar nici
pentru vasul de bronz nu se cu!l3sc an:llogii iu tot sp:1ţiul carpato-dun!rean, astfel c! îngroparea acestui tezaur in H.A pare cea mai plauzibil11.. Cf. K. Horedt, in MBBM, 1947, p. 2;
M. Rusu, in Dacia, N.S., VII, 1933, p. 203, 61. Oue fraglll!!ltul din vasul de lut ce se află
în Muzeul Budap~sta este din p~rioada mijlo::ie a bronzului, ori din H.A?
21

22
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intră

frecvent în compoziţia unor tezaure: Firiteaz (6), Hodiş (2), Oradea (4), Sacoşu (6), dar
apar şi izolat : Aclş, Periceu, Si!.cuieni, Şimleul Silvaniei.
Pornind de la tipologia stabilită de D. Popescu şi ţinînd seama de tehnica execuţiei, brăţă
rile de acest tip pot fi împărţite în următoarele variante principale :
- Varianta A, la care dintr-o brăţară cu secţiunea rombică sau triunghiulară s-au subţiat
capetele şi apoi au fost răsucite spiralic, terminindu-se cu două sau patru spirale 87 (pl. IV/7, 8).
- Varianta B (pl. V/4), la care dintr-o brăţară cu secţiunea în formă de D, ornamentată cu
crestături oblice, capetele au fost ciocănite şi despicate în cite două sirme, iar apoi răsucite
spiralic18 •
- Varianta C, la care dintr-o brăţară cu secţiunea barei rotundă şi ornamentată cu benzi
de triunghiuri succesive, după ciocănirea şi despicarea lor in cîte două sirme, capetele au fost
răsucite spiralic18 (pl. V /3).
- Varianta D, la care bara din placă ornamentată cu nervuri proeminente şi caneluri a fost
ciocănită la capete şi despicată in cite două sîrme ce au fost apoi răsucite spiralic 30 (pl. VI/2, 3).
- Varianta E are bara din placll. cu o creastă proeminentll. ori triunghiulară, cu creastă in
secţiune, pe care sint redate diferite motive ornamentale reliefate, iar spre capete bara triunghiularll. in secţiune este crestată şi împodobită cu butoni reliefaţi. După ciocănirea şi despicarea
capetelor în două, sirmele obţinute au fost răsucite spiralic31 (pl. V/1, 2).
Brăţara cu cite două spirale la capete apare încă în perioada mijlocie a epocii bronzului,
atit in spaţiul carpato-dunărean, cit şi in Europa centrală. Evoluţia ei in timp şi transformările
tipologice pe care le suferă de-a lungul indelungatei perioade de folosire (pînă in Hallstatt B),
pot fi urmărite treptat in diferite complexe arheologice in care ele apar: cimitire, depozite, tezaure n. Cele mai recente brăţări de aur cu patru spira1e sint exemplarele de la Mihalkov şi Fokoruaa.
Pornind de Ia aceste descoperiri, brăţll.rile de aur de acest tip au fost datate in H. B 3 şi considerate "traco-cimeriene" 3'. Datarea tezaurelor de la Firiteaz şi Oradea este însă mai plauzibilă
în Hallstatt A36 • Tezaurele recent descoperite, de la Sacoşu Mare şi Hodiş, sint cele mai elocvente
dovezi in sprijinul acestei datliri. De altfel nici una dintre piesele ce alcătuiesc tezaurele de la
Firiteaz, Oradea, Sacoşu Mare etc. nu îşi găsesc analogii in depozitele de bronzuri sau in descoperirile din Hallstatt B 3 •
D. Popescu, op. cit., p. 213 sqq., fig. 129/1-4.
Ibidem, p. 214, fig. 129/5.
28 Ibidem, p. 214, fig. 129/6.
ao A. Mozsolics, in Praehistorica, I, 1950, pl. XVIII/1,3.
sJ D. Popescu, op. cit., p. 215, fig. 130/2.
32 J. _Hampel, Bronzkor, III, p. 128; K. Gubitza, in ArchErt, 1908, p. 262; K. Miske,
în MKE, 1913, p. 16; K. Willvonseder, Bronzezeit, p. 130 sqq.; F. Holste, Bronzezeit, p. 39
sqq. şi p. 80 fig. 3, 5, 7, 9; idem, Vollgriffschwerter, p. 46, pl. 6; W. Torbrtigge, Bronzezeit,
p. 76 sqq.; S. Foltiny, Chronologie, p. 30; 1. B6na, in ActaArchBp, 1958, p. 219, fig. 5/20;
D. Popescu-M. Rusu, in Inventaria Arch., I, 19€6, R 6, R 13; A. ::Mozsolics, Bronzefunde,
p. 81; T. Kemenczei, in Evk. Ny. ].A. Muz., VI- VII, 1963-64, p. 36, pl. 43; B. Hănsel,
Beitrăge, 1968, p. 211, L. 98, Il. La acestea se mai adaugă exemplarele din depozitele de
bronz de la Cornuţel, Chergheş etc.
33 G. Wilke, in RL V, VIII, p. 180 sqq., pl. 55/d, e; J. Harmatta, in A1chErt, 1946-48,
p. 133 sqq., pl. 16/1-4.
31 D. Popescu, in Materiale, II, p. 214 sqq.; M. Rusu, in Dacia, N.S., VII, 1963, p. 195,
cu bibliografia de la nota 58 şi p. 209 sqq., n. 6 şi 10.
36 A. Mozsolics, în Praehistorica, I, p. 36 sqq., datează bine tezaurul de la Oradea, in
schimb va trebui revizuită datarea tezaurelor de la Biia, jud. Bihor, Vălcitrăn, deoarece
datarea in perioada mijlocie a epocii bronzului propusă de A. Mozsolics in BerRGK, 1965-66,
p. 10 sqq. nu poate fi acceptată (vezi mai jos nota 49).
27
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Brăţările şi inelele cilindrice din sîrmă de aur {pl. VII/1. 2, 4). Deşi puţine ca număr {9 exemplare), ele apar frecvent in tezaurele din Banat şi Crişana: Carani, Cemeteaz, Comeşti, Poarta
Sălajului, Sintana, Transilvania. Şi acest tip de brăţară are o perioadă de folosire îndelungată,
dar exemplarele din tezaurele de la : Carani, Comeşti, Sintana, Bodrogzsadâny etc. pot fi datate
cu suficientă precizie in Hallstatt A 138 • Numai tezaurul de la Hodiş conţine 4 inele cilindrice
care sint perfect analoage cu inelele din depozitul de bronz de la Mişca87 , datat in Hallstatt A 1 •
Brăţările din placă de aur (pl. VII/3) apar sporadic {Comeşti, Firiteaz şi Oradea). Deoarece
cele 8 piese s-au păstrat doar fragmentar este greu de precizat tipul de care aparţin şi datarea lor.

Pa11dantive semilunare (pl. VIII/5). În tezaurele de la Coruia, Oradea şi Sarasău apar 5 pandantive semilunare din plăci subţiri omamentate cu diferite motive punctate. Este o formă
aparte, pentru care nu cunoaştem analogii în depozitele de bronzuri. Tot aceluiaşi tip de pandantivii aparţin şi exemplarele din tezaurele deaurdelaNyiregyhaza, Vâsârosnam~yşi Vancsod38 •
Disct4ri spiralice {pl. II/1). Cele 12 discuri spiralice de la Sarasău sint unice în felul lor în
de aceea ele au fost considerate fie podoabe ce erau prinse în păr,
fie fibule 88 • Se pare insi că ele derivă din spiralele in formll. de ochelari {Brillenspirale) şi erau
purtate ca acestea. Motivele ornamentale cu care sint împodobite se intilnesc frecvent atit pe
ceramica contemporană din zonă (Lăpuş etc.), cit şi la unele piese de bronz {săbiile de tip Liptov).
Datarea lor in Bronz D sau, mai de grabă, in Hallstatt A 1 este asigurată de analogiile amintite.
spaţiul carpato-dunărean;

Spirale. În 8 tezaure sau descoperiri izolate apar 28 spirale de diferite dimensiuni: Aiud,
Ocna de jos, Peteritea, Sibiu, Simeria, Şeica. Ele se păstrează fără
excepţie in stare fragmentară, astfel că acum este greu de precizat dacă au aparţinut unor pandantive spiralice duble (Brillenspirale), inele cu capete spiralice, sau făceau parte din spiralele
ce împodobeau fibulele de tip passementerie; de aceea şi datarea lor este dificilă. Cert este doar
că provin de la podoabe de dimensiuni mici şi că sîrma de aur din care erau răsucite are constant
secţiunea rotundă. Dacll avem în vedere numărul mare de spirale asemll.nlltoare descoperite
in depozitele de bronzuri datate în Hallstatt A 1, ar fi firesc să ne gîndim la o datare similară,
dar apariţia unor spirale de aur in tezaure mai vechi {Veli.ka Vrbica)t 0 sau mai recente (Sisak)u
ne obligă să păstrăm rezerva cuvenită asupra datării lor, mai ales eli. exemplarele transilvllnenc
(cu excepţia piesei de la Peteritea) nu sint concludente pentru a datare mai precisă.
Aşchileu, Bocşa Montană,

Sîrme de aur (pl. VII/6). Numărul mare de sirme sau gheme de sîrme apărute în tezaure sau
descoperiri izolate (Armen.iş, Crăciunel, Dumbrava, Firiteaz, Mehadia, Sacoşu, Sintana, Suseni,
Şeica, Ulieş) pledează pentru o frecventă şi multiplă întrebuinţare a lor. În total avem 43 sîrme
sau gheme de sîrmă din aur. Din aceste sîrme se făureau numeroase obiecte de podoabă ca:
pandantive şi inele cu spirale duble, sirmele ce împodobeau fibulele şi colierele de tip passementerie, inelele şi brllţările cilindrice. Din sîrmll. se răsuccau numeroasele saltaleoane etc. Tot din

38 F. Tompa, in ArchErt, 1937, p. 49 sqq.; A. Mozsolics, in Praehistorica, I, 1950, p. 36
sqq.; E. D()rner, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 171 sqq.; M. Rusu, în Dacia, N.S., VII, 1963,
p. 188 sqq.
37
M. Roska, ErdRep, p. 181, nr. 226, fig. 219/8.
38
A. Mozsolics, în ActaArchBp, 1966, p. 15 sqq. şi 29, fig. 1/2, fig. 4/6-8 şi fig. 15/1-2.
39
D. Popescu, op. cit., p. 228; E. Zaharia, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 102; H. MiillerKarpe, Beitrăge, p. 147, 285 sqq., pl. 150 B şi p. 287, pl. 157 B; S. Foltiny, op. cit., p. 707.
Publicarea integrală a tezaurului de către A. Mozsolics pledează in favoarea ipotezei că ele
erau pandantive in formă de ochelari.
40 D. Gara§anin, Katalog Metala, Beograd, 1954, p. 10, pl. II/6.
n A. Mozsolics, în Praehistorica, I, 1950, p. 31 sqq., pl. IX.
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sirmă,

printr-un procedeu simplu (vezi mai jos la mărgele) se obţineau diferitele tipuri de perle
din aur. Problema este cum se obţineau tehnic aceste sirme lungi şi perfect uniforme, cu un diametru constant egal al secţiunii barei. Prin ciociinire nu se putea reda uniformitatea constantă.
a diametrului, astfel că trebuie să presupunem existenţa unor "trăgiitoare de sîrmă" incll. din
acea vreme. Cel mai vechi trăgător de sîrmă pe care il cunoaştem provine din depozitul de bronzuri de la Tornyosnemeti41 (pl. VII/Sa- b), datat in Hallstatt A 1 . Crestele marginale erau pentru
o mai bună fixare a piesei de lemn, iar prin cele 7 găuri circulare se trăgea sirma. Probabil o întrebuinţare similară au avut şi cele 3 bare de aur, perforate fiecare de 9 ori, din tezaurul de la Velika
Vrbica ori cele 4 bare similare din tezaurele de la Troia'3 • Datarea sîrmelor din aur este in funcţie
de complexul sau tezaurul in care apar.
Perlele de aur (pl. VIII/1). Perla mare bitronconică din placă de aur de la Armeniş" are cele
mai apropiate analogii in depozitele de bronzuri de la: Caransebeş, Guşteriţa, Uioara, Markov ac,
Pan~evo". Exemplare apropiate ca tip, dar nu similare, sint prezente in tezaurele de la: Barca,
Angyalf~ld şi Fokoru4ij. Identitatea dintre perla de aur de la Armeniş şi exemplarele din bronz
din depozitele amintite pledează hotărit in favoarea datării acestei mărgele in Hallstatt Al'
mai ales că ea nu poate fi realizată prin ciocănire, ci numai prin tipare "a cire perdu".
Cele mai numeroase mărgele, în total2369, sînt însă perlele de dimensiuni mici şi forme diverse
(sferice, cilindrice, in formă de butoi şi lamelate). Prezenţa lor in tezaurele de la Sarasău (464,
plus circa 1200), Simeria (84) şi Şmig (160) ar putea fi explicată in parte prin faptul că ele erau
la modă in acea vreme. Confirmarea cea mai concludentă in favoarea acestei ipoteze ne-o dă
prezenţa celor 459 perle de aur descoperite în necropola tumulară de la Lăpuş, unde regăsim
toate cele 4 tipuri de perle prezente in tezaurele amintite. Da tarea acestei necropole în Hallstatt A 1
este asigurată atît de piesele de metal, cît şi de ceramică.
Prezenţa perlelor de aur în tezaure sau cimitire mai vechi (Bronz mijlociu) sau mai recente
(Hallstatt B) arată indelungata folosire a lor şi de aici marea dificultate de a le data cu mai multă

42 I. :Mihalik, in ArchErt, 1894, p. 20, fig. 18/a. b considera că piesa era probabil folosită
la un brîu de piele. Cf. şi J. Hampd, Bronzkor, III, pl. 202/18 a-b. Pentru datarea in H.A 1 ,
cf. W. A. Y. Brunn, Hortfunde, p. 291. O altă piesă este prezentată de J. Hampel, Bronzkor,
III, p. 6-l, fig. 16 drept pumnal, dar ea este foarte probabil tot un trăgător de sîrmă. Pentru
trăgătoare de sîrmă din epoca L1.-Tene (sec. V î.e.n.) pînă in epoca feudalii timpurie (sec.
XI e.n.), cf. Paul Rump, Beitrag zur Geschichte des Drahtzieheisens, extras din Stahl und Eisen,
88, 1968, p. 53 sqq.
43 D. Garasanin, loc. cit.; H. Schliemann, Ilios, Paris, 1885, p. 581 sqq., nr. 760, 761,
d29, 830 crede că barele de aur de la Troia, care au cîte 20 găuri, erau folosite pentru a agăţa
de ele alte bijuterii mărunte, deşi la p. 575 arată că celebrul bijutier C. Giuliano i-a atras
atenţia că sirmele subţiri de aur erau trase prin .,trăgătorul de sîrmă" (filiere).
44 S. Foltiny, in ANMW, 1968, p. 704, 706, pl. 3/4.
45 B. Milleker, in Starinar, 1940, p. 25; J. Hampe1, Bronzkor, III, p. 145 şi I, pl. CXVI/11
(Saj6g~mor), II, pl. CLX/8 (Dolyan).
48
L. Hajek, in AR, 1954, p. 714 (24 buc.), fig. 254-6 (Barca); J. Harmatta, in ArchErt,
1946-48, p. 79 sqq., pl. 16/5-8 (Fokoru); F. Tompa, în ArchErt, 1928, p. 59, sqq., fig.
16/9-10 (Angyalf~ld). L. Hajek, loc. cit., bazindu-se in special pe inelele de tîmplă, datează
tezaurul in B.A 2 • Brăţara din fir torsionat pe care sint fixate pandantive cu spirale duble,
legate intre ele printr-o sîrmă răsucită cilindric sint însă frecvente şi in depozitele din B.D
şi H.A, cf. J. Hampel, Bronzkor, II, pl. 160 (Dolani = Dolyan) ; ibidem, III, pl. 202 (Tornyosnemeti); T. Kemenczei, in HOME, II, 1965, p. 118 sqq., pl. 14 (FelsOdobzsa), pl. 17 (Barcika),
pl. 20 (Abaujszant6) etc. Pentru datare, cf. W. A. von Brunn, Hortfunde, p. 289 sqq. Tezaurele
de la AngyalH>ld şi Fokoru au fost datate in H.B, dar perlele sint sferice şi nu bitronconice.
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preoz1e. Numeroase perle de aur au mai apArut In urmiltoarele tezaure sau cimitire: Velika
Vrbica (1021 exemplare).U Barca, Oroszipuszta, Kolesd-Hangospuszta", Boartats, Moigrad& 0 etc.
indelungata folosire şi prelucrare a perlelor de aur se datoreşte probabil şi procedeului simplu
de fabricare. Perlele sferice se obţineau prin tAierea unei sirme de aur in bucăţi egale ce erau puse
pe un cărbune aprins, devenind astfel sferice. Perforarea se filcea după fixarea perlei într-o răşină
" D. Gardanin, op. cit., p. 10, pl. II/1 şi pl. LIII/5. Perlele cilindrice cu manşoane proeminente ori cu protuberanţe nu sint cunoscute in bronzul mijlociu, cf. şi p. 70, pl. XLVI/2,
3, două coliere de perle din aur, din localitilţi necunoscute.
ca F. Tompa, in ArchErl, 1928, p. 202 sqq., fig. 94/30 (Hangospuszta); idem, in BerRGI<.,
1934-35, p. 86, pl. 34/25 (Oroszipuszta, cimitir de incineraţie); A. Mozsolics, in ActaArchBp,
1958, p. 260 sqq.; idem, in BerRGK, 1965-66, p. 34 aminteşte şi inelele de Ia Tumu Mligurele
(cf. B. Mitrea, op. cit., p. 158, pl. I/18-22), care insil nu pot fi considerate perle. E. Dună
reanu-Vulpe in Studii asupra tezaurului restituit de URSS, Bucureşti, 1958, p. 33 sqq. datează
tezaurul de la Tumu Mligurele in epoca bronzului, dar probabil el este mai recent.
" 1. Nestor, in ESA, IX, 1934, p. 175 sqq. (greşit sub Mihăieni, jud. Sălaj). încadrarea
cronologică rămine valabilă, deşi recent A. Mozsolics în MAGW, 1964, p. 104 sqq. şi in
BerRGK, 1965-66, p. 23 sqq. consideră că brăţările cu capete semilunare pot fi datate in Bronzul mijlociu. Aceeaşi autoare, pornind de la detaliile tehnice şi ornamentale (op. cit., p. 109)
datează şi tezaurul de la Vălcitrăn in Bronz II a = Reinecke A 2 • Examinînd atent tezaurul
respectiv la Sofia in 1968 am inregistrat unele amănunte tehnice pe care nu le intilnim la
vasele de aur din jud. Bilior de pildl. De altfel, toate aceste detalii au fost pe larg descrise
de V. Mikov, in Le tresor d'or de Vdlcitrdn, Sofia, 1958, p. 8 sqq. Relevăm doar citeva observaţii. Torţile vaselor de la Vălcitrăn sint fixate cu nituri ce au capetele conice (Mikov, op. cit.,
fig. 2-4), iar Ia vasul triplu, toarta şi canalele de legătură făcute din electron sint sudate pe
plăcile de aur (micenienii nu cunoşteau sudura, cf. H. Schliemann, Ilios, p. 586 şi Mycenes,
p. 312 sqq.). Nervurile mediane ale torţilor sint crestate cu caneluri mărunte redînd chiar ornamentul semilunar (cf. pl. IV/a). Omamentarea discurilor mari cu niello este neintilnită in
spaţiul carpato-dunărean sau chiar la Micene. La discurile mari, care după părerea noastră sînt
umbouri de la scuturi, calota centrală a fost iniţial turnată in bronz (ce are 16% Sn !) peste
care apoi s-a ciocănit placa de aur. Omamentarea cu niello s-a făcut ulterior, după ce motivele ornamentale fuseseră punctate cu domul (vezi pl. XIV -XV). Discurile solare cu spiţele
in formă de cruce (cf. pl. XIII, XV, XVII) sint intilllite mai ales în depozitele de bronzuri
din H.A şi B, cf. J. Hampel, Bronzkor, I, pl. 54/1. 2 (Rimavska Sabota şi Biharia); ibidem,
pl. 219/3 (Fizeşul Gherlei) ; F. Holste, Horlfunde, pl. 11/23, 24 (Bingula Divos), pl. 18fl0
(Caransebeş), pl. 43/28 (Si6agârd), pl. 44/4 şi 45/37 (Uioara) ; D. Gara§anin, op. cit., pl. 10
(Vinca), pl. 15/6 (Privina Glava) etc. La mijlocul uneia dintre crucile respective (cf. Mikov,
op. cit., p. 64, pl. XV) este încadrată o perlă de chihlimbar. Pielea scutului era fixată între
calota de bronz şi placa de aur, dar după putrezirea pielii şi oxidarea bronzului, acesta din
urmă s-a lipit de placa din aur. Vasul triplu, care imită perfect trei jumătăţi de inimă (cf.
Mikov, pl. XXIII-XXV), a servit după părerea noastră la amestecul sîngelui, cu ocazia ritualurilor speciale de înfrăţire prin singe (Brtiderschaft) atît de frecvente in acea vreme (AchilePatrocle etc.). Singele amestecat probabil cu vin era sorbit pe rind prin tubul central ce imită
o arteră. Menţionăm că şi tuburile din electron sînt ornamentate cu niello. Cele mai apropiate analogii pentru umbouri le găsim in lumea postmiceniană, cf. VR d'A. Desborough, The
Last Mycenians and their Successors, Oxford, 1964, p. 65, pl. 23/a- b (Kerameikos), p. 65,
72, pl. 23/c (Moulina); H. Milller-Karpe, in ]DAI, 77, 1962, p. 74 sqq., fig. 6/10, fig. 11/3,
fig. 13/13 (Kerameikos), fig. 35/1-2 (Olympia), fig. 35/3 (Kavousi, care prezintă cea mai
apropiată analogie cu exemplarele de la Vălcitrăn). Datarea acestor umbouri de scuturi in
sec. XII- IX i.e.n. este confirmată şi de analogiile prezentate pentru roţile solare. în mediul
tracic cea mai apropiată analogie o prezintă falera din depozitul de la Nastradin, cf. A. Aricescu,
in SCI V, 1965, p. 33 .sqq., fig. 10/1. Detaliile tehnice, ca şi analogiile prezentate, infirmă
datarea propusă de A. Mcz.solics, care de altfel a datat greşit şi alte descoperiri din aur: jud.
Bihor, Biia, Pipea, Abrud etc.
60 N. Fettich, in ArchHung, XXXII, 1953, p. 161 sqq., pl. XLIX/9-10 consideră că
cele peste 100 perle sint eneolitice, ca şi idolii (pl. XLIX/Il şi LIII). Nu am introdus tezauml
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sau, mai probabil, în bitumen 61 , cu ajutorul unui ,.burghiu" similar cu cel folosit la perforarea
topoarelor de piatră, 58 bineinţeles de dimensiuni corespunzătoare.
Inelele de bu_cld. Sint cunoscute două tipuri principale:
A. Inele de buclă cu bara masivă şi
B. Inele de buclă din placă subţire. in formă de barcă.
Din primul tip avem numai exemplarele din tezaurul de la Şmig. Cronologic şi tipologie numeroasele variante ale acestui tip apar la noi in peste 30 localităţi încă din perioada mijlocie a epocii
bron:~;ului. Durata lor in timp nu a fost stabilită însă cu certitudine, deşi majoritatea specialiş
tilor ce s-au ocupat cu acest tip de podoabă le clasează cu precădere numai in perioada mijlocie
a epocii bronzuluin. Exemplarele din tezaurele de la Şmig şi Biia64 ar sugera ipoteza că ele au
putut să dăinuiască pînă la inceputul Hallstattului, măcar ca piese ce aveau o valoare intrinseci'L
Pinii. în prezent, în afară de tezaurele amintite, nu cunoaştem nici o altă descoperire sigur databilă, care ar putea sprijini in n1od hotărît această ipoteză. Probabil că majoritatea pieselor de
acest tip au fost prelucrate prin ciocănire, deşi exemplarele din bronz pe care le cunoaştem
(Tiream etc.) au fost turnate eventual in tipare ,.a cire perdu". Tot in tipare ,.a cire perdu"
au fost turnate foarte probabil şi exemplarele din aur omamentate cu unul sau două şiruri de
granule mărunte. din tezaurele de la : Ţufalău, Biia, Troia etc 66 •
Tipul B este mult mai frecvent in tezaurele şi descoperirile din lista prezentată de noi: Borşa.
Văleni (pl. VIII/3), Cărani, Cluj, Maramureş. Moreşti, Sărmăşag (pl. VIII/2), Sarmisegetuza,
Sintana, Stana. Dintre aceste exemplare piesele de la Cluj şi Moreşti (pl. VIII/4) au apărut ca
inventar al unor morminte de tip Noua 68 • Tot in morminte s-au găsit şi exemplarele de la Sintana
şi ~uncuiuş 67 • Dotarea acestui tip de inele de buclă cu precădere în Bronz D şi Hallstatt A 1
este aproape unarum acceptată 68 , chiar dacă in Orient ori în spaţiul carpato-dunărean unele
de la Moigrad in lista noastră, dt:oance pe lîngă idolii eneolitici d cuprinde şi piese din alte
epoci, precum şi numeroase falsuri (după Fetticb, de pildă, cele 2(14 inele ~înt falsuri moderne).
Pînă la studierea atentă a tezaurului, dar mai ales efectuarea unor analize spectrale pentru
toate piesele ce alcătuiesc tezaurul va fi foarte dificilă separarea loturilor diverse ce îl alci'ttuiesc.
6 1 N. Vlassa, în ActaMN, VII, 1970, p. 12. În jud. Bihor, la Derna şi Tătăruş bitumenul
se găseşte la suprafaţă şi era folosit din nt:O!itic pentru pictarea vaselor de lut.
n K. Horedt, Istoria comunei primitive, Bucureşti, 1970, p. 92, fig. 34J2. Toate detaliile
tehnice referitoare la diverse metcde de prelucrare a aurului le-am primit de Ia bijutierul clujean
Nicolae Bânyai, căruia îi mulţumim călduros şi pe această cale. Menţionez că multe din uneltele cu care lucrează bijutierii moderni sint foarte apropiate de cele folosite in antichitate.
Chiar burghiul este construit după acelaşi principiu ca aparatul de perforat topoarele de piatră.
Unele dintre detaliile şi metodele tehnice de prelucrare a aurului sînt similare cu cele relatate
de bijutierul C. Giuliano lui H. Scbliemann, cf. Ilios, p. 579 sqq., unde sînt descrise şi alte
procedee de făurire a altor tipuri de perle.
63 D. Popescu
în Mater1'ale, 1956, p. 2CO sqq.; E. Zaharia, in Dacia, N.S., III, 1959,
1
p. 103 sqq. (cu bibliografia principală); A. Mozsolics, in ActaArchBp, 1958, p. 253 sqq.;
idem, în BerRGK, 1965-66, p. 19 sqq.
64 A. Mozsolics, loc. cit., pl. 15/14 şi pl. 19/4-6.
66 Ibidem, pl. 2/7 şi 10 (Ţufalău), pl. 19/4. 6 (Biia); H. Schliemann, Ilios, p. 581 sqq.,
nr. 767, 768, 891, 895, 904, 905, 947, 948, considtră că aceste granule mărunte au fost
sudate, dar această tehnică este cunoscută mai tîrziu, cf. R. Blocb, Et1uscii, Bucureşti, 19fi6,
p. 167 sqq., pl. 64-67.
lie SCIV, 1954, p. 213, fig. 6f3; I. G. Russu, op. cit.
57
E. D6rner, op. cit., p. 471 sqq. Exemplarul de bronz de 1:1. Şuncuiuş a apărut într-un
cimitir de incineraţie, dotat pe baza unui brîu ornamentat în H.A 1 . Informaţie amabilă I. Emodi.
68 A. Mozsolics, în ActaArchBp, 1958, p. 262 sqq.; idem, în BerRGK, 1965-66, p. 22
sqq. ; E. Zaharia, op. cit., p. 120 sqq. ; E. Dorner, op. cit., p. 478 sqq.
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yariante sint mai vechi. Această datare este sprijinită şi de apariţia unor inele de buclă de acest
tip in depozitele de bronzuri de la Band, Aiud, Dipşa, Moldova Veche, Cioclovina, Şpălnaca etc.,
datate in Hallstatt A 1 . Inelele de buclă de acest tip sint executate, fără excepţie, prin ciocănire,
inclusiv piesele din placă de bronz.
Lingouri. In tezaurele de la Aşchileu, Hodiş, Sacoşu, Simeria, Şeicaşi Şmig au apărut 67, lingouri ori fragmente infonne de aur brut. Turtele, barele sau lingourile din aur brut, alături
de alte piese prelucrate, indică intotdeauna existenţa unui mic atelier de prelucrare a aurului.
Cele 6 tezaure amintite sint situate in apropierea zăcămintelor aurifere, dar marele tezaur de
la Bodrogzsadăny (12 -13 kg) este situat la mai mare distanţă de zăcămintele aurifere. Cu toate
acestea el cuprinde numeroase turte şi bare de aur brut, sugerind existenţa unui mare atelier
de prelucrare a aurului, chiar in zone mai îndepărtate de aceste zăcăminte.

Observatii generale
Datorită valorii intrinsece ridicate pe care au avut-o şi o mai au tezaurele
de aur, descoperite şi semnalate în ultimul secol, ele au fost achiziţionate
integral numai în cazuri excepţionale. Tezaurele mari ca : Ţufalău, Borşa,
Sarasău, Şmig etc. s-au risipit în bună parte şi numai un anumit lot a fost
achiziţionat de către un muzeu sau a rămas în vreo colecţie particulară.
De aici nesiguranţa asupra compoziţiei tezaurului şi, mai ale·s, asupra
datării lui. Despre alte tezaure importante nu ştim nici măcar împrejură
rile şi localitatea unde au fost descoperite (jud. Bihor, Maramureş etc.),
deoarece ele au fost achiziţionate parţial, la mai mulţi ani de la momentul
descoperirii lor, iar descoperitorul, sau cel care le-a cumpărat pentru a le
valorifica, a tăinuit intenţionat amănuntele referitoare la compoziţia şi
locul de descoperire al tezaurului respectiv. Un alt caz elocvent este
"tezaurul" de la Moigrad, care este format din mai multe loturi, printre
care se pare că s-au strecurat şi cîteva falsuri moderne, vîndute la acea
dată muzeului din Cluj la un preţ considerabil.
Constatarea numismaţilor că dacă dintr-un tezaur monetar s-a achiziţionat
lotul principal, acesta reflectă aproximativ atît durata acumulării, cît şi
momentul îngropării lui, pare să fie valabilă şi pentru tezaurele de aur
ori pentru depozitele de bronzuri la care s-a achiziţionat lotul principal.
Într-adevăr, dacă tezaurul respectiv a fost acumulat într-o perioadă relativ
scurtă, el conţine piese caracteristice pentru acea vreme şi problema ar
rămîne nelămurită numai în ceea ce priveşte frecvenţa numerjcă a anumitor
tipuri de obiecte. Aceste tezaure, dar mai ales acelea care au fost achiziţionate integral, ne ajută efectiv la cunoaşterea orfăurăriei din epoca pe
care o studiem.
Numărul redus al studiilor speciale consacrate tezaurelor şi descoperirilor izolate de aur îngreunează mult perspectiva de a avea o viziune de
ansamblu asupra metalurgiei aurului într-o anumită perioadă, mai ales
că numai unele tipuri de obiecte au fost analizate temeinic din punct de
vedere tipologie şi cronologic. Încercarea noastră de a selecta şi analiza
principalele descoperiri şi tipuri de obiecte de aur din Bronz D şi
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Hallstatt A este încă nesatisfăcătoare şi incompletă, mai ales că unele
dintre descoperirile prezentate în listă au fost doar semnalate în literatura
de specialitate, fără a fi descrise mai precis sau ilustrate. Din această cauză
s-au putut strecura unele greşeli sau omisiuni, ce vor fi corectate sau
completate odată cu publicarea sistematică a materialelor respective.
Am considerat tezaure acele descoperiri ce cuprind 3-4 sau mai multe
piese, uneori de tipuri diferite. Nu am reuşit să facem o delimitare cronologică mai precisă pentru unele tipuri de obiecte care au o perioadă de
folosire mai îndelungată şi nici o delimitare mai nuanţată pentru acele
piese care vieţuiesc cu precădere la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul
Hallstattului. Cu toate aceste lipsuri, inerente unei încercări de sistematizare tipologică şi cronologică, se desprinde o constatare deosebit de importantă: numărul mare al tezaurelor şi descoperirilor de aur ce pot fi încadrate în Bronz D şi Hallstatt A şi care reflectă o evidentă intensificare
a metalurgiei aurului în acea perioadă de timp.
Varietatea tipurilor de obiecte, inovaţiile tehnice, măiestria şi gustul
artistic remarcabil cu care sînt executate produsele de aur sau bronz
oglindesc stadiul înaintat la care a ajuns societatea din acea vreme pe
teritoriul Transilvaniei. Numărul mare al pieselor ce intră în compoziţia
tezaurelor şi descoperirilor izolate din acea vreme (peste 3100 exemplare)
arată în mod evident o intensificare bruscă, explozivă chiar, a exploatării
şi prelucrării aurului în acea vreme. De asemenea, numărul din ce în ce
,mai mare al obiectelor de aur care se dovedesc a fi de provenienţă transilvflneană, răspîndite pe vaste teritorii ale Europei, subliniază rolul deosebit
de important, atît economic, cît şi cultural, pe care 1-a avut Transilvania
la începutul primei vîrste a fierului.
MIRCEA RUSU
Anexă

CATALOGUL TEZAURELOR ŞI DESCOPERIRILOR IZOLATE DIN
AUR DIN BRONZ D şi HALLSTATT A
1.

Acîş,

jud. Satu-Mare

O brăţară cu bara masivă, ornamentată cu
JHateriale, II, 1956, p. 215, fig. 130 (1 buc.).

proeminenţe şi

cu cîte

două

spirale la capete.

2. Aiud, jud. Alba
Două inele cu secţiunea rombică, un inel şi un pandantiv spiralic. ArchErt, 1896, p. 443;
Materiale, II, 1956, p. 198 şi 200 (4 buc.).

3. Alba Iulia, jud. Alba
a) Brăţară cu secţiunea
fragmentare, cu secţiunea
p. 280 sqq. (6 buc.).

rombică;
rotundă.

b) verigă similară; c) tezaur din 4 brăţări întregi sau
M. Roska, ErdRep, p. 102, nr. 23; Apulum, IV, 1961,
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4.
Lanţ

Alioş,

jud.

Ti.miş

format din 4 inele de aur. M. Roska, ErdRep, p. 281, nr. 29 (4 buc.).

5. Apoldul de Sus, jud. Sibiu
cu

Lanţ din 18 inele, unele
crestături. Materiale, II,

cu secţiunea rombică, altele cu secţiunea
1956, p. 228, fig. 140 (18 buc.).
Armeniş,

6.

rotundă şi

omamentate

Caraş-Severin

jud.

2 sirme de aur şi o perlă bitronconicl din placă de aur. ANMW, 72, 1968, p. 704 (3
1 bdţară cu secţiunea rombică. M. Roska, ErdRep, p. 218, nr. 82.
Aşchileu

7.
Lanţ

Mare, jud. Cluj

secţiunea rombică,

format din 6 vengt cu

buc.)~

o

placă,

o

spirală şi

o

bară.

M. Roska,.

ErdRep, p. 192, nr. 29 (9 buc.).
8. Baia Mare, jud.

Maramureş

Un inel crestat. ArchErt, 1898, p. 374 (1 buc.).

9.
Două plăci,

o

foiţă şi

o

verigă

rombică,

11.
O

spirală

cu bara

rombică

Birchiş,

jud. Arad

probabil de la

Baeşa Montană,

in

jud. Alba

de aur. M. Roska, ErdRep, p. 148, nr. 13 (4 buc.).

10.
4 bare cu secţiunea
nr. 83 (4 buc.).

BăgiJu,

secţiune.

brăţări

diferite. M. Roska, ErdRep, p. 157..

jud. Car aş- Severin

M. Roska, ErdRep, p. 204, nr. 107 (1 buc.).

12. Bogata de jos, jud. Cluj
Două verigi de aur. G. Teglas, in OTE, 1900, p. 33 sqq. (2 buc.).

13. Boiu, jud.

Mureş

Un inel de aur. l\I. Roska, ErdRep, p. 125, nr. 140 (1 buc.).

14.

Borşa,

jud.

Maramureş

Depozit de bronz şi un cercei din două semiove legate intre ele, două inele cu secţiunea.
( ?), trei inele cu secţiunea rombică şi două brăţări masive, toate din aur (8 buc.).
]. Hampel, Trouv., p. 66.

rotundă

15. Carani, jud.
Trei

brăţări

cilindrice formate din

mentată cu motive punctate.
(4 buc.).

sîrmă

Timiş

de aur,

parţial

torsionate, o

placă ovală

orna-

ArchErt, 1907, p. 65 sqq.; Materiale, 1956, p. 229, fig. 147
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Căuaş

16.

I, jud. Satu-Mare

Depozit de bronz şi trei verigi de aur cu capetele
ArchErt, 1896, p. 191 sqq. (3 buc.).
17.
Patru brăţări masive cu
sqq., pl. 1-11 (4 buc.).

CcJuaş

brăţară spiralică

secţiunea rombică.

descoperită

din aur,

(probabil cu

secţiunea rombică).

1 V, jud. Sa tu-Mare
I. Iliescu, Caiet selectiv, 23-24, 1968, p. 87

18. Cerneteaz, jud.
O

ascuţite

Timiş

in 1911. AnB, II, 3, 1929, p. 62 (1 buc.).

19. Cetea, jud. Alba
O

brăţară masivă

cu

secţiunea rombică.

20.
O brăţară cu
140 (3 buc.).

secţiunea rotundă şi

Cornăţel,

două

Corneşti

21.

Materiale, 1956, p. 212, fig. 140/2 (1 buc.).
jud. Sibiu

inele ornamentate. Materiale, 1956,

(]ada ni), jud.

p. 224, fig.

Timiş

Opt brăţări, dintre care şase din placă şi două din sîrmă împletită. T RE T, 1906, p. 68
{8 buc.).
22. Coruia, jud.

Maramureş

Două vengt cu secţiunea rombică şi 16 verigi crestate, o
cu puncte reliefate. ANMW, 1968, p. 704 (19 bnc.).

23.
Sîrmă

Crăciunel,

placă semilunară, ornamentată

jud. Harghita

de aur. M. Roska, ErdRep, p. 108, nr. 53 (1 buc.).
24.

Crăciuneşti,

jud. Hunedoara

O verigă de aur. ArchErt, 1892, p. 408 (1 buc.).
25.

Cuşma,

jud.

Bistriţa-Năsănd

O sabie de bronz şi un inel de aur. M. Roska, ErdRep, p. 144, nr. 337 (1 buc.).
26. Dalci, jud.
Două

fragmente de

brăţări

Caraş-Severin

sau coliere torsionate. ANMW, 1968, p. 704 (2 buc.).
27. Dîrja, jud. Cluj

Un

lanţ

format din mai multe verigi de aur. M. Roska, ErdRep, p. 151, nr. 26.
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28. Dumbrava, jud.

Caraş-Severin

Un ghem din sirmii de aur. :M. Roska, E'l'dRep, p. 110, nr. 1 (1 buc.).
29. Firitcaz, jud. Arad
16 brăţări de aur dintre care: 2 cu bara masivii crestată, ornamentate cu linii incizate
cu capetele terminate cu cite 2 spirale. Alte 4 briiţări cu bara rombică, ornamentate cu
linii punctate şi capetele terminate cu cite o spirală. Opt brăţări masive cu bara rombică
(una ornamentată cu două linii longitudinale punctate şi alta cu linii incizate). O briiţarii. din
plac! de aur şi două gheme de sîrmă. TRET, 1906, p. 55, sqq., ArchE'I't, 1907, p. 67 sqq.;
Afateriale, 1956, p. 212 sqq. (18 buc.).

şi

30.
Lanţ

Fizeş,

jud. Hunedoara

format din 9 verigi. :M. Roska, ErdRep, p. 95, nr. 123.
31. Fodora, jud.

Depozit de bronz
(2 buc.).

şi două

verigi cu

32.

Sălaj

secţiunea rombică.

Hodiş,

M. Roska, E'l'dRep, p. 207, nr. 16

jud. Bihor

2 brăţări masive cu secţiunea rombică, o brăţară crestatl!., două brii.ţări cu cite 2 spirale
la capete şi bara ornamentată cu proeminenţe, 4 inele cilindrice din sirmii. de aur şi două
lingouri de aur. Muz. Oradea; inf. N. Chidioşan, care va publica· tezaurul (11 buc.).
33.

Lăpugiul

de jos, jud. Hunedoara

Lanţ format din 11 Yerigi. )I. Roska, ErdRep, p. 20, nr. 60
(11 buc.).

34.

Lăpuş,

jud.

şi

p. 221, nr. 19 (Pancu)

)laramureş

Tumululll, 108 mărgele şi 4 inele crestate sau cu secţiunea rombică. Tumulul IV, 121
miirgele şi 1 inel crestat; Turnului V, 42 mărgele; Tumulul VI, 163 mărgele; Turnului VII,
8 mărgele; Turnului IX, 19 mărgele; Săpături M. Rusu, 1. Ordentlich, C. Kacs6 (464 buc.).
35. Leleizt, jud.
O

verigă crestată.

Să1aj

M. Roska, ErdRep, p. 146, nr. 16 (1 buc.).
36. Livezile (Cacova), jud. Alba.

5 inele spiralice. Cabin. Numism. al Academiei R.S.R. (5 buc.).
37. Lunea

(Nevoieş),

jud. Hunedoara

Lanţ format din 9 verigi cu secţiunea rombicii. OTE, XII, 1887, p. 153, nr. 12 (9 buc.).
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38. Marghita, jud. Bihor
O

verigă

cu

secţiunea rombică.

M. Roska, ErdRep, p. 157, nr. 78 (1 buc.).
39.

Maramureş

a) în Muz. Budapesta 53 brăţări şi verigi dintre care : 9 brăţări şi 34 verigi cu secţiunea
8 brăţări crestate şi cu secţiunea rotundă, o brăţară neomamentată cu secţiunea
rotundă, o brăţară cu secţiunea octogonală. J. Hampel, ArchErt, 1881, p. 290 sqq.; idem,
Bronzkor, Il, p. 81 sqq. (total 53 buc., in greutate de 1 kg).
b) În colecţia Mihali din Sighet o verigă crestaU, o verigă torsionată şi un inel de buclă.
M. Roska, ErdRep, p. 171, nr. 141 (3 buc.).
c) Tot din acelaşi tezaur 17 verigi şi brăţări au ajuns in Muz. Viena şi 16 in colecţia
G. Karasz (total 89 buc.).
rombică,

40. M ehadia, jud.

Caraş-Severin

4 sirme de aur. M. Roska, ErdRep, p. 172, nr. 161 (4 buc.).

41. 111 eseşeni ( Căţelu), jud.
a) Depozit de bronz

şi

o

brăţară crestată,

din aur.

Sălaj

J.

Hampel, Trouv., p. 89, pl. 47 f3

(1 buc.).
b) 14 brăţări de aur dintre care: 10 crestate şi 4 cu secţiunea rombică. ActaArchHung,

1966, p. 23, fig. 9 (14 buc.).
42. Ocna de Jos, jud. Harghita
O

spirală

din

sîrmă

de aur. Gooss, Chronik, nr. 54 (1 buc.).
43. Oradea, jud. Bihor

a) Un lanţ format din 4 verigi cu capetele tăiate şi un pandantiv semilunar (5 buc.).
b) Un tub din placă de aur, un resort din sîrmă, 2 pandantive dintre care unul cu o
verigă la capăt, un ac cu capul conic şi o mărgea (6 buc.).
c) 20 brăţări masive cu secţiunea rombică, 2 brăţări din placă canelată cu cite 2 spirale
la capete, omamentate cu motive incizate ori punctate : 2 brăţări cu bara rombică sau rotundă
cu capetele formate din cite 2 spirale omamentate cu linii incizate ; o brăţară din placă cu
nervură mediană proeminentă; 4 verigi crestate; un inel de buclă fragmentar. M. Roska,
ErdRep, p. 198, nr. 88; Praehistorica, I, p. 35, sqq., pl. 17-18 (30 buc.).
44.
3

brăţări

neornamentate

şi

45.

o

Orăştie,

jud. Hunedoara

brăţară crestată.

Pădureni

J. Hampel, Bronzkor, II, p. 138 (4 buc.).

( Beşeneu), jud. Covasna

Un inel şi o verigă deschisă. ArchErt, 1902, p. 409 (2 buc.).
46. Pericei, jud.

Sălaj

O brăţară cu capetele terminate cu cite 2 spirale. PZ, 1912, p. 189 sqq.; M. Roska,
ErdRep, p. 273, nr. 221 şi p. 171, nr. 146 (greşit Marca) (1 buc.).
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47. Peteritea, jud.

Maramureş

Depozit de bronz împreună cu o brăţară şi o spirală de aur. ArcMirt, 1897, p. 433; M. Roska,
ErdRep, p. 222, nr. 37.
48. Poarta
O

brăţară cilindrică

cu

Sălajului,

secţiunea rotundă,

jud.

Sălaj

iar spre capete cu

secţiunea rombică,

tată pe feţe cu linii incizate şi punctate. A1'ChErt, 1894, p. 185 (1 buc.),

49.
Brăţară masivă ornamentată

cu

Recaş,

jud.

crestături.

ornamen-

Timiş

TRET, 1906, p. 68, 4, fig. 4 (1 buc.).

50. Sacoş" Mare, jud. Tim.iş
3 brăţări cu cite 2 spirale la capete ; 2 brăţări cu cite o spirală la capete, acum transformate in spirale duble ; 7 brăţări cu secţiunea rombică; 6 brlţări cu secţiunea rombici, răsu
ci te acum intr-o spirală; fragment din bara unei brlţări cu 4 spirale la capete, ornamentată
cu trei rinduri de proeminenţe ; 4 fragmente de sirmă; 2 lingouri din aur brut. I. Iliescu,
Caiet selectiv, 1964, p. 393 sqq.
51.

Săcuieni,

jud. Bihor

O brăţară ornamentată cu proeminenţe, iar la capete cite 2 spirale. Materiale, 1956, p. 215,
fig. 130. ArchErt, 1900, p. 181 şi 172 (1 buc.).
52.

Sarasău,

jud.

Maramureş

Tezaur in greutate de cea. 9 pfunzi. În Muz. Budapesta: 4 discuri spiralice formate din
ornamentate ce se termină printr-o spirală din sirmă de aur. 2 discuri au la capete
ovale ce legau probabil discurile 2 cite 2: o placă ovală dublă; 3 plăci semilunare
(2 ornamentate) ; 2 verigi masive cu secţiunea rombică ; o verigă masivă cu crestături, 86
verigi cu crestături (acum 81) ; 64 mărgele de diferite mărimi (acum 43).
În colecţia Mihali, Sighet : 8 discuri spiralice similare cu cele precedente, dar altfel ornamentate ; 2 plăci ovale ornamentate, 400 mărgele de diferite dimensiuni. La Casa de Amanet
din Pesta au fost prezentate 3-4 şiraguri formate din cite 200-300 perle de aur, probabil
din acelaşi tezaur (600-1200 mărgele). Probabil că din acelaşi tezaur au făcut parte şi cele
89 brăţări şi verigi publicate ca provenind din Maramureş. Cf. ArchKozl, V, 1865, p. 37
sqq; ActaArchBp, XVIII, 1966, p. 15 sqq., fig. 4-8.

plăci
plăci

53.

Sărmăşag,

jud.

Sălaj

12 plăci in formă de barcă, legate cite 4 prin sirme de aur. ArchErt, 1901, p. 250; Dacia,
N.S., IV, 1960, p. 474, fig. 4 (12 buc.).
54. Sarmisegetuza, jud. Hunedoara
4 plăci in formă de barcă, legate prin sîrmă (considerate diademă). ArchErt, 1890, p. 446;
Dacia, N.S., IV, 1960, p. 477 (4 buc.).
55. Sibiu, ju.d Sibiu
3 verigi de aur

şi

o

spirală.

M. Roska, ErdRep, p. 197, nr. 78 (4 buc.).
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56. Sighet, jud.

Maramureş

a) ·1 brăţări cu secţiunea rombică; 2 brllţări crestate ; 7 verigi cu secţiunea rombicll ;
4 ve1igi crestate. ANMW, 1968, p. 703 sqq. (17 buc.).
b) O brăţară masivll şi 8 verigi. ArchErt, 1894, p. 185 (9 buc.).
c) Un lanţ din mai multe verigi de aur. ArchErt, 1898, p. 374 (1 buc.).
57. Simeria, jud. Hunedoara
84 mărgele de aur, 21 spirale fragmentare de aur
ErdRep, p. 226, nr. 53 (165 buc.).

şi

61 fragmente neprecizate. M. Roska,

58. Sîntana, jud. Arad
Inventarul unui mormint: 12 pHlcl in formă de barcă legate cite trei sau patru prin sirmll
de aur, o brlţară din sîrmă de aur, o brllţară de aur cu secţiunea rombicll; trei buclţi
de slrmă de aur, 5 verigi înlănţuite cite 2 sau 3 Ia un loc. Dacia, N.S., IV, 1960, p. 471
sqq. (22 buc.).
59. Cluj, jud. Cluj
J,a un mormint de tip Noua, un inel de
Cluj. lnf. I. G. Russu (1 buc.).
60. Slatina

buclă

format din 3 pilei in formll. de barc1L Muz.

Timişului,

jud.

Caraş-Severln

9 fragmente de brll.ţări masive cu secţiunea rombică. AOG, 1855, p. 330; ANMW, 1968 •
p. 704 (9 buc.).

61. Stana, jud. Cluj
3 inele de timpUl., din

plăci

in form1i. de

barcă. M.

62. Suseni, jud.
Depozit de bronz

şi

Roska, ErdRep, p. 278, nr. 260 (3 buc.) a
Mureş

un ghem de sirmi din aur. Cf. Dacia, I, 1924, p. 343 sqq. (1 buc.) .
63.

Şeica Mică,

jud. Sibiu

O sirmă de aur; un inel de buclă, o bară şi o spiralll. de aur. M. Roska, ErdRep, p. 196,
nr. 74 (4 buc.).
64 . .'jieu, jud.
Depozit de bronz

şi brăţări

65.

Maramureş

de aur; cf. Dacia, VII- VIII, 1937-40, p. 145 sqq.
Şimleu

Silvaniei, jud. S1Haj

O brăţară cu capetele terminate prin cite 2 splrale. M. Roska, ErdRep, p. 274, nr. 224
(1 buc.).

66.

Şmig,

jud. Sibiu

Într-un vas de lut, un vas de bronz ce cuprindea un tezaur de aur format din: 26 fa1ere
omamentate cu puncte incizate ori reliefate (acum 20); 18 inele de buclă (acum 16); 13 sa1taleoni; 158 mărgele de aur (acum 149) ; 5 m1i.rgele de argint; un lingou oval din aur brut;
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2 fragmente din vasul de bronz şi un fragment din vasul de lut, toate in Muz. Budapesta.
ln ~luz. Cluj : 2 falere, un inel de buclă şi un inel. ln Muz. Sibiu o brliţară masivă cu
secţiunea rombică, 2 inele de buclă; 2 inele torsi~nate; 2 falere; 2 mărgele de aur şi
una
de argint; 2 fragmente din vasul de bronz. ArchErl, 1881, p. 133 sqq.; M. Roska, ErdRep,
p. 249, nr. 76.; Materiale, 1956, p. 209 ;. MBBM, 1947, p. 2; BerRGK, 1965-66, p. 52
sqq. (235 buc.).
67.

O

brăţară masivă

Şona,

jud.

Braşov

crestatli. Materiale, 1956, p. 224, fig. 137/5 (1 buc.).
68.

Tîrgu-.1/ureş,

jud.

:\Iureş

Tezaur din 28 piese, din care Muz. Cluj a achiziţionat: 2 verigi crestate; 3 fragmente de
verigi crestate. Muz. Budapesta: 16 verigi crestate sau cu secţiunea rombicli. ln colecţia I.
Teutsch, Sighişoara, 7 verigi cu secţiunea ovalli. ErdMuz, 1887, p. 131 ; C. G0oss, Chronik,
p. 53; ]. Hampel, Bronzkor, II, p. 88; M. Roska, ErdRep, p. 160, nr. 121 (28 buc.).
69.

Toteşti,

jud. Hunedoara

1..-n lanţ format din 14 verigi masive cu
nr. 76, fig. 351 (14 buc.).

secţiunea rombică.

1\I. Roska, ErdRep. p. 292,

70. T,-ansilvallia
Brăţară spiralică din sîrmă de aur, parţial torsionată. ArchErt, 1891, p. 322, fig. la p.

352 (1 buc.).

71.

Ulieş,

jud. Hunedoara

24 sirme de aur. ArchErt, 1892, p. 408 (24 buc.).
72. V ăleni, jud. Cluj
4 inele in formă de inimă (3 omamentate) şi o verigă cu secţiunea ron1bică. ]CC. 1856,
p. 41; ArcliErt, 1898, p. 375; ANMW, 1968, p. 704 (,.Dealul Vulcoi") (5 buc.).
73. V ălioara, jud. Hunedoara
14 inele de aur. AOG, 1855, p. 322; M. Roska, ErdRep, p. 297, nr. 16 (confuzie cu To?) (14 buc.).

teşti

Lista

zăcămintelor şi spălătoriilor
(După

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M. Roska

şi

de aur

M. Acker)

Arăneag, jud. Arad (M. Roska, ErdRep, p. 271, nr. 193).
Atid, jud. Harghita (M. Roska, ErdRep, p. 79, nr. 39).
Baia, jud. Arad (M. Roska, ErdRep, p. 124, nr. 129).
Baia de Arieş, jud. Alba (M. Roska, ErdRep, p. 27, nr. 107).
Baia de Criş, jud. Hunedoara.
Balomireasa, jud. Bihor (M. Roska, ErdRep, p. 32, nr. 19).
Băiţa, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 125, nr. 132).
Băiţa Bihorului, jud. Bihor.
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9. Băiuţ, jud. Maramureş (M. Roska, ErdRep, p. 209, nr. 24).
10. Bistra, jud. Alba (M. Roska, ErdRep, p. 42, nr. 126 şi 127).
11. Bocşa Montană, jud. Caraş-Severin (M. Roska, ErdRep, p. 204, nr. 107).
12. Bolvaşniţa, jud. Caraş-Severin (M. Roska, ErdRep, p. 44, nr. 159).
13. Borlova, jud. Caraş-Severln (M. Roska, ErdRep, p. 46, nr. 171).
14. Botez, jud. Mureş (M. Roska, ErdRep, p. 47, nr. 184).
15. Brad, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 50, nr. 202).
16. Bucium, jud. Alba (M. Roska, ErdRep, p. 50, nr. 217).
17. Cavnic, jud. Maramureş (M. Roska, ErdRep, p. 117, nr. 20).
18. Căraci, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdR~p. p. 117, nr. 28).
19. Cîlnic, jud. Alba (M. Acker, în Apulum, V, p. 648).
20. Cimpeni, jud. Alba (M. Roska, ErdRep, p. 282, nr. 59).
21. Criştior, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 143, nr. 325).
22. Găina, jud. Bihor (M. Roska, ErdRep, p. 95, nr. 3).
23. Groşi, jud. Arad (M. Roska, ErdRep, p. 15, nr. 9).
24. Luncşoara, jud. Arad (M. Roska, ErdRep, p. 110, nr. 69).
25. Lupeni, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 148, nr. 47).
26. Lupoaia, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 313, nr. 9).
27. Lupşa, jud. Alba (M. Roska, ErdRep, p. 195, nr. 52).
28. Mălăeşti, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 156, nr. 73).
29. Oraviţa, jud. Caraş-Severin (M. Roska, ErdRep, p. 213, nr. 53).
30. Popeşti, jud. Alba (M. Acker, în Apulum, V, p. 648).
3l. Petrila, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 223, nr. 40).
32. Pianul de Jos şi de Sus, jud. Alba (M. Acker, in Apulum, \", p. 648).
33. Răchita, jud. Alba (M. Acker, in Apulum, V, p. 648).
34. Răhău, jud. Alba (M. Acker, în Apulum, V, p. 648).
35. Ribiţana (Valea), jud. Bihor (necartată) (M. Roska, ErdRep, p. 238, nr. 34).
36. Rodna, jud. Bistriţa-Nlisăud (M. Roska, ErdRep, p. 213, nr. 52).
37. Roşia Montană, jud. Alba (M. Roska, ErdRep, p. 303, nr. 62).
38. Ruda, jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 240, nr. 64).
39. Săcărimb, jud. Hunedoara (M . Roska, ErdRep, p. 186, nr. 6).
40. Sălciua, jud. Alba (M. Roska, ErdRep, p. 90, nr. 75).
41. Săliştea (Cioara), jud. Hunedoara (M. Acker, în Apulum, V, p. 648).
42. Sebeş, jud. Alba (M. Acker, în Apulum, V, p. 648).
43. Sebeşel, jud. Alba (M. Acker, in Apulum, V, p. 648).
44. Someşul Rece, jud. Cluj (M. Roska, ErdRep, p. 106, nr. 37).
45. Strungari, jud. Alba (M. Acker, in Apulum, V, p. 648).
46. Tărtăria, jud. Alba (M. Acker, în Apulum, V, p. 648).
47. Turnu-Ruieni, jud. Caraş-Severin (M. Roska, ErdRep, p. 243, nr. 38).
48. Valea Mare, jud. Caraş-Severin (M. Roska, ErdRep, p. 42, nr. 128).
49. Vălişoara (Porcura), jud. Hunedoara (M. Roska, ErdRep, p. 232, nr. 72).
50. Vidra de Jos şi de Sus, jud. Alba (:M. Roska, ErdRep, p. 22, nr. 81 şi p. 92, nr. 86).

ZUR GOLDMETALLURGIE SIEBENBURGENS IN DER BRONZE DUND HALLSTATT A - ZEIT
(Zusammenfassung)
Der Reichtum Siebenbtirgens an Kupfer- und Goldlagern ist in der Fachliteratur bekannt
und wiederholt erwiihnt. Um die bedeutende Rolle des metallftihrenden Zentrums Yon Siebenbtirgen auf europăischer Ebene besonders hervorzuheben, bringt der Verfasser einige
statistische Daten, woraus hervorgeht, dass zu Ende der Bronzezeit (Bronze D) 87 Bronzehorte etwa 1100 Sttick umfassen, wăbrend zu Beginn der Hallstattzeit (Hallstatt A) 120
Horte ungefăhr 20.100 Sttick enthalten. Einen ebenso bedeutenden Aufschwung, fast eine
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Explosion, kann mao fiir den gleichen Zeitraum (BD-HA) auch fiir die Gewinnung und Verarbeitung von Gold feststellen, wie aus einem Katalog hervorgeht, der iiber 3100, in 73 siebenbiirgischen Ortschaften gefundene Goldgegenstinde umfasst (Abb. 2).
Das prăhistorische Gold wurde mithilie zweier Hauptmethoden gewonnen: a) durch Wascben des goldhaltigen Sandes der an diesem Metalle reichen F1iisse (Arieş, Ampoiul, Mnreş,
Strei, Lăpuş, Timiş, Caraş, Nera usw) ; b) durch Ausbeutung der oberflii.chllcbeo oder in mittlerer Tiefe befindlichen Goldlager, hauptsiicblich in tiefen Tii.1em mit Steilwinden. Die Liste
der 50 siebenbiirgischen Orte mit Go1dlagern uod -wiischereien (Abb. 1) spiege1t nor teilweise
den Goldreichtum Rnmăniens wider.
Die Bearbeitung des Go1dschmuckes geschah zu jener Zeit hauptsăchllch durch Hii.mmern.
Giessen in zwei- oder mehrteilige Formen war nicht rentabel, da hiebei bedeutende Go1dmengen
durch Abschleifen der Enden und Gusslinien verloren gegangen wiiren. Die hiiufigste Art zur
Gewinnung gewisser, in der Form komplizierterer oder in der Ausflihrung und Verzierung feinerer Stlicke war der Guss in , ,verlorener Form".
Im weiteren zeigt und erortert der Verfasser verschiedene typo1ogisch und chrono1ogisch
gesonderte Typen der Gegenstinde, die in Horten oder Einzelfunden erscheinen. Am hăufigs
ten siod die Schmuckstlicke : Armbiinder und Ringe mit rhombischem Querschnitt (Taf. 1
1-7 und II 2, insgesamt 85 Armbiinder und 100 Ringe); gekerbte Armbiinder und Ringe
(Taf. III 1-7, insgesamt 26 Armbănder und 120 Ringe); Armbănder uod Ringe mit rundem
Querschoitt (Taf. IV 6, insgesamt 9 Armbiinder und 6 Ringe) ; Armbăoder und Ringe von nicht
bestimmbaren Typ (11 Armbiinder und 138 Ringe) ; gedrehte Armbiinder und Ringe (Taf. IV
1-4, insgesamt 3 Armbăoder und 3 Ringe); Armbănder mit zwei oder vier Spiralen an den Enden (Taf. IV 4-8, Taf. V 1-4 und VI 1-3, im Ganzen 22 Stlick) ; Armspira1en und
Spiralringe aus Golddraht (Taf. VII 1, 2, 4, insgesamt 9 Armbiinder und 4 Ringe); Armbăn
der aus Goldblech (Taf. VII 3. zusammen 8 Stlick); balbmondformige Anhiinger (Taf. VIII
5, insgesamt 5 Stiick); Spiralscheiben (Taf. II 1, zusammen 12 Exemplare); Spi'raleo (im
ganzen 28 Stlick) ; Golddraht (Taf. VII 6, zusammen 43 Stlick) ; Phaleren (28 Exemplare) ;
Saltaleoni (15 Stlick); Platten (Taf. VII 6, im ganzeo 8 Stlick) ; Schliifenringe (Taf. VIII
2-4. zusammen 61 Stlick); Perlen (Taf. VIII 1. insgesamt 2369 Stlick); Goldbarren (total 67) ; umbesti.mmbare Gegenstănde (6).
Von den 30 siebenblirgischen, in BD- HA datierbaren Goldschiitzen wurden nur einige zur
Gănze erworben (Sacoşu. Căuaş IV, Hodiş). Die Mehrzahl (wovon manche mehrere Kilogramm wogen, Sarasău, Maramureş) wurdeo nur teilweise von verschiedenen Museen des
In- und Auslandes erstanden oder gelangten in Privatsammlungen, wurden also verstrent.
Daber kommt es, dass die meisten Horte nur in der Fachliteratur erwiihnt, aber nicht zur
Gănze veroffentlicht sind. Dieser Umstaod erschwert d.ie Aufstellung einer genaueo Statistik
uod die Aussicht auf einen Gesamtliberblick liber die Go1dmetallurgie in einem gewissen Zeitraum. Aus diesem Grunde meint der Verfasser, sein Versuch, die hauptsii.cblichen Funde und Typen von Goldgegenstiinden zu analysieren, die ins BD und HA datiert werden konnen, sei vor1ii.ufig noch unzuliinglich und unvollstiindig; die Llicken und moglichen Fehler konoen erst
ausgefiillt, bzw. verbessert werden, wenn einmal das gesamte Material zur Giinze und systematisch veroffentlicht werden wird. Doch glaubt er, dass aufgrund der Tatsacbe, dass die
Mehrzahl der Typen aus den Goldschiitzen uod Einzelfundeo auch in den Bronzehorten erscheinen, die vorgeschlagene chronologische Einweisung, demnach die Gleichzeitigkeit der Bronzeund Go1dhorte, glaubhaft sein kann. Ebenso ist es moglich, dass auch flir die Gold- oder Bronzehorte, deren Hauptteil erworben wurde, die Feststellung der Numismatiker gilt, dass niimlich
ein Miinzhort, dessen Hauptteil sichergestellt werden konnte, anniihemd d.ie Dauer der
Hortung, wie auch das Datum seiner Vergrabung widerspiegelt.
Nebeo dem Reichtum und der Vielfalt der Typen, sowie dem bemerkenswerten Kunstverstăndnis, mit dem die thrakischen Goldschmiede in den lokalen Werkstiitten es verstanden,
Goldschmuck herzustellen, muss auch d.ie Tatsache hervorgehoben werden, dass viele ans
siebenbiirgischem Gold angefertigte Gegenstiinde liber weite europăische Gebiete verbreitet
wurdeo, ja sogar bis nach Dănemark gelangten, wodurch gleichzeitig die Expansion uod Intensităt der Handelsbeziehungen jener Zeit (13. -11. Jh. v.u.Z.) beleuchtet wird.
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Pl. I.

Sarasău,

1; Oradea, 2, 4;

Maramureş,

3, 5;
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Pl. II.

Sarasău,

1

Căuaş,

2.
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Pl. III. Sarasău, 1 ;

Brăduţ,

2;

Bătarci, 3;
şeni,

Maramureş, 4;

7.
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Pl. IV. Dalci, 1, 4;

Şmig,

2, 3; Firiteaz, 5, 7, 8;
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1

Pl. V. Slicuieni, 1 ;

Aciş,

2 ; Firiteaz, 3, 4.
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M. RUSU

1

Pl. VI. Pericei, 1 ; Oradea, ?.. 3.
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,
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Pl. VII. Căraui, 1, 2, 6; Firiteaz, 3; Transilvania, 4; Tornyosnemeti, 5 a-b; "Ungaria", 7.
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3
Pl. VIII.

Şmig,

1;

Şănuăşag,

2;

Văleni,

3;

:Moreşti,
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1

·1

1

1

Pl. IX. 1, Lăpuş, necropola tumulară (T. 10) , .,covată" din lut; 2, covată din .lemn ;pentru
spălat aurul, sec. XVlli-XIX (Muz. Baia Mare).
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Fig. 1.
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DAS SKYTHISCHE GRĂBERFELD VON BLAJ
Die Beziehungen von Grabbeigaben und -brăuchen
zu den skythischen Grăberfeldern des nordlichen
Schwarzmeergebiets

In den Jahren 1968-1969 wurden in Blaj neue skythische Grăber entdeckt. Das hiebei ans Licht gebrachte Fundmaterial ermoglicht eine genauere Untersuchung der Beziehungen zwischen der siebenbftrgisch skythischen
Gruppe und den skythischen Grăberfeldern nordlich des Schwarzen Meeres.
Es wird mit einer kurzgefassten Darstellung der Funde aus Blaj begonnen,
hierauf wird der Grabritus, die Typologie der Beigaben usw. erortert
und die in Siebenbftrgen gemachten Festste11ungen mit denjenigen aus
den Grăberfe1dem nordlich des Schwarzen Meeres verglichen.
Um 1876-1880 wurde beim Bau der Eisenbahnlinie Teiuş-Sighişoara,
in Blaj ein skythisches Grăberfeld entdeckt. Zum ersten Mal wird das
Fundmaterial im Bericht des Siebenbiirgischen Museums fiir 1908 erwăhnt ;
darin ist von einer Schale "desselben Typs wie die aus dem Mureschtal"
und einem Bronzering die Rede (Taf. X, 3, 1) 1 • Weiters erwăhnt M. Roska 2
des ofteren die Existenz einer anlăsslich des Baues der Bahnlinie entdeckten, noch unveroffentlichten skythischen Nekropo1e und des dabei sichergestellten Materials. Es gibt aher keine Auskiinfte, die eine Ortsbestimmung
des erwăhnten Grăberfeldes ermoglichten. Nach mehr als sechs Jahrzehnten
wurde 1938 ein Terrain auf der im Norden der Stadt gelegenen Hula-Anhohe
eingeebnet und nivelliert. Dabei wurden in der, "Aleea Viitorului" genannten,
Strasse weitere skythische Grăber entdeckt. Bei Veroffentlichung des sichergestellten Materials aus vier Grăbern nimmt M. Moga an, dass die Zahl der
zerstorten Grăber hochstwahrscheinlich grosser war3 • Im J. 1959 wurde
anlăsslich von Arbeiten in der Aleea Viitorului 12 ein antiker Grabbau
aus Holz und Stein zerstort, der mehrere Skelette enthielt4 • Im Garten
desselben Anwesens wurde 1968 ein Gefăss in Bruchstiicken gefunden
(Taf. XI, 3). Andere zwei Gefăsse (Taf. XI, 1-2) wurden im Oktober
1964 im benachbarten Garten, str. Lucernei 7, beim Umgraben entdeckt 5 •
1

B: Posta, in Erdelyi Muzeum Egylet Eukiinyue, 1908 (Budapest, 1909) S. 42.
Ltteraturnachweis in ErdRep, S. 31-32, Nr. 13. V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, S.
355-356, 382, 425, 633, 763, Abb. 291-2 und Taf. XXIII, 1. Vgl. auch M. Moga, in Apulum,
I, 1939-42, S. 73, Anm. 4.
3
In Apulum, I, 1939-42, S. 72 ff. und Anm. 1-2.
4
Informationen Prof. N. Dicescu, Blaj, Aleea Viitorului 10. Siehe auch ActaMN, VII,
1970, s. 60.
6
Die von Prof I. Man sichergestellten Gefăsse befinden sich im Museum der Stadt Blaj.
2
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Alle drei Gefăsse gehoren Typen an, ilie in Skythengrăbern iiblich sind.
An verschiedenen Orten gefunden, stammen sie wahrscheinlich aus drei
zerstorten Grăbern. Im Garten des Anwesens Aleea Viitorului 108 wurden
bei hăuslichen .Aibeiten sieben weitere skythische Grăber entdeckt, davon
fiinf im Mărz 1968 und zwei im Mărz 1969. Durch Fiirsorge und auf
Veranlassung der Professoren Ioan Man und N. Dicescu erfolgte ilie
Aufdeckung der Grăber unter zufriedenstellenden Bedingungen. Die Mehrzahl der "in situ" gefundenen Gegenstănde, sowie ilie Aufzeichnungen
der Finder gestatteten eingehende Beobachtungen iiber ilie Lage der Grăber,
die Lage und Richtung der Skelette und ilie Anordnung der Beigaben
(Taf. I-IV).
Bei Zusammenfassung des Obigen ergibt sich, dass in einer siidlich
der str. Lucernei (siehe Taf. I) gelegenen Zone, durch mehrfache Entdeckungen das Vorhandensein eines skythischen Grăberfeldes bewiesen ist.
Leider konnten nur elf Grăber (vier von den im J. 1938 entdeckten und
die letzten sie ben aus den J ahren 1968-1969) gerettet werden ; doch
eignen sie sich zu einer vollstăniligen Untersuchung. Es wurden unserer
Schătzung nach mindestens sechs (es werden dabei auch die Beobachtungen von M. Moga, siehe Anm. 6, beriicksichtigt) andere Grăber vollkommen
zerstort, wie auch die vom Eisenbahnbau im vorigen Jahrhundert betroffenen Grabstătten. Wenn ilie erste Grăbergruppe (aus den Jahren 18761880) in dem am Fuss der Hula-Anhohe gelegenen Abschnitt der Eisenbahn lag, kann man annehmen, dass sie - ebenso wie die spăteren Entdeckungen - einem einzigen, ausgedehnten Grăberfeld angehorten, da
die Entfernung bis zu der in Aleea Viitorului gefundenen Gruppe von
Grăbern etwa 180-200 m betrăgt. Dennoch ist das Bestehen von zwei
Grăbergruppen oder von zwei getrennten Grăberfeldern nicht auszuschliessen.

Bescbreibung der

Grăber 7

Gmb Nr. 1. Skelettgrab. Tiefe 0,30 m von der heutigen Oberflăche. Umriss und Richtung
der Grube unbestimmt. Vom Skelett ist nur der Schădel und ein Teil der langen Knochen eines
Kindes von 8-10 Jahren (nach den Beigaben wahrscheinlich ein Mădchen) erhalten. Es war
mit dem Kopf nach Osten (7° Abweichung nach Noruen ; Taf. I) auf der rechten Seite, mit angezogenen Beinen gelagert (Taf. II, a).

Beigaben. Schiissel (Taf. V, 9) mit eingezogenem Rand, zwei Knubben und schrăgen Riefen
an der Aussenseite des Randes. Sandiger Ton, braunrtltlich mit schwărzlichen Stellen. Lag 22 cm
links vom Schădel. BirnenfOrmiges Gefăss (Taf, V, 8) mit zwei Knubben. Sandiger Ton, mitHier erwăhnt M.! Moga (a.a.O., S. 73, Anm. 2), dass 1938 .,Gefăsse und Knochen (wahrscheinlich aus mehreren Grăbern) auftauchten".
7
Folgende Erklărungen scheinen notwendig: im Situationsplan (Taf. 1) bezeichnet der
Kreis die Lage des Schădels, also die Ausrichtung des Skeletts; in den Tafeln werden, mit
Ausnahme der Gefăsse, die im Masstab 1 :4 wiedergegeben sind, die iibrigen Beigaben 1 :1
dargestellt.
8
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tierer :Brand, braungraue Farbe. :Befand sich neben der Schussel bei der Wirbelsaule (siehe
Taf. II, a). :Bruchstuckhafter Schlă.fenrlng mit kegelfOrmigen Enden, aus 1,4 mm dickem :Bronzedraht; Dm = 4,2 cm (Taf. V, 1). Wurde nach Aufhebung des Schădels unter dem Kiefer
gefunden. Unter und um den Kiefer befanden sich kleine Perlen aus Kaolinton (mit dem Dm
von 2,5-4 mm; Taf. V, 4), von denen 14 Stuck sichergestellt wurden, eine kleine :Bemsteinperle (Lănge = 2 cm; Taf. Y, 6) und eine rOhrenfOrmige kleine :Bronzeperle (Lănge = 7 mm;
Taf. V, 5). Zwischen den :Becken- und Oberschenkelknochen fand man einen stark verrosteten
fragmentarischen Eisenring (Dm = 5,2 cm; Taf. V, 2), in dessen Mitte sich drei durdtlochte
Kaurimuscheln (Cypraea moneta) befanden (Taf. V, 7). Aus diesem Grab, doch in unbestimmter Lage stammt noch das :Bruchstuck eines eisernen Gegenstandes (Taf. V, 3) und einige
Kalk- (Kreide-) Korner. In der Schussel und neben ihr befanden sich Schafsknochen (Teile des
:Beckens, zwei Schlenbeine, Teil des Oberschenkelknochens und Rippen; Taf. II, a) 8 , die von
der ins Grab ge1egten :Beigabe von Fleisch herruhren.

Grab. Nr. 2. Skelettgrab. Tiefe 0,70 m. Umriss des Grabes unbestinunt. Das Skelett, wrhălt
nismăssig gut erhalten, wurde bei der Aufdeckung im oberen Teil verschoben. Es war in ausgestreckter Ruckenlage, Kopf nach Osten (4° Abweichung nach Siiden; Taf. I), leicht nach
rechts geneigt, gelagert. Nach Inventar und Skelett war es das Grab einer erwachsenen Frau
(Taf. II, b).
Beigaben. Kleines doppelkegelstumpffOrmiges Gefăss (Taf. YII, 1) mit drei Knubben.
Sandiger Ton, mittlerer :Brand, rotlichbraune Farbe. Befand sich links vom Schădel. Grosses
doppelkegelstumpfformiges Gefiiss (Taf. VI, 5) mit vier spitzzu1aufenden, aus der Schulter
des Gefăsses gezogenen Knubben. Sandiger Ton, mittlerer Brand, schwiirzlichbraune Farbe.
Befand sich 60 cm links vom Becken. Zwei bronzene Schlăfenringe mit kegelformigen Endeu,
gefunden an der Schădelbasis (Dm = 5,2 cm; Taf. VI, 1-2). Kruntmes Eisenmesserchen
(Lănge = 8 cm; Taf. VI, 3), 15 cm vom lin.ken Oberarm entfernt, neben den Tierknoclten.
Links vom Schădel befand sich ein kegelstumpfformiger Spinnwirtel (Taf. VII, 2) und eine
Nadel aus Bein mit Riefen, 19 cm Liinge (Taf. VI, 4). Um den Kiefer lagen kleine Kaolinperlen, wie die aus Grab 1, von denen Il Stuck sichergestellt wurden (Taf. VII, 3). Links vom
Brustkorb, zwischen dem Skelett und dem grossen Gefăss, befanden sicli Knocheu von cler
Fleischbeigabe (Oberschenkel- und Schlenbein, Bruchstucke vom Becken und Ruckenwirbel
vom Rind, Sprung- und Oberschenkelbein vom Schaf; Taf. II, b). In der Erde, beim Kopf,
bemerkte man Kalkkorner und Kohlespuren.
Grab. Nr. 3. Skelettgrab. Tiefe 0,30 m. Umriss der Grube unbestimmt. Das Skelett fast
vollig zerfallen. Schădel ohne Kiefer vorgefunden. Die Reste des Skeletts und die Beobachtungen
der Finder weisen auf eine Ausrichtung Ost - West Wn (wahrscheinlich Abweichung 12° nach
Norden). Das Grab gehort vermutlich einem erwachsenen Mann, falls die Beobachtung auch
hier zutrifft, dass die Mănner meist einen einzigen Schlăfenring trugen 9 •
Beigaben. Schiissel mit eingezogenem Rand (Taf. VII, 5) mit schrăgen Riefen an der Aussenseite des Randes. Sandiger Ton, guter Brand, schwărzlich-braune Farbe mit Metallglanz.
Befand sich 10 cm links vom Schădel. Gefăssbruchstuck mit einem einzigen erhaltenen Henkel (Taf. VII, 7). Sandiger Ton, schwacher Brand, schwărzlichbraune Farbe. Befand sich neben
8 Die
Bestimmung des von den Fleischbeigaben stammenden osteologischen Materials
ist Universitătsdozent Traian Ceuca von der Katheder fiir Zoologie der Universităt Babeş
Bolyai in Cluj zu verdanken.
9 Siehe ActaMN, VII, 1970, S. 42, Anm. 10.
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der Schiissel, 30 cm vom Schădel entfemt. Schlăfenring aus Bronze mit kegelformigen Enden,
links an der Schădelbasis gefunden (Dm = 4,6 cm; Taf. VII, 6). Bruchstiick eines Bronzearmreifs ( ?) in umbestimmter Lage (Taf. VII, 4). Inund neben der Schiissel befanden sich Schafsknochen von der Fleischspende (zwei Schienbeine, Oberschenkelbein und RippenfragQJ.ente;
Taf. II, c und II, a).
Grab Nr. 4. Skelettgrab. Tiefe 0,35 m. Umriss der Grube nicht bestimmbar. Schlecht erhaltenes Skelett tnit nach Osten gewendetem Kopf (10° Abweichung nach Norden; Taf. I), in
leicht gekriimmter Rtickenlage, der Schii.del liber das linke Oberarmbein geneigt. Die Zartheit
der Knochen, das vollstii.ndige Gebiss und die Beigaben deuten darauf hin, dass es das Grab
einer jungen Frau von kleinem Wuchs ist (Taf. III, b).
Beigaben. Bruchstiick eines doppelkegelstumpfformigen Gefiisses mi( zwei Knubben (Taf. VII,
8). Saudiger Ton, măssiger Brand, braune Farbe. Links vom Skelett, 20 cm vom Becken entfemt. Kauri.muschel (Taf. VII, 9) neben dem rechten Oberschenkelbein. Links vom Schădel,
neben dem Gefiiss, befanden sich ein Oberschenkel- und ein Schienbein sowie Beckenfragmente
eines Schafes (Taf. III, b).
Grab N'f'. 5. Die einzigen Hinweise fiir das Vorhandensein eines Grabes sind einige Bruchstiicke der Schii.deldecke eines Kindes, in der Tiefe von etwa 0,35 cm (Taf. IV, a). Man fand
keine Beigaben.
Grab Nt'. 6. Skelettgrab. Tiefe 0,30 m. Das stark beschădigte:Skelett war durch die friiheren
Ar bei ten zerstort. Nach Angaben der Finder war es in Riickenlage mit dem Schădel nach Westen.
In der Gegend des Drustkorbs war die Erde mit Kohle durchsetzt.
Bcigaben. Kleines doppelkegelstumpfformiges Gefiiss (Taf. VIII, 1), sandiger Ton, guter
Brand, braun-schwărzliche Farbe. Schiissel mit eingezogenem Rand und vier Knubben (Taf.
\'III, 2). Ton, Brand und Farbe wie beim doppelkegelstumpffOrmigen Gefăss. Beide Gefăsse
lagt:n links vom Skelett, zwischen Becken und Knien.
Grab Nr. 7. Skelettgrab. Tiefe 1,05 m. Annăhernd ovale Grube, breiter am Ostende. Das
recht gut erhaltene Skelett lag ausgestreckt am Riicken, mit dem Schădel nach Westen, leicht
iiber den linken Oberann geneigt. Nach Skelett und Inventar ist es das Grab einer erwachsenen
Fran (Taf. l und IV, b).
Bcigaben. Kleines doppelkegelstumpffOrmiges Gefăss mit vier Knubben (Taf. VIII, 4).
Samliger Ton, guter Brand, rotlich-braune Farbe. Entfemung vom linken Oberschenkelbein
9 cm. Grosses, doppelkegelstumpffOrmiges Gefăss (Taf. VIII, 3) mit vier abgeflachten Vorspriingen unter dem grossten Durchmesser und vier symmetrisch iiber dem grossten Dnrchmesser angeordneten zylindrischen Knubben. Sand.iger Ton, mittlerer Brand, schwarze Farbe.
In einer Entfemung von 48 cm vom Schienbein des rechten Fusses. Zwei bronzene Schlăfen
ringe mit kegelfOrmigen Enden (Dm = 5,2 cm; Taf. IX, 1-2). Sie lagen in der Ohrengegend.
Unter und um den Kiefer fand man 27 kleine Kaolinperlen (Taf. VIII, 5). KleeblattfOrmige
Goldplăttchen von 20 mm Dm mit halbkugeligen gestanzten Verzierungen wurden anf dem
rechten Humerus gefunden (Taf. IX, 3-5, 7-9). Dabei lag auch ein fast rechteckiges Goldplăttchen (17,5 x 37 mm), mit Dreieckverzierungen und kleinen runden Buckeln, in derselben
Technik (Taf. IX, 6). Neben dem rechten Fuss befand sich je ein Schienbein von Schaf und
Rind, Reste der Fleischbeigabe. In der Beckengegend bemerkte man einige KreidekOmer.
Einzelfunde. In diese Kategorie schliessen wir die obenerwăhnten drei Gefii.sse ein, die 1964
tmd 1968 im Gebiet des Grăberfeldes entdeckt wurden und - nach unserer Vermutung - aus
drei zerstorten Grăbern stammen. DoppelkegelstumpffOrmiges Gefăss ohne Knubben (Taf.
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XI, 1). Sandiger Ton, mittelmăssiger Brand, rOtlichbraune Farbe. Kleines doppelkegelstumpfformiges Gefass mit vier Knubben (Taf. XJ, 2). Sandiger Ton, guter Brand, rotllche Farbe.
Gefassfragment (Taf. XI, 3), sandiger Ton, schwacher Brand, braungraue Farbe.

Die Merkmale des

Grăberfeldes

von Blaj

!>ie 1938 sowie auch spater gemachten Entdeckungen beweisen das Vorhandensein eines
skythischen Grăberfeldes, das auf einem Teil des Gipfels und dem Sudhang der Hula-Anhohe
gelegen istlo. Es gibt keinerlei Hinweis oder Beleg fiir das Vorkommen von Hiigelgrăbern in
dieser Gegend, die vielleicht durch die Nivellierungsarbeiten des Jahres 1938 beschadigt oder
zerstort worden wăren. Daher nehmen wir an, dass auch die Grăber von Blaj (wie iibrigens
fast alle skythischen Bestattungen in Siebenbiirgen) Flachgriiber waren. Der Abstand zwischen
den Grabern ist verschieden (Taf. 1). Es scheint, dass die sieben Grăber in zwei Gruppen angeordnet sind. Die erste Gruppe wiirde die Graber 1-4 umfassen, die (mit den erwiihnten Abweichungen) in der allgemeinen Ost - West-Richtung liegen, die zweite aher die Grăber 5, 7,
vielleicht auch 6, wovon die beiden letzteren - obzwar in grosser Entfemung voneinander die gleiche Orientierung haben. Die Annahme, dass die Griibergruppen .,vielleicht von Familienbegrăbnissen herriihren" 11 , erscheint logisch und durchaus mOgJichlB.
Zwei Bemerkungen beziiglich der Grabgruben. Es wurde festgestellt, dass im allgemeinen
die Skythen in Siebenbiirgen nicht in grosser Tiefe bestatteten. In der Nekropole von Blaj kann
die im Verhiiltnis zur jetzigen Erdoberfliiche geringe Bestattungstiefe (unter 0,50 cm bei fiinf
von sieben Grăbern) das Ergebnis ,·on Erosion und besonders der Einebnungs- und Nivellierungsarbeiten des Jahres 1938 sein. Doch scheint es bedeutsam, dass in allen Făllen die Bestattung am Niveau der gelben Sandschicht oder in ihr erfolgte, so dass die Tiefe der Gruben eben
von der Tiefe abhing, in der diese Schichte am betreffenden Ort lag. Aufschlussreich ist das Grab
Nr. 7, wo die Tiefe der Grube 1,05 m betrug. Hier stellt sich die Bodenschichtung wie folgt dar:
bis 0,25 m braune Pflanzenerde (moderner Humus) ; von 0,25 - 0,90 m gelber Lehm; Yon 0,90
beginnt die gelbe Sand- und Kiesschichte, in die der Leichnam gelegt wurde13. Mit Absicht
wurde demnach in der Sand- und Kiesschichte begraben, da sie wasserdurchlăssig ist und so
der Verfall der Grabstiitten verzOgert wurde.
Charakteristisch fiir die skythischen Griiberfelder in Siebenbiirgenu sind die einfachen Gru10 Die skythischen Nekropolen Siebenbiirgens sind gewOhnlich auf Abhiingen, Vorgebirgen oder erhohten Terassen gelegen, se1bst wenn die allgemeine Richtung des Platzes nicht
immer Siid, Siid-Ost oder Si.id-West ist. Vgl. Şt. Ferenczi, in ActaMN, Il, 1965, S. 77-78,
83; ders. in ActaMN, III, 1966, S. 49-50.
n Şt. Ferenczi, in ActaMN, III, 1966, S. 50 und Anm. 28.
12 Es liisst sich schwer sagen, in welchem Masse dieser Auslegung die i.ibrigens unklare und
doppelsinnige Bemerkung Herodots (IV, 104) i.iber die Agathyrsen in Zweifel zieht, die sich
alle als Bri.ider ansahen (und nicht nur die mit einem gemeinsamen Ahnen !).
1a Dasselbe gilt fi.ir Ozd, Teiuş, Bll.iţa usw., wo die Tiefe des Grabes von der Tiefe abhăngt,
in der sich die Sand- und Schotterschicht befindet. Dieselbe Lage auch im Griiberfeld von
Ciumbrud, wo Şt. Ferenczi bemerkt, dass .,die Gruben die braune Erdschichte durchdringen
und in der Sandschichte haltmachen oder um weniges in sie eindringen"; Şt. Ferenczi, a.a.O.,
s. 51-52.
u Siehe Şt. Ferenczi, a.a.O., S. 52-54. Die vom Verfasser angefiihrten Fiille machen die
Aufzăhlung neuerer Entsprechungen i.iberfli.issig. In den skythischen Grăberfeldern nordlich
des Schwarzen Meeres gibt es rechteckige (mit oder ohne abgerundete Ecken), o vale (LI.
Leapu§kin, in MIA, 104, 1961, S. 20) und manchmal runde (P. D. Liberov, in KS, XXX,
1949, S. 97) Gruben.
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ben von beilii.ufig viereckiger Form (mit abgerundeten Ecken) oder ovalem Grundriss, wie das
Grab Nr. 7 von Blaj. Eine Ausnahme kOnnte das Grab mit Holziiberbau bilden, das 1959 zerstort wurde, wenn es tatsii.chlich skythisch war, wie wir anzunehmen geneigt sind. Das Vorkom.men
eines solchen Grabes in der Nekropole von Blaj ist zwar mOglich, bleibt aber aus Mangel
an konkreten Nachweisen hypothetisch. Im nordlichen Schwarzmeergebiet gibt es meist Hiigelgrăber, d.h. Turnuli mit Holzbauten (Grabkammern). Doch begegnen bei der Mehrzahl der
skythischen Gruppen auch Grii.ber mit einfachen Gruben. So findet man am m.ittleren Dniepr,
in der Gegend von Kiew, neben Hiigelgrii.bem mit Holzbauten auch skythische Grăber in ei..nfachen Gruben, mit ii.rmlichen Beigaben, die besonders fiir die skythische Friihzeit (wie etwa
die Teasmin-Gruppe) bezeichnend sindli; doch bestehen sie auch weiterhin wii.hrend der ganzen
skytl1ischen Epoche18 • Grăber in einfachen Gruben findet man auch lin.ks des Dnieper in den
Gruppen von der Suia und dem Psol, hăufiger aber in der Vorskla-Gruppeu und i.m. Norden des
Kaukasus (Isti-su) 18 • Die Grii.ber mit einfachen Gruben (ohne Grabbauten) in den shythischen
)Jekropolen vom nordlichen Schwarzmeergebiet beweisen, dass die Skythen in Siebenbiirgen
nicht eine Ausnahme bilden; dies ist also kein Anlass zu anderen ethnisch-kulturellen Auslegungen oder Zuweisungen. Im iibrigen zeigen die Hiigelgrăber von Cipău (Bez. Mureş)1 9 und
Cimpia Turzii, dass in Siebenbiirgen auch skythische Hiigelgrăber nicht gii.nzlich fehlen.

Der Grabritus
Die in Blaj entdeckten Grabstătten sind ausschliesslich KOrpergrăber. Bis jetzt gibt es keinen
Hinweis fiir das Bestehen eines Brandgrabes auf dem Gebiet der Nekropole 20 •
Die Lage der Skelette in den Grăbem ist verschieden. Drei waren in ausgestreckter Riickenlage
(die Grăber 2, 6, 7), zwei mit angezogenen Beinen (die Grăber 1 und 4; da die Stellung des
~keletts von Grab 4 leicht gekriimmt war, ha ben wir es dieser Kategorie zugerechnet). Fiir die
Grăber 3 und 5 ist die Lage nicht bekannt.

Die ausgestreckte Ruckenlage ist in den skythischen Grăberfeldern Siebenbiirgens am hii.ufigsten. Da der Umstand wohlbekannt ist, erwăhnen wir nur die Nekropole von Ciumbrud, wo
alle Skelette diese Lage hatten21 • Die ausgestreckte Riickenlage ist auch in den skythischen
Grăberfeldern vom Norden des Schwarzen Meeres in der ganzen skythischen Periode vorherr16

P. D. Liberov, a.a.O., S. 96 ff.
V. G. Petrenko, in MIA, 96, 1961, S. 64. Der Verfasser erwăhnt, dass im 4.-3.
Jh. ihre Zahl wieder wăchst. Unserer Meinung nach ist dieses Ansteigen das Ergebnis der
sozial-wirtschaftlichen Aufspaltung, die sich in der skythischen Gesellschaft dieser Zeit in
hohem Masse bemerkbar macht.
17
I. I. Leapu§kin, ebda.
18 O. A. Artamanova-Poltavceva, in SA, XIV, 1950, S. 34-35, Abb. 12 usw.
19
N. Vlassa, in Apulum, IV, 1961, S. 43. Mangels systematischer Forschungen kann man
nicht sagen, ob auch hOlzerne Grabbauten bestehen. Die Moglichkeit kann aber nicht von
vomherein ausgeschlossen werden, besonders da vor Jahren der Einsturz des ,.Kammers"
eines der Hiigelgrăber unter der Last eines Traktors, das Vorhandensein eines leeren Raums
darunter vermuten lăsst. Die Informationen iiber das skythische Hiigelgrab von Cimpia
Turzii verdanken wir der Freundlichkeit des Prof. Şt. Ferenczi.
20
Der fiir die Skythen vom Norden des Schwarzen Meeres charakteristische Ritus ist die
Bestattung. Dennoch gibt es Brandgrăber, deren Zahl aber sehr klein ist. Siehe z. B. A.I.
Meljukova, in SA, XXII, 1955, S. 240 ff; V.A. Ilinskaja, CKH<l>bi ,n;HenposcKoro necocTenHoro JJeso6epe1KbH, Kiev, 1968, S. 86; P. D. Liberov, a.a.O., S. 97.
21
Şt. Ferenczi, a.a.O., S. 54 (mit Vorbeha1t beziiglich des Kindergrabes Nr. XVII).
18
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schend22; im Grăberfeld von Aksiutincy, aus der Gruppe vom Sula-Fluss ist sie ausschliesslich•3 •
Die Grăber 2 und 7 von Blaj mit Skeletten in ausgestreckter Riickenlage, aber mit leicht nach
rechts geneigtem Schădel haben gleichfalls Entsprechungen nordlich des Schwarzen Meeresll4.
Die Lage mit angezogenen Beinen aus den Grăbem 1 und 4 war in Blaj schon seit 1938 bekannt,
da ein solches Grab (Nr. 3) aufgedeckt wurde 25 • Andere drei skythisch~ Grăber mit dieser Stellung sind in Siebenbiirgen belegt: eines in Războieni18 und zwei wahrscheinlich in Gîmbaş•7.
Es soli hervorgehoben werden, dass von den vier sicheren, in Siebenbtirgen entdeckten Skythengrăbem, in denen die Skelette mit angezogenen Beinen lagen, drei aus der Nekropole von
Blaj stammen, ein Umstand, der fiir die Datierung dieses Grăberfeldes nicht ohne Bedeutung
ist. In Siebenbiirgen war diese Lage charakteristisch fiir die Noua-Kultur. Bei dem heutigen Stand
der Forschung aber lăsst sich keine Beziehung zwischen dieser Kultur und der siebenbiirgischen Sk:ythengruppe erkennen, da ein zu grosser Zeitraum sie trennt. In der Epoche, die dem
Eindringen der Sk:ythen nach Siebenbiirgen Yorangeht, finden wir die Bestattung mit angezogenen Knien auf dem Gebiete Rumă.niens bei der Stoicani-Gruppe in der Moldnu wieder•s.
Es ist aber wenig wahrscheinlich, dass zwischen den genannten skythischen Grăbern aus Siebenbiirgen und denen der Stoicani-Gruppe eine Verbindung besteht. Die Erklărung des Ursprungs
dieser Bestattungsweise in den siebenbiirgischen Grăberfeldem bieten uns hingegen die ahnlichen
Grăber aus den skythischen Nekropolen des nordlichen Schwarzmeergebietes. Obwohl - wie
schon gesagt - dort wie auch in Siebenbtirgen die vorherrschende Stellung die gestreckte
Riickenlage war, sind genug skythische Grăber bekannt, aus denen hervorgeht, dass die Skythen Siebenbiirgens den Brauch der Bestattung mit angezogenen Beinen vom Norden des Schwarzen Meeres bringen. Der Nachweis erscheint umso schliissiger, als die Mehrzahl der skythischen
Grăber dieser Art in den ăltesten (schon im 7. Jh.v.u.Z. bestehenden) Gruppen erscheinen und
besonders aus der archaischen skythischen Periode stam.men. So wurden in der Teasmin-Gruppe
(rechts vom Dnieper), der iiltesten in der Kiewer Zone (die im 7. Jh. v.u.Z. besteht, wie die
rhodisch-milesische Keramik zeigt) sieben derartige Grii.ber gefunden (vier davon in Seitenlage). In der Kanevka-Gruppe (deren Beginn vom Ende des 7. ]hs. v.u.Z. datiert) kennt
man fiinf Grăber und in der Jurovka-Gruppe ein Grab 28 . Die Proportion derartiger Grăber,
darunter auch von Kindern, ist bedeutend in der Nekropole des 6. Jhs.v.u.Z. von Isti-su (nOrdlich
des Kaukasus) 30 , sie fehlen aber, wie es scheint, in den Grăberfeldern der Sula-Gruppe3l. Die
Funde zeigen also, dass die Skythen vom Norden des Schwarzen Meeres (wenn auch in geringerem Masse) die Bestattung mit angezogenen Beinen kannten und anwendeten ; sie begegnet
hauptsăchlich in den Gruppen der archaischen Periode. Im nordlichen Schwarzmeergebiet.
P. D. Liberov, a.a.O., S. 97; V. G. Petrenko, a.a.O., S. 86.
V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 24-34.
24
E. V. Iakovenko in Arheologija-Kiev, XVIII, 1965, S. 151; E. V. Cvek, in ArheologijaJ(iev, XXI, 1968, S. 204.
25 M. Moga, a.a.O., S. 77 und Abb. 4.
26 I. H. Crişan, in ActaMN, II, 1965, S. 71-72, Abb. 22-23.
27 V. Pârvan, Getica, S. 352. M. Roska. auf den sich V. Pârvan bezieht, erwăhnt (in
der betreffenden Arbeit) keine Skelette mit angezogenen Beinen in Gimbaş. Was das Grab
Nr. 8 von Teiuş betrifft, kann es wegen der besonderen Stellung (in Riickenlage, aber mit
eingezogenen Beinen und Armen) eventuell in diese Kategorie einbezogen werden. Siehe K.
Horedt, in Materiale, I, 1953, S. 803; vgl. auch Şt. Ferenczi, ebda.
28 M. Petrescu-Dimboviţa, in Materiale, I, 1953, S. 157 ff.
29
P. D. Liberov, a.a.O., S. 95, 100; V. G. Petrenko, a.a.O., S. 65.
so O. A. Artamonova-Poltavceva, a.a.O., S. 24 ff.
31 V. A. Ilinskaja, a.a.O., erwăhnt kein einziges Ske1ett mit angezogenen Knien.
22

23
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wie auch in Siebenbiirgen gibt es Grii.ber, sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern,
die sich - was die Beigaben bet:rifft - durch nichts von den Skelettgrăbem mit gestreclcter
Rtickenlage unterscheiden. Daher kann man sie unserer Meinung nach, nicht gewissen,Einzelpersonen oder einer besonderen Gesellscha.ftsschicht aus der Gemeinschaft zuschreiben, welcher
das Grii.berfeld angehOrte.
Die Ausrichtung der Skelette. Da die Ausrichtung der Skelette bereits bei Beschreibung der
Grăber gegeben wurde, soli hier nur erwăhnt werden, dass vier Grăber (l-4) die allgemeine
Orientierung Ost-West (Kopf nach Osten) hatten, wăhrend zwei (6-7) West-Ost (Kopf
nach Westen; Taf. I) orientiert waren. Unter Beriicksichtigung auch der Nordwest-Siidwestrichtung des 1938 entdeclrten Grabes Nr. 3 - das einzige unter den ălteren Funden, dessen
Ausrichtung uns bekannt ist-sooll bemerkt werden, dass die Nekropole von Blaj Grăber (oder
Grii.ber-Gruppen) mit verschiedener Orientierung hat. In Siebenbiirgen hatte ein Grossteil
der entdeckten Grii.ber die Ausrichtung NW-SO (Kopf nach NW). Fiir die Nekropole von
Ciumbrud ist diese Orientierung - mit einer einzigen Ausnahme - allgemein32 • In anderen
Grăberfeldem Siebenbiirgens aber liegen die Grăber in ganz ·verschiedenen Richtungen33 • Doch
ist dieser Umstand keineswegs spezifisch nur fiir diese Gruppe. Er gilt auch fiir das nordliche
Schwarzmeergebiet, wo es keine skythlsche Nekropole mit durchaus gleichbleibender Ausrichtung der Grăber gibt. Dafiir konnen wir geniigend Eeispiele anfiihren. Eezeichnend in diesem
Sinne ist das Grăberfeld von Holodnyj-Iar (rechts ,·om Dnieper), wo die Grăber nach den verschiedensten Richtungen liegen 34 • Verschieden ist die Orientierung auch in den Grii.berfeldem der
starken Suia - Donetz-Gruppe, sowie auch in der \'orskla-Gruppe (beide links vom Dnieper)a&.
Fiir die Nekropole von Blaj soli als Entsprechung die Teasmin-Gruppe angefiihrt werden, wo mit wenigen Ausnahmen - die Grăber mit dem Kopfende nach Osten oder nach Westen gerichtet waren31, sowie die beiden Grăbergruppen vom Gebiet des Dorfes Makeevka, von denen
die eine Grii.ber mit dem Kopfende nach Osten, die andere Grăber mit dem Kopfende nach
Westen enthălt 37 • Es ist also off(nsichtlich, dass auch bezuglich der Richtung der Grăber die
Lage in S iebenbiirgen ,·ollkommen mit der in den skythischen Nekropolen vom Norden des.
Schwarzen Meeres ubereinstimmt38 und dass die ,·erschiedene Orientierung der Grăber von
Blaj - weit entfernt davon, eine Ausnahme zu bilden - sich in die bekannte allgemeine
Situation einfiigt.
Andef'e Begf'ăbnisbf'ăuche. Wiihrend die Mehrzahl der rituellen Brăuche aus Mangel an wateriellen Eelegen unbekannt bleibt 38 , gibt es dennoch einige Elemente, die immer in den systema·
tisch untersuchten oder irgendwie von Sachkundigen beobachteten Grăbem beglaubigt sind.
Sie ha ben magisch-rituelle Eedeutung. in direkter Eeziehung zu Glauben und Totenkult; ihre
Şt. Ferenczi, a.a.O., S. 51.
Z. B. Teiuş (K. Horedt, a.a.O., S. 800-804) und Ozd.
34 V. G. Petrenko, a.a.O., S. 66; P. D. Liberov, a.a.O., S. 98.
16 V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 83, siehe auch I. J. Leapu!ikin, a.a.O., S. 20-21
(ftir die
Gruppe Vorskla).
36 P. D. Liberov, a.a.O., S. 98. In der Kanevka-Gruppe liegen 18% mit dem Kopf nach
Osten und 38% nach Westen.
17 V. G. Petrenko, ebda. Andere Ent~prechungen finden wir in der Sula-Gruppe (Ostund Westorientierungen; V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 42, 54, 61, 83) und in Kurganen vom
Donetz (Ost und West; E.A. Sramko, ,UpeBHOCTH cesepcKoro ,lJ.oHua, Charkov, 1962,
s. 170.
18 Vgl. Şt. Ferenczi, a.a.O., S. 65.
89 Im allgemeinen beschriinken sich unsere Kenntnisse diesbezugllch auf die Angaben Herodots (IV, 71-73).
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Erklii.rung (selbst durch etwaige ethnographische Entsprechungen) in ihrem tiesften Sinn entgeht uns aher. Wir denken hier an die Realgarkomer (Arsensulfat), an den roten Ocker (Ton
mit Eisenoxyden und manchmal :Mangan), an Kreide, Kohle, an die im Grab hinterlegten Knochen der Fleischbeigabe, sowie an die Anordnung des Inventars. Wie es scheint wurde in die
Grăbe.r von :Blaj weder roter Ocker, noch Realgar gestreut, Farbstoffe, die in anderen skythischen Grăbern Siebenbiirgens, z.:B. in Ozd, bekannt sind. In :Blaj wurden hingegen Kalkkomer
(Graber 2 und 4) und Kohle (Grăber 2, 6) gefunden. Spuren von Kohle oder Kalkkomem wurden
auch in anderen Grăbem Siebenbiirgens, z.:B. in Ozd, Teiuş40, :Băiţa beobachtet. Aus den in den
genannten Nekropolen untemommenen Forschungen ergibt sich keine bestimmte Regel fiir
das Ausstreuen von Realgar-, Ocker-, Xreide- oder KohlekOmem in den Grăbem. Doch ist
hauptsăchlich die Erdschichte iiber dem Skelett mit Kohle durchsetzt. Stiicke von Xreide,
Kohle und natiirlichen Farbstoffen fand man auch in den Hiigelgrăbem nordlich des Schwnrzen Meeres. Mehr noch, in einigen Făllen wurde eine grossere Anhăufung von Kohle, Asche.
GeHisscherben und Tierknochen gefunden, die - wie man annimmt - vom Leichenscbmaus
stammen diirften41 • Daraus folgt also, dass selbst auf diesem Gebiet des Rituals (das sich besonders bei Zufallsfunden leicht der :Beobachtung entzieht) die skythischen Grăbcr Siebenbiirgens
sich von denen des nordlichen Schwarzmeergebiets nicht unterscheiden.
Die Fleischbeigabe. Ebenso deutlich tritt die Gleichartigkeit mit den Skythen vom Norden
des Schwarzen Meeres auch beztiglich der Niederlegung von Fleisch in den Grăbern hervor.
In :Blaj wurden Fleischbeigaben in ftinf von den sieben Grăbern festgestellt (1-4, 7).
In den Grii.bem 1, 3 und 4 befanden sich Schafsknochen und in den Grăbem 2 und 7
Schafs- und Rinderknochen. In allen Făllen lag das Fleisch auf derselben Seite wie
die Gefăsse. In den Grăbem 1 und 3 befanden sich Tierknocben auch in Scbtisseln und in GrabNr. 21ag neben ihnen ein krummes Messerchen. Die Auffindung von Schafs-, Rinder-, Schweine.
und Pferdeknochen in den Skythengrăbem Siebenbiirgens ist bekannt, daher eriibrigt sich
eine weitere Erorterung. Es soli nur betont werden, dass alle angefiihrten Abarten der HinterIegung aus systematisch aufgedeckten oder durch Fachleute untersuchten Grăbem bekannt sind
und dass Schafsknochen am hii.ufigsten vorkommen. Knochen in einer Schiisse1 wurden z.B.
in Grab Nr. 2 von Simeria42 und den Grăbem 3, 11 und 17 von Ciumbrud gefundenca. Hingegen
ist keine Niederlegung von Fleisch in den grossen kegelstumpffOrmigen Gefii.ssen bekanntu.
Ein krummes, neben oder zwischen den Knochen liegendes Messerchen wie in Grab 2 findet
sich auch in den Grăbern 5 und 9 der Nekropole von Tirgu Mureş' 1 , bzw. in Grab 2 (unveroffentlichte Forschungen von 1969) von Teiuş-Cetăţuia. Auf dem Gebiete Siebenbiirgens besteht
der Brauch, Beigaben von Fleisch in die Grii.ber zu legen, wenigstens im Spii.t-Hallstatt nur bei
den Skythen und ist weder in der Ferigile-Gruppets, noch in den (ungefăhr mit den Skythen in
Siebenbiirgen gleichzeitigen) thrakischen Gruppen siidlich der Donau von Ravna' 7 und Dobrina48·
belegt. Deshalb ist er auf dem Gebiet unseres Landes fiir die spate Hallstattzeit nur ftir die
40

Noch unveroffentlichte Funde.
V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 34-35, 42-43, 58, 82.
42
M. Roska, in Dolg, IV, 1913, S. 245 (FranzOsische Zusammenfassung).
43 Şt. Ferenczi, a.a.O., S. 62.
" Vgl. Şt. Ferenczi, ebda.
,. 1. Kovacs, in Dolg, VI, 1915, S. 311-312 (Franzosische Zusammenfassung).
46
Al. Vulpe, Necropola hallstattiantl de la Ferigile. Monografie arheologică, Bucureşti, 1967,.
24.
47 M. Mir~ev, in BIAB, XXV, Sofija, 1962, S. 123.
48
Ders., in IzvestijaVarna, I, (XVI). 1965, S. 33 ff.

41
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skythische Gruppe charakteristisch, was auch durch die Entsprechungen aus den Sk:ythengră
bern nOrdlich des Schwarzen Meeres48 bestătigt wird, wo Knochen aller Haustiere (Schaf, Rind,
Pferd, Schwein) sowie von Gefliigel und Wild vorkommen. Doch sind hier wie dort Schafsknochen am hăufigsten10 • Beispiele fiir Niederlegung der Fleischgabe konnen bei allen skythischen
Gruppen nordlich des Pontus angefiihrt werden. Doch geniigt wohl d.ie Bemerkung, dass in den
grossen Kurganen 11, wie auch in den Flachgrăbern, wie d.ie von Isti-sull, Fleisch gespendet wurde.
l\Ianchmal wurde es dort in Metallgefăsse&a gelegt, andermals in Tonschiisseln, wie in Siebenbiirgen auch". Hăufiger aber, besonders wo es sich u.m grosse Stiicke handelte, wurden sie unmittelbar in die Grabgrube gelegt. Schliesslich hat auch der aus einigen Grăbern Siebenbiirgens
bekannte Brauch, ein krummes Messerchen in das Fleisch zu stecken oder daneben zu legen,
seine zahlreichen Ensprechungen in der UdSSR; man kennt ihn bei den Gruppen rechts vom
Dnieper11, wie auch in denen links dieses Flusses".
Die Anordntmg der Beigaben. Aus der Anord.nung der Beigaben in den Grăbern ergeben sich
keine bestimmten Brauche oder Uberlieferungen, nach denen d.ie Niederlegung geregelt war.
Doch muss bemerl.-t werden, dass in drei Fiillen (Grab 1, 3, 6) das Inventar nur auf der linken
Seite des Skelettes lag (in den Grăbem 1, 3 neben dem OberkOrper und in Grab 6 zwischen
Becken und Knien), wăhrend es sich in anderen drei Fiillen (Grab 2, 4, 7) zu beiden Seiten befand
(in grOsserer Menge links). Aus den 1938 entdeckten Grăbem ist mit Sicherheit nur der Platz
des Gefiisses aus Grab 3 bekannt, das links vom Schădel lag. Aus den bekannten Fiillen folgt
also, dass in der Nekropole von Blaj eine Vorliebe fiir d.ie Anord.nung der Beigaben 1inks vom
Oberkorper bestand. Auf dem Gebiet Siebenbtirgens gibt es genug Entsprechungen fiir d.ie
Anord.nung des ganzen Grabinventars oder eines Teils davon auf der linken Seite. Dies ist der
Fali im Grab von Şaroş-Sonde' 7 oder in Grab Nr. 2 (1969) von Teiuş. Wenn man auch hinsichtlich der Anord.nung des Inventars keine allgemeine Regel aufstellen kann, ergibt es sich doch
deutlich, dass bei der Mehrzahl der Skythengrăber Siebenbiirgens die Beigaben, zur Gănze
oder zu.m grossten Teil, rechts vom Skelett oder beiderseits angeord.net sind 68 • Da aber auch
u Siehe auch Herodot IV, 71 -73, besonders das letzte Kapitel, wo er liber den Branch
berichtet, Gaben vor den Toten hinzustellen, so. als ob auch er am Leichenschmaus teilnăbme.
60 P. D. Libero\·, a.a.O., S. 102; V. G. Petrenko, a.a.O., S. 68; S.N. Zamjatnin, in SA,
VIII, 1946, S. 50 (Gruppe Vorone§).
61 Z.B. der Kurgan Star§aja Mogila aus der Sula-Gruppe; siehe V. A. Ilinskaja, a.a.O.,
S. 24, 26, 28. Andere Beispiele auf S. 30-32, 53 usw.
&& O.A. Artamonova-Poltavceva, a.a.O., S. 25, 29.
6a S. N. Zamjatnin, ebda.
" Z. B. in Grab Nr. 7 von Isti-su (0. A. Artamonova-Poltavceva, a.a.O., S. 29) oder
in einigen Kurganen von Surmacevka, Staroselecko, Sekirnoe, Repia!inja aus der Sula-Gruppe
(V. A. Tiinskaja, a.a.O., S. 62).
55
V. G. Petrenko, a.a.O., S. 66, 68.
66
A. I. Puziko\·a, in KS, 107, 1966, S. 83; V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 25, 31-32, 38,
53. Die Verfasserin erwăhnt (S. 25) im Kurgan Star!iaja Mogila das Skelett eines Kalbes
"mit einem in den Rippen steckenden Messer". Wir erinnem, dass in dem 1969 in Teiuş
entdeckten Grab Nr. 2, sich ein Stiick vom Brutkorb eines Rindes mit einem zwischen d.ie
Rippen gestossenen kru.m.men Messerchen befand.
67 I. H. Crişan, in ActMed, 3, 1955-6, S. 53-54. Fiir d.ie Mehrzahl der Zufallsfunde
haben wir keine Hinweise auf d.ie Anord.nung der Beigaben.
68
Mit Bezug auf d.ie Nekropole von Ciu.mbrud spricht Şt. Ferenczi sogar von einer "ziemlich strikten Regel.m.ăssigkeit" in der Anord.nung der Beigaben auf der rechten Seite. Da er
aber in Siebenbiirgen zahlreiche Grăber mit andersgearteten Anord.nung kennt, folgert der
Verfasser, dass "man vorlaufig nicht von einer regelmăssig eingehaltenen Anord.nung der
Beigaben sprechen kann ... "; siehe a.a.O., S. 58-62.
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Grăber

mir linksseitiger Anordnung der Beigaben begegnen, kann man behaupten, das

Grăber

feld von Blaj bilde keine Ausnahme von den tibrigen skythischen Funden in Siebenbtirgen. Im
n()rdlichen Schwarzmeergebiet, wo die Gruben (oder Grabkammern) im allgemeinen grOsser sind,
ist die Anordnung des Inventars freier. Es gibt aber auch hier keine Regel; die Beigaben sind
lăngs der Wănde der Grabgrube oder zu beiden Seiten des Skeletts niedergelegt. Da es ftir alle
ader fast alle siebenbtirgischen Arten Entsprechungen gibt, wollen wir hier nur bemerken, dass
sich die Anordnung der Goldplăttchen auf dem rechten Oberarmknochen wie in Grab Nr. 7
von Blaj, im Tumulus Nr. 5 der Suia-Grupe, in Aksiutincy wiederfindet, eine Gruppe, in der
es zahlreiche Analogien auch ftir d.ie Anordnung anderer Arten von Beigaben in den skythischen Grăbern Siebenbiirgens gibt1 8 •
Zusammenfassend kann man behaupten, dass die meisten Elemente des Grabritus in einer
recht grossen Zahl von Spielarten auftreten. Dies ist ein Beweis, dass es keine starren Brăuche gab,
nicht einmal ftir die Gemeinschaft, die in demselben Friedhof begn1b; die Verschiedenheiten
konnten auch auf Nachlăssigkeit bei Erftillung der Begrăbnisriten zuriickzuftihren sein. Dennoch
bleibt in der Hauptsache das Ritual einheitlich, was sich bei allen oder der Mehrzahl der in Siebenbtirgen systematisch untersuchten Grăber feststellen lăsst, die sich unter diesem Gesichtspunkt im ganzen nicht von den Grăbern im Norden des Schwarzen Meeres unterscheiden.
Wenn man jedes rituelle Element im einzelnen und den Begrăbnisritus im ganzen beriicksichtigt,
ergibt sich klar und eindeutig, dass sich die Skythengrăber aus Siebenbtirgen in den ftir die
skythische Welt charakteristischen Grabbrauch und -ritus einreihen; andererseits unterscheiden sie sich in der Gesamtheit des Ritus und Rituals wie auch in seinen spezifischen Elementcn
von dem zeitgleichen bodenstănd.igen Milieu im Gebiete Siebenbtirgens und Rumăniens im allgemeinen. Mehr noch, was Ritus und Ritual im ganzen betrifft, erscheint diese Gruppe fertig
gebildet, ohne Vorlăufer im HaC Siebenbtirgens. Die regelmăssige Wiederholung der Elemente
des Ritus und des Grossteils der Beigaben deutet auf eine enge ethnisch-kulturelle Einheit der
Skythen Siebenbtirgens mit denjenigen des nordlichen Schwarzmeergebietes hin.

Die Grabbeigaben (Beziehungen und Typologie)
H ăttsl ishe Gebrauchsgegensttinde
Die krummen Messerchen wurden weiter oben in Verbindung mit der Fleischspende erwăhnt.
Innerhalb der skythischen Gruppe in Siebenbtirgen stellen sie eine gebrăuchliche Kategorie von
Beigabe dar, die in allen erforschten Grăberfeldern und in den Zufallsfunden belegt ist. Gleichartige Exemplare oder solche vom selben Typ wie in Grab Nr. 2 von Blaj (Taf. VI, 3) sind in den
skythischen Nekropolen von Teiuş80 , Băiţa, Ciumbrudel, Cristeştie2, Deva-Şoimuşas, Ozd, Şaroş
Sonde84, Tirgu Mureş86 usw. bekannt. Auf rumănischem Gebiet im Spăthallstatt findet man

•

69
V·. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 27 ff. (ftir die Anordnung der Goldplăttchen siehe S. 27).
Beztiglich der Lage der Beigaben im Flachgrăberfeld von Isti-su, siehe O.A. ArtamqnovaPoltavceva, a.a.O., S. 22 ff.
8
° K. Horedt, a.a.O., S. 803, Abb. 11, 13 und in beiden, 1969 untersuchten und noch
unverOffentlichten Grăbem.
81 Şt. Ferenczi, in ActaMN, IV, 1967, S. 34-35.
82 I. H. Crişan, in ActaMN, II, 1965, S. 61, Abb. 12, 12.
83
Oct. Floca, in Sargetia, II, 1937, S. 60, 63, Abb. 6.
84 I. H. Crişan, in ActaMed, 3, 1955-1956, S. 53, 55, Nr. 2, Taf. I, 23 b.
85
I. Kovacs, a.a.O., S. 263, Abb. 30, 12, S. 311-312.
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die Krummesser auch siidlich der Karpaten in den Gruppen von Ferigile81, Bîrseşti17, Balta
Verde und Gogoşu". Siidlich der Donau begegnen sie sowohl in thrakischen Funden (die Gt'ă
berfelder von Ravna" und Dobrina 70 und in anderen Entdeckungen 71 ) als auch in illyrischen
(Donja Dolina71, Vafe7•). In Mitteleuropa kennt man einige Exemplare in Hallstatt7' (im allgemeinen von grOsserem Ausmass) sowie in den skythischen Nekropolen aus Ungarn71 und der
SlowakeF•, die den Skythen zugeschrieben werden. Auch auf dem Gebiete Polens fehlen sie
nicht7 7. Besonders hăufig sind diese Stiicke wăhrend der ganzen skythischen Epoche im Siiden
der europăischen UdSSR, wo sie sich iiber ein weites Gebiet erstrecken, vom nordlichen Kaukasus78 und der Ananino-Kultur 71, iiber den ganzen Norden des Schwarzen Meeres, inbegriffen
den Oberlauf des DnieperB 0. Die Krummesser gibt es also in der spăten Hallstattzeit in einem
sehr weiten Gebiet, vom Urat und Kaukasus bis einschliesslich Mitteleuropa. Schon I. Kovacs
bemerkte mit Bezug auf die in der skythischen Nekropole von Tîrgu Mureş81 entdeckten krummen
Messerchen, sie seien gleich denen aus den skythischen Kurganen und nur wenig verschieden
von den mitteleuropăischen (Hallstatt) ; die 1etzteren haben aher eine geschwungene Klinge
mit nach oben gerichteter Spitze. In 'Obereinstimmung mit dem ungarischen Archăologen wollen wir nur vermerken, dass in Mitteleuropa die Messer meist grOsser und massiver sind und
dass die geschwungene Klinge vorherrscht. In der Hallstatt-Gruppe sind die Krummesser im
\'erhăltnis zur Zahl der untersuchten Grăber sehr selten, doch deuten gewisse Fundzusam.menhănge auf ihr Bestehen schon '\'om Ende des HaC hin 81 • Andererseits aber erscheinen die krummen Messerchen schon seit Anfang des 6. Jhs., vielleicht Ende des 7. Jhs. v.u.Z., in allen skythischen Nekropolen nordlich des Schwarzen Meeres und des Kaukasus, ein Umstand, der ihre
Herleitung aus Mitteleuropa ausschliesst. Im iibrigen wiirde diese Herleitung auch den bekanu Al. Vulpe, a.a.O., Taf. XVII, XVIII.
87 S. ::\<Iorincz, in Materiale, V, 1959, S. 358.
88 D. Ber~u. E. Comşa, in Materiale, II, 1954, S. 324, Abb. 53, 3; S. 330, Abb. 61.
ff.
68

M. Mirl!ev, in BIAB, XXV, 1962, S. 123, Taf. XXXII-XXXIV.
70 Ders., in IzvestijaVarna, 1 (XVI), 1965, Taf. X-XI.
71
Ders. in IzvestijaVama, XIV, 1963, S. 6, Abb. 9; V. Mikov, in BIAB, VI, 1930-31
(Sofija 1932), S. 157 und Abb. 139.
71 Zdravko Marie, in Glasnik, NS, XIX, Sarajevo, 1964, Taf. VII, 5-7, XI, 6-9, usw.
3
'
F. Stare, Vale, Ljubljana, 1955, Taf. IV, 12, V, 3-5, 7, VI, 8-9.
" K. Kromer, Das Graberfeld von Hallstatt, II, :Firenze, 1959, Taf. 3, 12 (G. 45), Taf.
12, 3; 17, 21; 51, 5 usw.
76
M. Pârducz, in ActaArchBp, IV, 1-4, 1954, Taf. XV, 16, Taf. XVII, 5 (SzentesVekerzug); I. Lengyel, in ArchErt, 86, 2, 1959, Taf. XLIV, 3, 10, 11, XLVI, 8 (Halimba.
Nekropole nichtskythischer Brandgriiber); Patay Pal, in FolArch, XIII, 1961, Taf. V, 1-11
(Alsotelekes).
78 M. Du§ek, ThYakisches Graberfeld der Hallstattzeit in Chotin, Bratislava, 1966, Taf. II,
17: VI, 1-3 usw.
77
Z. Pitczynski, in Fontes Archaeologicae Poznanienses, IV, 1953, Poznan, 1954, S. 139,.
Abb. 51, 5, 10.
78 Isti-su (0. A. Artamonova-Poltavceva, a.a.O., S. 48, Abb. 19, 4-7), Mineralnye Vody
(N. 1\;l. Egorov, in KS, 58, 1955, S. 53 ff.), Tii (B. V. Tihov, in SA, 2, 1965, S. 149, Abb.
7) usw.
78
A.V. Sbrueva, in MIA, 30, 1952, S. 62, Taf. XII, 7.
80 \', G. Petrenko, a.a.O., S. 68-70; V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 24 ff., Taf. VII, 17;
XII, 37; V. V. Sedov, in SA, 2, 1969, S. 122 und Abb. 3, 31-32; P.N. Tretiakov, E. A.
Smidt, llpeBHHe ropo,llHW.a CMoJJeHW.HHbl, Moskva-Leningrad, 1963, S. 89, Abb. 44, 20-2-L
81
A.a.O., S. 273.
12
K. Kromer, a.a.O., I, S. 24.
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nten ·geschichtlichen Ereignissen widersprechen, die fiir dlesen Zeitrau.m eine starke kulturelle
und; ethnische Stromung von Ost nach West, nlcht aber u.mgekehrt, anzeigt. Es scheint also,
dass krumme -Eisenmesser, unabhangig, ungefăhr im selben Zeitabschnitt, gleichzeitig mit der
Yerbreitung des Eisens sowohl in Ost- als auch in Mitteleuropa auftauchen. lm Osten Europas
ist ihr Auftreten und ihre Verbreitung mit den Skythen und der skythischen Kultur verbunden.
In Mitteleuropa, im Hallstatt-Kulturraum, ahmen die Krum.m.esser sehr wahrscheinllch die
Bronzemesser der vorangegangenen Zeltabschnitte nach83 •
Was die Exemplare der thrakischen Gruppen siidlich der Donau betrifft, diirfen sie - unserer Meinung nach - nicht in die Diskussion iiber den Ursprung dleser Kategorie einbezogen
werden, da dle betreffenden Gruppen erst in der zweiten Hiilfte des 6. Jhs. v.u.Z. beginnen8'.
Auf dem Gebiete Rumaniens, siidlich der Karpaten, erscheinen die krummen Messerchen (mit
Ausnahme von Balta Verde, wo aber der mitteleuropiiische Typ verbreitet ist) erst nach Mitte
des 6. Jhs. v.u.Z. Auch in Siebenbiirgen haben sie keine Vorliiufer; ihr Erscheinen hier ist mit
dem Kom.m.en der Skythen zu Anfang zu des 6. Jhs. v.u.Z. verkniipft, wie die Funde in den
skythischen Griiberfeldern zeigen. Wenn man auch nur ihre vollige Gleichheit (in Form und
der Lage in den Griibern) mit denjenigen vom Norden des Schwarzen Meeres in Betracht zieht,
kann die Ostliche Herkunft der Krummesserchen in den skythischen Gemeinschaften Siebenbiirgens nicht bezweifelt werden.
Spinnwif'tel. Als gewohnliche, in Griibern verschiedener Epochen und Kulturzonen belegte
Gebrauchsgegenstiinde, sind die Spinnwi.rtel eine Kategorie ohne besonderen Charakter und
kulturell-chronologische Bedeutung. Kegelstu.mpfformige Spinnwi.rtel wie das Exemplar ans
Grab 2 von Blaj (Taf. VII, 2) wurden auch in anderen skythischen Griibern Siebenbiirgens
gefunden, so in Proştea Mică85 , Ciumbrudse, Ozd. Die hiiufigen Funde von Spinnwi.rteln in den
skythischen Nekropolen des nordlichen SchwarzmeergebietsB 7 erkliiren ihr Vorkommen in den
skythischen Grăbern Siebenbiirgens und machen jede weitere Erorterung indiesem Sinne iiberfliissig.

Schmuckgegenstande
I<leine Pef'len aus Kaolinton wurden in Griiberfeld von Blaj in drei Griibern gefnuden
(1, 2, 7; Taf. V, 4, VII, 3, VIII, 5). Sie sind nur •fiir Frauengriiber spezifisch. !n Siebenbti.rgen ist diese Art von Perlen auch aus den skythischen Nekropolen von Simeriass, Tîrgu
l\Iureş 89 , Teiuş 80 , Ciumbrud 81 , Ozd 82 usw. bekannt. Meist findet man in den Grăbern einige
Dutzend davon, zusammen mit anderen Perlentypen (in Grab 1 mit einer rOhrenformigen
83 Hermann Miiller-Karpe, Beitf'ăge ZUf' Chf'onologie der Umenfeldef'zeit nof'dlich und sadlich
der Alpen, Tafeln, Berlin, 1959, z. B. Taf. 118, 26-33; 145, B 1-10 usw.
84 Vgl. Al. Vulpe, a.a.O., S. 89-91.
85 P. Reinecke, in Af'chErl, XVII, 1897, S. 16, Abb. 5, i.
86 Şt. Ferenczi, in ActaMN, II, 1965, S. 92, Abb. 9, 1-2, S. 98, 102; ders. in ActaJIIJN,

IV, 1967, S. 30.
87 Al. Mongait, Af'heologia în URSS, Bucureşti, 1961, S. 147 (die Nekropo1e von Nikopol).
88 M. Roska, in Dolg, IV, 1913, S. 239, Abb. 6, 12, 14.
88 1. Kovâcs, a.a.O., S. 263, Abb. 30, 10.
eo K. Horedt, a.a.O., S. 802-803, Abb. 11,3.
81 Şt. Ferenczi, in ActaMN, II, 1965, S. 90, Abb. 8,3.
ea Die kleinen Ausmasse (3- 4 mm) und die Briichigkeit haben zur Folge, dass sie bei
Zufal1sfunden oder wenn die Untersuchungen nicht mit entsprechender Vorsicht und Geduld
durchgefiihrt werden, schwer zu erfassen sind.
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Bronzeperle und einer aus Bemstein; Taf. V, 5-6). Ihre Anordnung unter und um den Kiefer
oder um Scbădel bedeutet, dass sie Halsketten oder Diademe bildeten. Jenseits dieser beschreibenden Einzelheiten sind sie, so wie auch andere, weniger untersuchte, Beigaben, wichtige
Hilfsmittel fiir die ethnische und chronologische Einreihung der sk:ythischen Grăberfelder aus
Siebenbiirgen. Gleichartige Kaolinperlen erscheinen nordlich des Kaukasus erst gleichzeitig mit
der Ankunft der Skythen in diesem Gebiet. Sie sind in den Grăberfeldem von Gaity 93 , Mineralnye Vody" undKelermes 8 & aus Grăbem bekannt, die an den Anfang des6. Jhs. v.u.Z. (manche sogar ans Ende des 7. Jhs. v.u.Z.) datiert sind. Die gleiche Lage besteht im Norden
des Schwarzen Meeres, wo man Halsketten oder .. Armbănder" aus derartigen Perlen, die
als charakteristisch fiir die archaische Epoche angesehen werden, hăufig in allen skythischen
Gruppen antrifft. Es sollen hier nur die Kurgane Nr. 6 von Staikin Verb und Nr. 1 von Gerasimovka angeftihrt werden, wo man etwa 4000 bzw. 8000 Perlen dieses Typs fand 88 • Ihre Zah1
nimmt allmăhlich 87 gegen Ende des 6. Jhs. ab, da die Skythen vom nordlichen Schwarzmeergebiet unter griechischem Einfluss neue, hoher entwickelte Scbmuckstucke annehmen; diese
ersetzen den alten, der archaischen Epoche eigenen Schmuck. Der skythische Charakter der
Perlen wird auch durch die Funde in Siebenburgen unterstrichen, wo sie nur mit und innerhalb der skythischen Gruppe erscheinen und zugleich mit dieser verscbwinden. Noch mehr,
sie fehlen in den zeitgleichen, nichtskythischen Gruppen (Balta Verde, Ferigile, Birseşti) 98 ,
sowie in den Gebieten siidthrakiscber (Ravna, Dobrina) und illyrischer Kultur und in der
H allsta ttgruppe 88 •
lm Halsband von Grab 1 befanden sich auch zwei andersgeartete Perlen: eine rOhrenformige aus Bronze (Taf. V, 5), die andere aus :Bemstein (Taf. V, 6). Zum Unterschied von den
Perlen aus Kaolinton konnen diese zwei Type.n nicht als nur fiir die Skythen charakteristisch
angesehen werden, da ihre Zahl beschrBnkt ist und man sie (besonders die aus Bemstein)
auch in anderen Kulturgebieten findet. In der siebenburgischen Gruppe kennt man eine gleichartige rohrenformige kleine Perle aus dem Grăberfeld von Ozd. Bei den ostlichen Skythengruppen finden wir sie im nordlichen Kaukasus, in Mineralnye Vody1oo und in einigen Kurganen vom Norden des Schwarzen Meeres101, wo auch :Bemsteinperlen verschiedener Form und
Gr0sse102 belegt sind.
Die Nadel aus Bein (Taf. VI, 4). Fiir dieses Stuck aus Grab 2 kennt man keine Entsprechungen, weder in den skythischen Nekropolen Siebenbiirgens, noch in denen des nordlichen
Schwarzmeergebietes. Hingegen erscheinen dort in den Kurganen recht hăufig Metallnadeln,
besonders aus Bronze mit derselben eingeritzten Verzierung1oa wie die der Beinnadel von
93
V. I. Markovin, in SA, 2, 1965, S. 164, Abb. 4, 11.
" N. M. Egorov, in KS, 58, 1955, S. 56, Abb. 19, 1, S. 62.
s& V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 69.
88
Ebda, S. 69, 141. Andere :Beispiele aud S. 30, 36, 45, 47, 53 und Taf. IX, 8; XVII,
1; XVIII, 10 usw.
87
Ebda, S. 141.
98
Fur die Birseşti-Gruppe haben wir gewisse Vorbehalte, da die dortigen Funde uns nur
durch die Ausgrabungsberichte bekannt sind.
88
Fur Hallstatt, siehe K. Kromer, a.a.O. Hingegen erscheinen sie in einigen Funden des 6.
Jhs. v.u.Z. aus Podolien, siehe T. Sulimirski, Skytowie na zachodniem Podolu, Lwow, 1936,
S. 34, Abb. 3, Taf. X, 19.
100 N. M. Egorov, a.a.O., S. 56, Abb. 19, 3-4.
101 Aksiutincy, Volkovcy, Popovka, Staikin- Verh, u.a.; siehe V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 35,
44, 139 und Taf. VIII, 4, XVII, 5, XXXIII, 13, XXXVII, 16.
102 Ebda, S. 29, 40 usw. Fur Entsprechung der Form, siehe Taf. VIII, 15-19.
1ta Ebda, S. 29, 32, 35, 37, usw. und Taf. XI, 29, XVII, 16, XXII, 1, XXXX, 1 usw.
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Blaj, wodurch die typologische Gleichartigkeit mit den Exemplaren aus Metall in den l)stlichen Skythengrii.bem belegt ist.
Die Kauri-Muscheln (Cypraea moneta, Taf. V, 7 und VII, 9).
Diese Art von Bauchfiisslem (Gastropoden) ist im Indischen Ozean und den warmen Zonen
des westlichen Pazifiks daheim. Seit den friihesten Altertum wurde sie auf den Inselgruppen
dieser Zone und in Siidostasien (China, Indien, Ceylon) sowie in Ostafrika als vormiinzliches
Tauschmittel verwendet. In China sind Kauri-,.Miinzen" oder Bronzenachahmungen davon
schon seit den 14. Jh. v.u.Z. in der Shan-Epoche belegt. Im ersten Jahrtausend v.u.Z. drang
die Kauri-Muschel nach und nach auf Handelswegen in verschiedene Gebiete Zentral- und
Vorderasiens ein104 und erscheint auch in den beriihmten Kurganen der skythischen Epoche
von Pazyryk1°6. }'iir die Zeit vor Ankunft der Skythen sind keine Funde bekannt, die das
Erscheinen und Verwendung der Kauri-Muschel im Kontaktgebiet zwischen Europa und
Asien oder im Osten unseres Kontinents anzeigen wiirden. Man kann aber behaupten, dass in
Mittelleuropa und auf dem Gebiet Rumăniens, die Kauri-Muscheln bis jetzt in den Funden vor
dem 6. Jh. unbekannt sind und dass sie in dieser Zone erstn1alig in den skythischen Grăbem
Siebenbtirgens und in den Gruppen aus Ungam101 und der Slowakei, die den Skythen zugeschrieben werden107, beglaubigt sind. Hingegen sind sie in der Hallstattgruppe und i.m illyrischen Kulturkreis (ausgenommen 2? Exemplare in der Vai::e-Gruppe108) unbekannt und in
Thrakien (siidlich der Donau) tauchen sie - wie es scheint - erst zu Ende des 6. ]hs.
v.u.Z. in den Ravna- und Dobrina-Gruppen auf (siehe Anm. 69-70). Auf dem Gebiete
Rumaniens sind sie in den Gruppen von Balta Verde oder Ferigile nicht belegt. Zum Unterschied von den nichtskythischen Gebieten Mitteleuropas sind die Kauri-Muscheln haufig in
den skythischen (und sarmatischen) Frauengrăbern. beginnend von der Ural-Wo1ga Gegend109,
dem Gebiet nl)rdlich des Kaukasus110, sowie auch in den Kurgan-Gruppen vom nl)rdlichen
Schwarzmeergebiet, wo sie - neben den verschiedenen Perlentypen, besonders den kleinen
Kaolinper1en - in der Zusammensetzung der Halsketten und -bănder vorkommenm. În Siebenbiirgen erscheint die Cypraea moneta in einigen skythischen Grabem von Rotbav 112, Proştea
Mică 113 , Simeriam Ozd (unverOffentlicht) usw. Das Vorkommen der Kauri-Musche1n nur in
den Ske1ettgrabem Mittelsiebenbiirgens bietet ein Argument mehr ftir die fremde, skythische
Herkunft dieser Graber, denn es ist schwer vorstellbar, dass diese Kategorie von Beigaben durch
.,Kultureinf1uss" hierher ge1angt sei, besonders da der Ritus und die Beigaben der Grăber, in
10' .6onblllaH coaeTcKaH 9HUHKJIOneAHH, 20, II Auflage, 1953, S. 349; BceMHpHaH HTOpHH,
I, Moskva, 1955, S. 442, u. Abb.; V. 1. Avdiev, Istoria Orientului antic, Bucureşti, 1951, S.
355.
106 s. 1. Rudenko, KynbTypa HaceneHHH ueHTpanbHOro AnTafl B CKH<tJCKOro BpeMH, Moskva,
1960, S. 19, Abb. 7 d usw.
108 M. Pârducz, in ActaArchBp, IV, 1-4, 1954, Taf. V, 21-22, 25 usw.
10 7 M. Dusek, a.a.O., Taf. I, 4-6, IV, 20 usw.
108 F. Stare, a.a.O., Taf. LVIII, 1-2. Vgl. M. Pârducz, a.a.O., S. 65.
109 M. G. Ma§kova, in KS, 83, 1961, Abb. 47, 10.
110 A. A. Iessen, B. B. Pjotrovskij, M03JI.OKCKHH MOfHnHHK, Leningrad, 1940, Taf.
V; E. 1. Krupnov, in KS, XVII, 1947, S. 103, Abb. 44, 18 (der Friedhof von Nesterovskaja Stanitza).
m V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 38-39, 45, 62, 141 und Taf. XXV, 16, XXXIV, 7. In
der Sula-Gruppe ist die Zahl der Grăber mit Kaurimuscheln gering, da die Anzahl der Frauengrăber als solche gegentiber den Mănnergrăbern beschrănkt ist.
111 K. Horedt, in AISC, IV, 1941-42, S. 14, Taf. 2, 6.
118 P. Reinecke, a.a.O., S. 17.
m M. Roska, a.a.O., S. 237, Abb. 6, 1.
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denen sie erscheint, g1eichfalls dem einheimischen .Milieu volllg fremd sind. In Grab Nr ... 1 von
Blaj }lefanden sich die drei Kauri-Muscheln .. in situ" innerhalb eines Eisenringes zwischen den
Becken- und Oberschenkelknochen. Die g1eiche Situation fand sich auch in einem Grabe der
Nekropole von Ozd vor. Gewiss erldărt sich die Verwendung dieser Schneckenart als Schmnckgegenstand dnrch ihre exotische Herkunft. Dennoch konnten die zwei erwăhnten Fiille d<U"auf
hindeuten, dass sie nicht nur als Zierde diente und dass sie vielleicht mit dem Kult der Vulva,
bzw. der Fruchtbarkeit, den einige antike oder primitive Volker pflegten116, in Zusammenhang
war.

Die Scbliifenringe mit kegelformigen Enden
Die sechs in den Jahren 1968-1969 in Blaj gefundenen Schlăfenringe mit kegelf6rmigen
Enden (Taf. V, 1 ; VI, 1-2 ; VII, 6; IX. 1- 2) sind gleichartig mit den bis jetzt aus den skythischen Grăbern Siebenbiirgens bekannten Stiicken. In einem vor kurzem verOfientlichten
Artikelm behandelten wir Typologie. Verbreitungsgebiet, kulturell-ethnische Herkunft und
Chronologie der verschiedenen Arten vor Schlăfen- und Ohrringen mit kegelf6rmigen Enden,
einschliesslich der Abart aus den Skythengrăbern Siebenbiirgens.
Es sind drei Hauptvarianten der Schlăfenringe mit kegelfOrmigen Enden bekannt: die pontisch-siebenbiirgische, die Szentes-Vekerzug-Chotin und die pontisch-siiddonaulăndische Abart.
Die erste umfasst die einfachen Schlăfenringe mit zwei kegelformigen Enden, bezeichnend
fiir die Skythengruppen iru nordlichen Schwarzmeergebiet und in Siebenbiirgen. Die zweite
enthălt die in Ostungarn und der Slowakei nach Mitte des 6. ]hs. v.u.Z. erschienenen und
\'erbreiteten Schlăfenringe. Die dritte ist die Abart der Schlăfenringe in Lyraform mit kegelfOrmigen Enden, die in der skythisch-griechischen Welt vom Norden des Schwarzen Meeres
schon um die Mitte des 6. Jhs. v.u.Z. auftauchte und auch nach Thrakien um die Mitte des
5. Jhs. v.u.Z. kam. Hier interessiert nur die Abart der Schlăfenringe aus den Skythengrăbern
Siebenbiirgens, die kurz behandelt werden sollen. Diese Abart ist bei den Skythen des
nordlichen Schwarzmeergebiets und in der siebenbiirgischen Gruppe weit verbreitet. In beiden
Gebieten gibt es zahlreiche vollig gleichartige Exemplare, doch ist im Norden ~des
Schwarzen Meeres die Verschiedenheit in den Dimensionen grOsser. Chronologisch besteht
diese Abart im Norden des Pontus seit dem 6. ]h. v.u.Z. und wăhrend der ganzen Skythenzeit. Da sie zeitlich den beiden anderen Varianten vorangeht, ist sie das Vorbild fiir alle anderen
Abarten von Schlăfenringen und Ohrringen, die im Norden des Schwarzen Meeres und in
einigen Gegenden mit skythischer Kultur in Mitteleuropa auftreten und sich verbreiten. Auf
dem Gebiete Rumăniens erscheint dieser Typ nur gleichzeitig mit und innerhalb der siebenbiirgischen Skythengruppe, die hier zu Anfang des 6. Jhs. v.u.Z. eindringt. Das Gebiet der
grossen Verbreitung dieser Abart umfasst also den Nordpontus und Siebenbiirgen. Jenseits
dieses Gebiets erscheint die pontisch-siebenbiirgische Abart nur ganz vereinzelt in den Zonen
der thrakischen, der illyrischen und der Lausitz Kultur und selbst in den skythischen Kulturgruppen Ungarns und der Slowakei; der Hallstatt-Kultur ist sie ebenfalls fremd. Die vereinzelten Exemplare dieses Typs in den obenerwăhnten Zonen zeigen, dass sie dort fremde, also
keinesfalls charakteristische Formen sind. Wie sich heute das Fundbild darstellt, gibt es keinen
116

111

Vgl. Şt. Ferenczi, in ActaMN, VI, 1969, S. 55, Anm. 354-355 und S. 56.
V. Vasilie\', in ActaMN, VII, 1970, S. 41-50.
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Grund, die ostlich-skythische Herkunft der siebenbilrgischen sogenannten SchHi.fenringe mit
kegelgormigen Enden anzuzweifeln117 •
Das Fragment des Eisenrings (Taf. V, 2) sus Grab Nr. 1 gehOrt zu einer untypischen
Kategorie ; also begntigen wir uns mit der Bemerkung, dass derartige Gegenstande auch in den
Kekropolen von Teiuşns, Ciumbrud118, Ozd usw. gefunden wurden. In Grab Nr. 1 befand sich
noch ein eiserner Gegenstand, dessens Bestimrnung aber wegen seines fragmentăren Zustandes ungewiss bleibt (Taf. V, 3).
Goldplăttchen. Zu dieser Kategorie gehOren drei kleeblattfOrmige Goldplăttchen und eine
rechteckige Goldplatte, die in Grab Nr. 7 liber dem rechten Oberarmbein gefunden wurden.
Obzwar die in Rede stehenden Stticke gesondert, mit anderen in den Skythengrăbem Siebenbtirgens gefundenen Schmuckgegenstănden aus Edelmetall 110 verOffentlicht wurden, scheinen
einige kurze Bemerkungen und allfăllige Ergănzungen bei der Gesamtveroffentlichung und
Auswertung des Materials der Nekropole vor Blaj doch notig.
Die kleeblattjormigen Goldplăttchen mit halbkugeligen getriebenen Verzierungen (Taf. IX,
3-7, 7 -9) sind die ersten, bis jetzt auf dem Gebiete Rumăniens bekanntgewordenen Schmuckstticke dieser Art. Im Karpaten-Donauraum kennt man nur eine einzige Entsprechung u.zw.
in Grab Nr. 31 von~ Szentes-Vekerzug111 , wo ftinf Exemplare (mit einigen kleinen Verschiedenheiten im einzelnen:~u denen von Blaj) gefunden wurden. Hingegen erscheinen in den skythischen Gruppen vom Norden des Schwarzen Meeres unter den verschiedenen in den Grăbem
entdeckten Goldplăttchen hăufig (und in grosser Zahl) auch die kleeblattfOrmigenm. Die
Verbreitung der Goldplăttchen einschliesslich der kleeblattformigen, beginnt, um die Mitte
des 6. Jhs. v.u.Z. 123 im Norden des Schwarzen Meeres stark zuzunehmen. Dies erklărt unserer
l\1einung nach, warum die siebenbilrgische Skythengemeinschaft, die hier frtiher, schon zu
Anfang dieses Jahrhunderts ankam, sie nur vereinzelt kennt.
Die rechteckige Platte aus dannem Goldblech
Das Sttick hat getriebene dreieckige und kleine halbkugelige Verzierungen (Taf. IX, 6).
I\langels unmittelbarer Entsprechungen soli die bis zu einem gewissen Grad bestehende Ăhn
lichkeit der Verzierung mit derjenigen auf den Gtirtelblechen, die im Komitat Borsodl114 und
in Novi Pazar125 entdeckt wurden, sowie mit der Goldtafel von Daljl28 erwăhnt werden. Dennoch
m Ebda, S. 46-49.
m K. Horedt, a.a.O., S. 802.
119 Şt. Ferenczi, a.a.O., S. 54.
120
V. Vasiliev, a.a.O., S. 53-55, 57-59, Abb. 3 u. Abb. 5.
121
M. Pârducz, in ActaArchBp, IV, 1-4, 1954, S. 67, Taf. VI, 20-24, 20 a-24 a.
122
Zu den anlăsslich der VerOffentlichung der Stticke angeftihrten Entsprechungen fiigen
wir die in Smela gefundenen kleeblattformigen Goldplăttchen hinzu (A. Bobrinskij, KypraHbi
11 CJJY'IaHHbHI apxeonorH'IeCKHH H3XO.lJ.KH 6JIH3 MeCTe'IKa CMeJibi, I, St. Petersburg, 1887,
Tai. VI, 7, ebda, II, 1894, Taf. 21, 1, 3, S. 207; ebda, III, 1901, Taf. XVIII, 27, S. 156).
Budki (Collection B. Khanenko, II, Kiev, 1899, S. 7; Taf. XXIV, 12, und Taf. XLIII, 454;
ebda, III, 1900, Taf. LVIII, t und Taf. LIX, y), Aksiutincy, Popovka, Budki, Bobri~a
u.a. (ftir aU diese siehe V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 37, 42, 60, 136, Taf. XXXIII und
Lll, 13-15).
123
G. T. Kovpanenko, in Arheologija-Kiev, XIII, 1961, S. 75, Abb. 4, 25.
124
P. Reinecke, in ArchErt, XVIII, 1898, S. 308-309, Abb. 1, ist der Meinung, sie seien
von Latene Machart; vgl. V. Pârvan, Getica, S. 463, Abb. 320. Die zahlreichen Funde aus
dem Gebiet der Glasinac-Gruppe zeigen aher ihre illyrische Herkunft.
126
A. Benac, B. Covic, Glasnik, II, Sarajevo, 1957, Taf. XXXXIII, 3; D. Mano-Zisi,
L. Popovic, Iliri i Grei, Beograd, 1959-60, Taf. VI, 1, XII, e, g usw.
126
M. Ebert, in ]OAI, XI, 1908, S. 272, Abb. 123.
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Kann eine direkte Yerhindung auch nur mit dem Stiick aus Dalj, von - wie man glaubt ostlicher :Machart, kaum angenommen werden, doch ist irgendeine Beziehung immerhin mqglich.
H6chstwahrscheinlich wurde das in Rede stehende Stiick in Siehenhiirgen angefertigt. · Da
Goldplăttchen von verschiedensten Formen und Verzierungen hăufig in den Skythengr,ăbern
des 6. - 5. Jhs. im Norden des Schwarzen Meeres vorkommen, ist ihr Erscheinen in den Gră
hern Siehenhiirgens natiirlich, selhst dann, wenn wir fiir einige Exemplare keine genauen
Entsprechungen in den Grăherfeldern der Siidukraine finden. Dagegen fehlen derartige Ziergegenstănde aus den zeitgleichen von der einheimischen Bevolkerung stammenden Funden.
In Siehenhtirgen ist ihre Zugeh6rigkeit zur skythischen Sachkultur sicher, was im iihrigeu .durch
des einwandfreie skythische Milieu hestătigt wird, in dem sie in Blaj erscheinen.

Dil' Tonware
Die Tonware ist die am wenigsten erforschte Kategorie der Grahheigahen; diese Beobachtung
hetrifft sowohl die skythischen Nekropolen des nord.lichen Schwarzmeergehiets, als auch d.iejenigen Siehenhtirgens. Ob es eine fiir die Skythen allgemein charakteristische Tonware giht und
in welchem Masse man von Hallstatt-Formen und lJherlieferungen sprechen kann, die iiher
weite Gehiete und in verschiedenen Kulturgruppen verbreitet waren und von der skythischen
Kultur tibernommen wurden, miissen im einzelnen kiinftige Forschungen feststelh:n. Bei Beschrănkung auf die Keramik aus den Skythengrăhern Siehenbiirgens interessiert vor allem,
inwieweit diese Keramik vom Ortlichen Hallstatt-Fond ahhăngig ist. Es darf aher nicht tibersehen werden, dass die Klărung dieser Frage vom gegenwărtigen Stand der Forschung iiher die Tonware der vorangehenden Epoche, in diesem Falle der Hallstatt
C Keramik ahhăngt. Gerade da muss man aher zugehen, dass die Forschungen noch nicht
geniigen. um einen sicheren Ausgangspunkt zu hieten. Vorwegnehmend kann man sagen,
dass einige Gefăssformen aus den Skythengrăhern Siehenhiirgens sich von der ortlichen hallstattzeitlichen Keramik ahzuleiten scheinen oder zumindest dort nahe Entsprechungen ha hen.
Ehenso ist aher richtig, dass diese Keramik nicht vollig von der aus den skythischen Grăherfel
dern oder hefestigten Siedlungen vom nord.lichen Schwarzmeergehiet zu trennen ist. Die Keramik
der Skythengrăher Siehenhiirgens ausschliesslich in Ahhăngigkeit von der Ortlichen HallstattTonware zu hetrachten und ihr jede Beziehung zu derjenigen aus den gleichartigen Grăbern
vom Norden des Schwarzen Meeres ahzusprechen, scheint etwas gezwungen, umso mehr als was zu hetonen ist - die Keramik der spăten Hallstattzeit in Siehenhiirgen zum grossten
Teil ehen aus den Skythengrăhern hekannt ist117 •
Die Tonware von Blaj weicht in ihren allgemeinen Merkmalen nicht von der Tonware der
i.ihrigen skythischen Grăberfelder Siebenhtirgens ab. Es ist eine handgearheitete, in der Regel
schwach gebrannte Ware aus grohem, mit Sand und Steinchen vermischtem Ton, in farblichen
Tonungen zwischen rotlichbraun bis schwărzlichgrau. Die friiheren Entdeckungen miteinhezogen erscheinen in der Nekropole von Blaj fiinf Gefăssarten: grosse, doppelkegelstumpfformige Gefăsse (Taf. VI, 5; VII, 8; VIII, 3; X, 2-4; XI, 1, 4), Schiisseln mit eingezogenem Rand (Taf. V, 9; VII, 5; VIII, 2). kleine topfformige Gefăsse (Taf. V, 8; VII, 1 ;
VIII, 1, 4; XI, 2-3), ein Henkelgefăss (Taf. VII, 7) und eine Schale mit hochgezogenem
Henkel und kurzem Hals (Taf. X, 3). Die Tonware der Grăher von Blaj heschrănkt sich aher
117

1. H.

Crişan,

Ceramica

daco-getică, Bucureşti,

1969, S. 22, 27.
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nicht auf die sogenannte skythische Trias (doppelkegelstumpffurmiges Gefăss, Schiissel mit
eingezogenem Rand, Schale mit hochgezogenem Henkel) 128 , sondern es kommen noch andere
Gefăssarten vor. Dasselbe begegnet auch in anderen skythischen Grăberfeldem Siebenbiirgens,
wie von Cipău12 9, Simerial3°, und teilweise in Tirgu Mureş131 und Ciumbrud131, wo es ebenfalls
noch weitere Gefăsstypen gibt: sack- und topffurmige Gefăsse, Henkeltopfe und eine Fusschale (Simeria). Es soll auch gleich darauf hingewiesen werden, dass es in den Grăbern von Blaj
keine einzige kegelstumpfformige Schale mit hochgezogenem Henkel gibt, wie sie in den siebenbi.irgischen Skythengrăbern so hii.ufig vorkommt; die einzige Schale ist die vom Typ mit kurzem
Hals (Taf. X, 3). Weiter unten werden wir sehen, welche Bedeutung diesem Umstand zukommt.
Das doppelkegelstumpjjormige Gefăss von Grab Nr. 2 mit spitzzulaufenden Fortsătzen i.iber ·
den grossten Durchmesser (Taf. VI, 5). Es ist hir nicht der Ort, den Ursprung dieses Gdăsstyps
zu erortern. Wir wollen nur bemerken, dass er auf dem Gebiete Rumăniens schon im HaC
existiert133. Gleichartige Gefăsse mit ebenso angeordneten Fortsătzen, einige davon auch mit
wagrechten Rillen unter dem Rand, wurden den als vorskythisch angeseheneu Skelettgrăbern
von Ciurelu-BucureştPat, in Balta Verde135, Oradea-Salca138 u.a. gefunden. Sehr gute Entsprechungen stellen zwei Gefăsse desselben Typs dar, das eine aus einem Korpergrab in BlejeştP 37 ,
das zweite aus einer untersuchten Wohngrube in Bemadea (Bez. Mureş) 138 ; die Funde gehliren
der Basarabi-Kultur an. In beiden Făllen waren die Gefii.sse von Schiisseln mit eingezogenem
Rand und schrăgen Riefen an desen Aussenseite begleitet. In den Skythengrăbern Siebenbiirgens
sind (mehr oder weniger ăhnliche) Gefii.sse desselben Typs aus den friiheren Funden von lllaj1 39,
Cipăuuo, Tirgu Mureşu 1 bekannt. Gleichfalls im Spăthallstatt sind sie in der Ferigile-Gruppem
zu finden. Fur die Skythengrii.ber in Siebenbiirgen mi.issen diese Gefăsse als friihe, wahrscheinlich von den Einheimischen i.ibemommene Formen angesehen werden. Auf diesen Zeitraum
beschrii.nkt, muss doch erwăhnt werden, dass es doppelkegelstumpfformige Gefăsse dieses
Typs mit spitzzulaufenden Fortsătzen in der skythischen Fri.ihzeit auch im Norden des Schwarzen Meeres, besonders rechts des Dnieper, gibtl 43 • Obzwar es schwer ist, eine endgilltige Meinung
zu ii.ussem, scheint es doch (unter Beri.icksichtigung der Hii.ufigkeit dieses Typs auf dem Gebiete
Rumăniens in vorskythischer Zeit), dass dieser Gefii.sstyp in den Skythengrăbem Siebenbiirgens
Ortlicher Herkunft ist.
V. Pârvan, Getica, S. 428; I. H. Crişan, a.a.O., S. 50.
m N. Vlassa, a.a.O., Abb. 3-6, 8.
1ao M. Roska, a.a.O., Abb. 1, 4, 5.
111 I. Kovăcs, a.a.O., Abb. 26, 27, 28, 31-34.
182 Şt. Ferenczi, in ActaMN, II, 1965, Abb. 9, 11, 12, 14.
183 Al. Vulpe, a.a.O., S. 52, Taf. II, 10; Şt. Ferenczi, inActaMN, IV, 1967, S. 19 ff;
I. H. Crlşan, a.a.O., S. 31-33, Taf. I.
1M D. V. Rosetti, Publicaţia Muzeului Municipal Bucureşti, Nr. 2, 1953, S. 55-56, Abb. 9.
185 D. Berciu, E. Comşa, a.a.O., S. 319, Abb. 51.
ae M. Rusu, V. Spoială, L. Galamb, in Materiale, VIII, 1962, S. 162-163, Abb. 7, 3.
117 D. Berciu, in Materiale, II, 1956, S. 553, Abb. 90 (91), 92.
138 Forschungen N. Vlassa, I. Glodariu. Das unverOffentlichte Material im Historischen
Museum Cluj.
11e V. Pârvan, a.a.O., S. 426, Abb. 292, Taf. XXIII, 1.
uo N. Vlassa, a.a.O., S. 27, Abb. 6, III, 3; I. H. Crişan, a.a.O.,
Taf. I, 1, 4; Taf.
CXVIII, 3.
m I. Kovăcs, a.a.O., S. 260, Abb. 27, S. 262, Abb. 29.
m Al. Vulpe, a.a.O., Taf. XI, 10.
148 A. I. Terenojkin, in Arheologija-Kiev, IX, 1954, S. 92, Abb. 12, 13; V. A. Ilinskaja,
a.a.O., S. 166-167, Taf. LVII, 1-2; dies., in SA, 2, 1969, S. 99, Abb. 9, V; P.P. Efimenko,
1. G. Sovkopleas, in SA, XIX, 1954, S. 23, 25, Abb. 13.·
1!8
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Die Schiisseln mit eingezogenem Rand und schrăgen Riefen an seiner Aussenseite (Taf. V,
9; VI, 5). Die SchUssel.n mit eingezogenem Rand, eine in der Hallstattzeit1" weitverbreitete
Form, sind in den Skythengrăbern Siebenbiirgens, wie auch in denen nordlich des Schwarzen
!\Ieeresm wohlbekannt. Hingegen sind die beiden Schiisseln mit eingezogenem, an seiner Anssenseite schrăg gerieftem Rand von Blaj und eine aus Grab Nr. 10 von Cristeşti (Bez. Mureş) 14 Da
die einzigen Exemplare dieser Art, die in Skythengrăbern gefunden wurden. Wir kennen
keine Schiisseln mit gerieftem Rand in den skythischen Kurganen nordlich des Schwarzen
Meeres. Auf dem Gebiete Rumăniens aber erscheinen derartige Schiisseln recht hăufig
in der vorskythischen Zeit (siehe Anm. 148). z.B. in Balta Verdeue, Teleacm, Şeica
!\Iicău 8 , Bernadea, Cicăum u.a. Diese Abart setzt sich im Raum ausserhalb der Karpaten auch im HaD fort, z.B. in Ferigile16 o. Mit Hinblick auf die kleine Zahl von Exemp1aren, die
im HaD fortdauert. sowie auf deren Ausnahmscharakter in den siebenbiirgischen Skythengră
bern neigen wir zu der Annahme, dass die zwei Exemplare von Blaj eine durch die Skythen
zur Zeit ihrer Ansiedlung in Siebenbiirgen iibernommene bodenstăndige Form darstellen, die
innerhalb dieser Gruppe keine weite Verbreitung hatte.
Das Henkelgefăss (Taf. YII, 7). Im allgemeinen sind Gefăsse mit grossen Herkeln im HaD
in Siebenbiirgen verhiiltnismăssig wenig verbreitetm. Ăhnliche Exemplare wie das von Blaj
kennt man aus der skythischen Nekropole von Cipăum und in einigen skythischen Funden vom
Norden des Schwarzen Meeresm, wodurch sich schwer beurteilen lăsst, in welchem Masse die
Henkelgefăsse aus den skythischen Grăberfeldern Siebenbiirgens skythische Forme.n sind oder
aus der Ortlichcn Keramik iibernommen wurden.
Die topfformigen Gefiisse. Zu dieser Kategorie rechnen wir die fiinf kleinen, doppelkegelstumpffonnigen Gefăsse (Taf. VII. 1; VIII, 1, 4; XI. 2-3) und das kugelig gewOlbte Gefăss
(bimenformig, Taf. V, 8), die in Blaj gefunden wurden. Topfformige Gefăsse kommen auch
in den skythischen Grăberfeldem' von Cipău 154 , Ciumbrud 166 , Simeriam, Tirgu Mureş167,
Teiuş 168 u.a. vor. Mit Ausnahme der Exemplare aus den Skythengrăbern sind derartige Gefăsse

u Al. Vulpe, a.a.O., S. 39, Taf. I; I. H. Crişan, a.a.O., S. 50-52.
Siehe z.B. A.A. Iessen, B.B. Piotrovskij, a.a.O., Taf. VIII; N. V. Anfimov, in SA,
XI, 1949, S. 247, Abb. 4, 3; E. B. Iakovenko, in Arheologija-Kiev, XXI, 1968, S. 180,
Abb. 5, 1 ; I. I. Leapul!ikin, a.a.O., S. 27, Abb. 3, 2, S. 31, Abb. 4, 6; V. A. Ilinskaja,
CKH4Jbl .ll.HenpoBcKoro .... , S. 168; V. G. Petrenko, a.a.O., S. 85, Abb. 9, 1-4 usw.
1466
A. Zrfnyi, in Studii şi Materiale, I, Tirgu Mureş, 1965, S. 37, Taf. XIV, Abb. 36.
141
D. Berciu, E. Comşa, a.a.O., S. 553, Abb. 92.
w K. Horedt, I. Berciu, Al. Popa, in Materiale, VIII, 1962, S. 353-358, Abb. 6, 10.
Siehe auch I. Mitrofan, in ActaMN, IV, 1967, S. 431-437.
148
K. Horedt, in SCIV, XV, 2, 1964, S. 192, Abb. 7, 1-4, 10.
10
Ausgrabungen I. \Vinkler. Material im Museum von Aiud.
150
Al. Vulpe, ebda, Taf. I, 3, 13, usw.
151
I. H. Crişan, a.a.O., S. 57-58, Abb. 17 und Taf. XII. Fiir die Gefăsse desselben Typs
von Ferigile (mit einem oder zwei Henkeln), siehe Al. Vulpe, a.a.O., Taf. IX.
152
N. Vlassa, a.a.O., S. 25, Abb. 5, 10, 13, 14.
153
A.A. Iessen, B. B. Piotrov.skij, a.a.O., Taf. X-XI; E. V. Mahno, in Arheologija-Kiev,
VIII, 1953, S. 125, Abb. 2, 2, (Malye Budki, PsOl).
1114
N. Vlassa, a.a.O., S. 22, Abb. 3, 6, 8, S. 27, Abb. 6, II, 1.
m Şt. Ferenczi, in ActaMN, II, 1965, S. 97, Abb. 14, 1.
158
M. Roska, a.a.O., S. 237, Abb. 4.
m I. Kovacs, a.a.O., S. 265, Abb. 32, 2, S. 267, Abb. 34, 4.
158
K. Horedt, in Materiale, I, S. 805, Abb. 12, 7.
1

145
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·vorlăufig

im HaD Siebenbtirgc:ns nur aus einer beschrănkten Zahl von Funden bekanntm.
NOrdlich des Schwarzen Meeres hlngegc:n "V~"erden die topfftlrmigen Gefăsse (einige von ihnen
gleich denen aus den siebenbtirgischen Skythengrăbem), genau wie die Schi.isseln, als eine fi.ir
die Skythen charakteristische Form betrachtet und sind in allen Kurgan-Gruppen noch
aus der archaischen Skythenzeit weit verbreitet180 • Es scheint also, dass die topfformigen Gefăsse
aus dc:n Skythengrăbem Siebenbtirgens nicht mit der einhehnischen Keramik in Verbindung
gebracht werdc:n mtissen, da sie schon seit der Vorzeit (und damals vor allem) eine traditionelle
und weitverbreitete Kategorie bei den Skythen des nordlichen Schwarzn:eergehiets darstellen ;
dort fi.nden sie auch ihre năchsten Entsprechungen.
Die Schalen mit hochgezogenem Henkel stellen eine in der Tonware des HaD hăufig vorkommc:nde Kategorie dar181 • In den skythischen Grăbem Siebenbi.irgens unterscheiden wir zwei
Abarten : die erste umfasst die kegelstumpfformigen Schalen, die zweite solche mit gerundetem
KOrper und kurum Hals (Taf. X, 3). Die zweite Abart wird in der Skythengruppe Siebenbi.irgens selten angetroffen, ist aber in den Grăberfeldem nordlich des Schwarzen Meeres weit verbreitetl82. Ftir die erste Abart hingegen, die mit kegelstumpfformigem Korper, ist die Lage
umgekehrt: sie erscheint hăufig in dc:n Skythengrăbern Siebenbtirgens, aber nur ganz vereinzelt
in denen vom Norden des Schwarzen Meeres 113 • Dort ist sie zwar nicht eine vOllig unbekannte
Form, doch scheint es, dass ihre grosse Verbreitung in den Skythengrăbem Siebenbi.irgens der
ortlichen Uberlieferung zuzuschreiben ist, unter derem Einfluss die siebenbi.irgische Skythengruppe diese Form i.ibemahm1" .
Aus obigen Beobachtungen wăre demnach zu folgem: doppelkegelstumpffOrmige Gefăsse,
einschliesslich der Abart mit den spitzzulaufenden Fortsătzen, finden sich sowohl nordlich des
Schwarzen Meeres, als auch in Siebenbfirgen. Dennoch scheint es, dass diese Abart aus den
Skythengrăbern Siebenbtirgens eber als eine bodenstăndige Form betrachtet werden muss,
die von den Shythen aus der Ortlichen Hallstattkeram.ik tibernommen wurde. Unter bodenstăndigen Einfli.issen i.ibemommene Formen si.nd, wie es scheint, auch die Schi.isseln mit eingezogenem Rand und schrăgen Riefen auf seiner Aussenseite sowie die kegelstumpffOrmigen
Schalen mit hochgezogenem Henkel. Hingegen sind die Henkelgefăsse und besonders die topfformigen Gefăsse, beides Typen mit einer Reihe von weitverbreiteten Abarten iru Norden des
Schwarzen Meeres, traditionelle skythlsche Formen, die von der siebenbtirgischen Skythengruppe mitgebracht und beibehalten wurden. Das Problem der Keramik ist vielseitig und
I. H. Crişan, a.a.O., S. 58-59, Abb. 19, Taf. XIII.
P. D. Liberov, a.a.O., S. 101 ; V. G. Petrenko, a.a.O., S. 166 (nach dem Verfasser
findet man die Schi.isseln und topffOrmigen Gefăsse in fast allen Kurganen); V. A. Ilinskaja,
a.a.O., S. 167-169, Taf. LX, LXII; E.F. Pokrovskaja, in Arheologija-Kiev, XVIII, 1965,
S. 142, Abb. 2, 9, 22; G. T. Kovpanenko, in Arheologija-Kiev, XIII, 1961, S. 74, Abb. 3,
6, S. 77, Abb. 5, 7; ders. TIJJeMeHa CKi<ţJcbKoro '!acy Ha BopcKJJi, Kiev, 1967, S. 104, Abb.
16 9

18

0

49, 1-3.
18 1 Betrachtungen iiber Ursprung und Verbreitung der spăthallstattzeitlichen Schalen mit
hochgezogenem Henkel bei Al. Vulpe, a.a.O., S. 47, Taf. IV, VI; Şt. Ferenczi, in Actai'.IN,
IV, 1967, S. 23-25; I. H. Crişan, a.a.O., S. 43-48, Abb. 5, Taf. VIII.
182 G. T. Kovpanenko, a.a.O., S. 74, Abb. 3, 12; V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 71, 166, Taf.
XLV, 2, XLVI, 6, LVII, 4, 5, 8; dies., in Arheologija-Kiev, XXI, 1968, S. 156, Abb. 6, 1;
I. I. Leapu!ikin, a.a.O., S. 32, Abb. 4, 7 usw.
18 3 Fur Beispiele dieser Abart, siehe A.I. Terenojkin, in SA, XXIV, 1955, S. 16, Abb. -l,
12; E. A. Petrovskaja, in Arheologija-Kiev, XXI, 1968, S. 170, Abb. 6, 1.
1at Vgl. I. H. Crişan, ebda.
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vorlăufig k6nnen nicht alle seine Aspekte erfasst und zufriedenstellend geklărt werden. Gewiss
ist der Einfluss der bodenstăndigen Hallstattkultur auf die Tonware der skythischen Grăber
in Siebenbtirgen stark, besonders auf gewisse Formen; diese offenkundige Tatsache
kann nicht geleugnet werden. Neben diesen Ortlichen Merkmalen, die vom bodenstăndigen
Hallstatt ansgehen, behălt die skythische Tonware Siebenbtirgens doch einige Ziige und Formen,
die sie - in mancher Hinsicht recht eng - auch mit der skythischen Keramik von nordlichen Schwarzmeergebiet verbindet.

Chronologie
Die Datierung der siebenbiirgischen Skythengruppe steht in engem
Zusammenhang - ja in Abhăngigkeit - von den fiir die verschiedenen
Kategorien vou Beigaben festgesetzten chronologischen Grenzen, wie auch
von der Datierung der skythischen Nekropolen vom Norden des Schwarzen ::\Ieeres in ihrer Gesamtheit. Natiirlich liefern auch die mit der Skythengruppe Siebenbiirgens zeitgleichen autochthonen Funde, oder solche, die
ihnen vorangehen oder die etwa mit Ankunft d.ieser Gruppe enden, eitiige
Vergleichsmoglichkeiten. Fiir die erste Fund.kategorie denken wir vor
allem an d.ie Grăberfelder von Bîrseşti und Ferigile. Fur d.ie zweite sollen
einige befestigte Siedlungen in Siebenbiirgen genannt werden, z.B. die
von Şeica Mică (auf d.ie wir uns bei Besprechung einiger Gefăssarten
bezogen), Şona, vielleicht auch Teleac u.a. Es lăsst sich schwer sagen,
in welchem Masse d.ie Wiederaufnahme der Forschungen in einigen befestigten Ansiedlungen des HaC (oder ălteren, die in HaC fortdauern) zu
einer genaueren Bestimmung des Zeitpunkts (in der absoluten Chronologie),
an dem sie zu bestehen aufhoren, fiihren wiirde. Wahrscheinlich aber
wiirden ausgedehntere Forschungen die Trennung der spăten Gruppe
hallstattzeitlicher Befestigungen ermoglichen und gleichzeitig bestimmen,
in welchem Masse das Ende einiger von ihnen mit dem Auftreten des
skythischen Phănomens in Siebenbiirgen in Zusammenhang gebracht
werden muss. Gewiss hat d.ie Ankunft der Skythen in Siebenbiirgen
nicht eine massive Umsiedlung der Bevolkerung und damit eine Zerstorung der vorgefundenen bodenstănd.igen Kultur zur Folge. Doch muss
man den kriegerischen Geist dieses iranischen Volksstammes in Betracht
ziehen, der besonders aus den Kriegsziigen im Nahen Osten ersichtlich
wird (siehe z.B. Herodot I, 103-106 und IV, 64, 66 usw.). Bei dieser
Sachlage kann man schwerlich annehmen, das Eindringen der Skythen
in Siebenbiirgen sei auf ausschliesslich friedliche Weise erfolgt. Bezeichnend
in diesem Sinne ist d.ie Schlussfolgerung der polnischen Forscherin Maria
Chmielewska in Fragen des Endes einiger befestigter Lausitzer Siedlungen in Poleu (Strjegom, Nemcea, Sobutka, Kamenec u.a.). Von der
Feststellung ausgehend, dass man skythische Pfeile nur in der Brandschichte
findet, mit der diese Festungeu enden, und dass sie nie zusammen mit
Pfeilen oder anderen Gegenstănden der Lausitzkultur auftreten, bringt
die Verfasserin den Brand, bzw. das gewaltsame Ende dieser Burgen mit
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den Einfăllen der Skythen in dieses Gebiet in Zusammenhang. Gleichzeitig behauptet sie, dass die Theorie der fried.lichen Beziehungen zwischen
den Skythen und den Trăgern der Lausitzkultur sich - zumindest in
den genannten Făllen - nicht bestătigt 166 •
Bei Erorterung der Chronologie der befestigten Hallstattsied.lung von
Şeica Mică (Bez. Sibiu) stellt Prof. K. Horedt fest, dass einige Elemente
(die Schiissel mit eingezogenem Rand, die doppelkegelstumpfformige
Schale mit hochgezogenem Henkel) ihr Bestehen bis zum Ende des HaC
anzeigen. Den zufăllig im Gebiet der Sied.lung gefundenen skythischen
Pfeil betrachtet er zwar nicht als vollgiiltigen Beweis fiir die Dauer der
Sied.lung bis in die Skythenzeit, schliesst aher dennoch die Moglichkeit
nicht aus, dass er "ein Anzeichen dafiir ist, dass die zwei Komplexe
sich noch in irgendeiner Form beriihren" 166 • Gewiss hat der Pfeil von
Şeica Mică eine beschrănkte Beweiskraft. Wenn man aber die Feststellungen in den erwăhnten Lausitzer Burgen in Betracht zieht, erhălt die
Moglichkeit des Fortbestehens der Burg von Şeica Mică (oder anderer)
bis zum Eintreffen der Skythen oder ihr Aufhoren bei deren Erscheinen
hypothetisch eine neue Stiitze.
Bei Untersuchung der Verbreitung der Bronzehorte zu Ende der Bronzeund wăhrend der Hallstattzeit, stellt M. Rusu fest, dass derartige Horte,
die in Siebenbiirgen im Laufe der vorangehenden Hallstattperioden hăufig
sind, am Ende des HaC und zu Beginn des HaD plOtzlich aufhoren,
aber noch eine Zeitlang im HaD im Gebiet Ungarns und der Slowakei
fortbestehen. Nach Meinung des Forschers aus Cluj ist der Hauptgrund
fiir dieses Phănomen das Eindringen der Skythen nach Siebenbiirgen
zu Anfang des 6. Jhs. v.u.Z.l 67 •
.... Zweifellos kann nur ein gewaltsam~s Eindringen der Skythengruppe,
Trăgerin einer fortgeschrittenen Eisenm~tallurgie, zu Anfang des 6. Jhs.
Y.u.Z., zur Geniige das Ende dieser Horte, bzw. das Aufgeben der noch
im HaC (7. Jh.v.u.Z.) in vollem M1ss~ b~.stehenden Bronzemetallurgie
und den fast vollstăndigen Ub~rgang zur Eisenm~tallurgie, die plotzlich
am Anfang des 6. Jhs. v.u.z. 1 u8 in Sieb~nbiirgen vorherrschend wird,
erklăren. Es ist einleuchtend, dass demnach das Ende der Bronzehorte
nicht vom Ende der b~festigten Siedlungen des siebenbiirgischen HaC
getrennt werden kann. Dlese beiden Phănom~ne erscheinen - im Gegenteil -:- eng verkniipft und konnen nicht nur oder hauptsăchlich, durch
165
M1.ria Chmielew.;ka, in WiadArch, XXIII, 1, Warszawa, 1956, S. 89-90 (russische
Zusammenfassung).
m K. Horedt, in SCIV, XV, 2, 1964, S. 194.
167 M. Rusu, in Dacia, NS, VII, 1963, S. 204, Anm. 72; siehe auch I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, S. 28, Anm. 61.
168 Das Eisen ist in Siebenbiirgen schon seit dem Friihhallstatt bekannt, aber sein Gebrauch
b1eibt sporadisch bis Ende des HaC. Siehe K. Horedt, in Dacia, NS, VIII, 1964, S. 119133; vgl. auch D. Berciu, in SCIV, XIV, 2, 1963, S. 395-403. Demnach ist da.S Eisen
in Siebenbiirgen schon seit der friihen Hallstattzeit bekannt, aher seine Verallgemeinerung,
die gelăufige und tatsăchliche Verwendung fiir Waffen und Gegenstănde des allgemeinen
Gebrauchs, finden wir erstmalig in den Skythengrăbern.
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innere Griinde erklărt werden, sondem in erster Linie durch einen ăusseren
Vorgang, der zeitlich mit dem Eindringen der Skythen zusammenfăllt.
Beide Phănomene sprechen also fiir das tatsăchliche Eindringen der
Skythen nach Siebenbiirgen und bezeichnen damit auch die Gleichzeitigkeit,
den Zusammenhang und die friihe Zeitsetzung, zu Beginn des H aD (Anfang
des 6. Jhs. v.u.Z.), ali dieser Ereignisse.
Bei Beschreibung des Grabritus und der Kategorien von Beigaben in
der Nekropole von Blaj, sowie der Entsprechungen vom Norden des
Schwarzen Meeres, ergab sich mit geniigender Deutlichkeit der archaische
Charakter des skythischen Grăberfeldes von Blaj. Da die meisten chronologischen Aspekte bereits beleuchtet wurden, folgt hier ihre Zusammenfassung, wobei nur die wichtigeren Fragen hervorgehoben werden.
Die Entsprechungen vom nordlichen Schwarzmeergebiet zeigen, dass
die Grăber mit einfachen GrubEn und ărmlichen Beigaben, wie die von
Siebenbiirgen, besonders fiir die friihen Skythengruppen bezeichnend
sind, die schon zu Ende des 7. eder Anfang des 6 Jhs. v.u.Z. bestehen,
wie die Gruppen Tea!';min, Kanevka, Vorskla, oder vom Norden des
Kaukasus (s. Anm. 15-18). In diesen friihen Gruppen finden sich auch
die meisten, in den skythi!';chen Nekropolen nordlich des Schwarzen Meeres
bekannten Skelette mit angezogenen Beinen (Anm. 29-30).
Von den sechs S~eletten aus Blaj, iiber deren Lage kein Zweifel besteht,
sind drei mit angezogenen Beinen (Nr. 3 von 1938 und Nr. 1, 4 von
1968). Da die Lage der Skelette in den zerstorten Grăbern unbekannt
ist, bat die Proportion natiirlich nur relativen Wert. Dennoch sprechen
die drei Skelette mit angezogenen Beinen fiir eine friihe Zeitsetzung der
drei Grăber und des Grăberfeldes im allgemeinen.
In Blaj und in der siebenbiirgischen Gruppe iiberhaupt fehlen bis nun
Grăber, die auf Ritualmord hindeuten. Ebenso fehlen - vielleicht mit
einer einzigen Ausnahme 169 - die Grăber mit einem oder mehreren Pferden. Dieser U mstand - manchmal als Beweis gegen die skythische Herkunft der Skelettgrăber im spăten Hallstatt Siebenbiirgens angefiihrt bildet in Wirklichkeit ein neues Argument fiir die friihe Zeitsetzung der
Skythengruppe Siebenbiirgens; der Ritualmord und das Pferdebegrăbnis
sind Elemente eines erst im 6. Jh. v.u.Z. auftretenden Rituals, das aher
nur fur reiche Hăuptlingsgrăber in der mittleren und spăten Epoche
charakteristisch ist; derartige Brăuche sind in Nekropolen aus der·friihen
Skythenzeitl 70 iiberaus selten. Hingegen findet man den Brauch der symbolischen Vertretung des Pferdes durch Teile des Zaumzeugs, der in den
111 Ein Pferdebegrăbnis in Siebenbiirgen kOnnte das 1908 in Cipău entdeckte sein. Es
ergibt sich aber nicht mit Bestimmtheit, ob ein ganzes oder nur der Teil eines Pferdeskeletts
gefunden wurde. Siehe K. Darnay in At'chErt, XXIX, 1909, S. 165.
m Siehe P. D. Liberov, a.a.O., S. 97-98, 103, ders. in VSSA, Moskva, 1952, (1954),
S. 146; 1. I. Leapu§kin, a.a.O., S. 21; V. A. Ilinskaja, CKHcţ>bJ .AHenposcKoro ..• , S. 187; V.
G. Petrenko, a.a.O., S. 72, 88.
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skythischen Kriegergrăbern vom Norden des Schwarzen Meeres hăufig
ist171 , auch in Siebenbiirgen, z.B. in Cristeşti 172 , Băiţa usw.
Fiir eine friihe Ansetzung spricht auch die H ăufigkeit der fiir die archaische Skythenzeit charakteristischen Beigabenarten, wie die Schlăfenringe
mit kegelformigen Enden, die Kaolinperlen u.a., sowie die Schiisseln mit
schrăgen Riefen an der Aussenseite des Randes und das doppelkegelstumpfformige Gefăss mit spitzzulaufenden Fortsătzen, die Analogien in den
Funden aus den befestigten Siedlungen und Burgen des siebenbiirgischen
HaC haben. Das Fehlen von Fundstiicken griechischer Machart von vor
der Mitte des 6. Jhs. v.u.Z., die sich andererseits in den Skythengrăbern
nordlich des Schwarzen Meeres vorfinden, kann ebenfalls ein Hinweis
fur die friihe Datierung der Anfănge der Skythengruppe Siebenbiirgens
sein. Die Goldplăttchen aus Grab Nr. 7 aber konnen nicht vor Mitte
des 6 Jhs. v.u.Z. angesetzt werden. Mit Beriicksichtigung ali dieser Elemente kann eine Skizze der horizontal-stratigraphischen Verteilung in
der Nekropole von Blaj - nach Grăbern - versucht werden. Die fri.ihesten scheinen die Grăber 1-2-3 zu sein. Fur eine friihe Datierung
des Grabes Nr. 1 spricht besonders die Stellung des Skeletts (mit angezogenen Knien) und die Schiissel mit eingezogenem Rand und schrăgen
Riefen an seiner Aussenseite, ein Typ, der auch in Grab Nr. 3 erscheint,
sowie fiir Grab Nr. 2 das kegelstumpfformige Gefăss mit spitzzulaufenden
Fortsătzen. Hingegen scheint Grab Nr. 7 um etwa ein halbes Jahrhundert
spăter zu sein. Alle hier erorterten Elemente und Aspekte sprechen nach
dem heutigen Stand der Wissenschaft fiir die Ansetzung des Grăberfeldes
von Blaj und anderer siebenbiirgischer Nekropolen in die archaische Skythenepoche. Dadurch wird gleichzeitig das Eindringen der siebenbiirgischen
skythischen "Enklave", wie V. Pârvan sie so anschaulich nannte, an
den Anfang des 6. Jhs. v.u.Z. datiert. Hier ist nicht der Platz, die Chronologie anderer Arten von Beigaben aus den Skythengrăbern Siebenbiirgens zu besprechen. Es soll nur erwăhnt werden, dass auch die Pfeiltypen
und Akinakes, die in den meisten Grăbern skythischer Krieger in Siebenbiirgen gefunden wurden, auf eine friihe Datierung in die archaische Skythenzeit hindeuten. Es gibt aber in Siebenbiirgen auch Grăber mit spăte
ren Pfeilspitzen- und Lanzentypen, die zu Ende des 6. oder Anfang des
5. Jhs. v.u.Z. erscheinen173 • Nach der Mitte des 6. Jhs. v.u.Z. datieren
auch die Spiegel vom skythisch-griechischen Typ174 • Wir verfiigen also
auch jetzt iiber einige Kriterien, die eine Auseinanderhaltung, eine relative
chronologische Staffelung der Skythengrăber in Siebenbiirgen gestatten.
Gewiss konnen kiinftige Forschungen neue, genauere Einzelheiten in
171 V. A. llinskaja, a.a.O., S. 86, 187; B. A. ~ramko, a.a.O., S. 170; A. I. Terenojkin,
in KS, XLVII, 1952, s. 7; D.B. ~elov, AHTH'IHbiH MHp B ceBepHOM npH'IepHOMOpe,
Moskova, 1956, S. 26.
1vz I. H. Crişan, in ActaMN, II, 1965, S. 60, Abb. 12, 1-4.
1v1 V. Vasiliev, in ActaMN, III, 1966, S. 415 ff.
174 Die Erorterung der Chrono1ogie der Spiegel, sowie Literaturnachweis bei V. A. Ilinskaja,
a.a.O., S. 67 ff. Siehe auch M. Pârducz, in Swiatowit, XXIII, Warszawa, 1960, S. 525
f.f.
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Fragen der Chronologie bringen, doch bilden die heute bekannten Kriterien
- trotz fortbestehender Ungenauigkeiten - niitzliche Ausgangspunkte.
Die horizontale Chronologie fiir die skythischen Grăberfelder in Siebenhiirgen muss aher sehr sorgfăltig aufgestellt werden und nur dort, wo
mehrere, genau iiherpriifte Elemente zusammenfallen, da nămlich einige
Arten von Beigahen - obzwar sie in der archaischen Skythenzeit erscheinen und ffu sie kennzeichnend sind - in Siehenbiirgen wăhrend. der
ganzen Dauer dieser Gruppe fortbestehen kănnen; den hauptsăchlichen
Grund dafU.r stellt - wie schon lange beobachtet wurde - ihre verhălt
nismăssige Abgesondertheit von der skythischen und griechischen Welt
n ărdlich des Sch warzen Meeres dar, hesonders in den ersten J ahrzehnten
nach der Niederlassung in Siehenbiirgen. Heute erscheint es demnach
schwieriger, festzustetlen, wie lange sich die Skythengruppe in Siehenbiirgen als ethnisch.;.kulturelle Einheit erhielt, als den Zeitpunkt ihrer Ankunft
zu hestimmen, der - nach den heutigen Kenntnissen - an den Beginn
des 6. Jhs. anzusetzen ist.

Allgemein-historische tJberlegungen
\Vie man sah, hatte jede Einzelheit des Rituals sowie der Grabritus
im ganzen und alle Arten von Beigaben aus den Grăhern von Blaj genaue
Entsprechungen im nărdlichen Schwarzmeergehiet. Mit Ausnahme der
erwăhnten Keramikformen, die aus dem einheimischen Kreise iibernommen
waren, fU.gen sich die Skythengrăber aus Blaj und aus Siebenhiirgen im
allgemeinen genau in die Welt und Kultur der Skythen nărdlich des
Schwarzen Meeres ein und unterscheiden sich gleichzeitig votlkommen
von der hodenstăndigen zeitgleichen Umwelt im Gebiet Siebenbiirgens
und Rumăniens. Diese Gruppe, die wir am Ende der Hallstattzeit in Mittelsiehenhiirgen vorfinden, kommt - fertig gebildet und geschlossen Yom Norden des Schwarzen Meeres, ohne Vorgănger im HaC Siehenhiirgens.
In welchem Masse diese Skythengruppe auch nichtskythische (vielleicht
sogar thrakische oder thrakisch-getische) 176 aher von skythischer Kultur
"durchtrănkte" Volksteile vom Norden des Schwarzen Meeres mitzieht,
ist eine Frage, die vorlăufig das Stadium der Mutmassungen nicht iiberschreitet, weshalb sie hloss erwăhnt wird. Eine Tatsache ist aher unbestreithar: ethnisch einheitlich oder nicht, stellt sich die nach Siehenbiirgen
eingedrungene skythische Gruppe oder Enklave archăologisch als ein
einheitliches Ganzes dar und reiht sich vollkommen in den allgemeinen
Rahmen der archaischen Skythengruppen vom Norden des Schwarzen
m Uber die thrakischen Elemente nordlich des Schwarzen Meeres, z. B. Calipiden = Karpen usw., siehe V. Pârvan, Getica. S. 41-42. 239. 282-3, mit ă1terem Literaturnachweis:
J. 1. Russu, in SCIV, IX, 2, 1958, S. 303-335; iiber Fundmateria1 (insbesondere Keramik)
vom nordlichen Schwarzmeergebiet, das fiir thrakisch geha1ten wird, siehe .llpeBHHe cppaKHHUbl B cesepHOM npwiepHO~!ope, Moskva, 1969, unter Redaktion von T. D. Z1atkovskaja,
A. 1. Me1jukova.
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Meeres ein, wo alle in den Skythengrăbern Siebenbiirgens erfassten charakteristischen Elemente und Aspekte ihre Entsprechungen finden.
Die verhăltnismăssige Ărmlichkeit des Inventars einiger Grăber, der
archaische Charakter der Mehrzahl der Funde, die sehr kleine Zahl von
Hiigelgrăbern, das Fehlen von griechischem, vor der Mitte des 6. Jhs.
v.u.Z. datierbarem Fundmaterial, einheimische Keramikformen geben
der siebenbiirgischen Gruppe eine gewisse Eigenart, ohne aber die skythische
sWesensart im geringsten ztt verăndern. Diese eigentH.mliche Fărbung erklărt
ich aus der friihzeitigen Lostrennung und verhăltnismăssigen Isolierung
von der skythischen und griechischen Welt nărdlich des Schwarzen Meeres,
bzw. durch die gesonderte Entwicklung in Beriihrung mit einer andersgearteten (oder grăsstenteils andersgearteten) bodenstăndigen Umwelt, als
diejenige, in der sich die skythische Kultur nărdlich des Schwarzen Meeres
entwickelte. Natiirlich sind die Unterschiede zwischen den siebenbiirgischen
Skythengrăbern und denen (besonders den reichen) der mittleren oder
spăten Skythenzeit vom nărdlichen Schwarzmeergebiet grăsser, nicht
aher wesentlich. Derselbe Unterschied lăsst sich auch nărdlich des Schwarzen Meeres zwischen den gewăhnlichen Grăbern der archaischen Zeit und
denen der mittleren oder spăten Epoche feststellen. Deshalb miissen zum
Vergleich nur die archaischen Gruppen, also die chronologisch nahen Funde
vom Norden des Schwarzen Meeres, nicht aber die Denkmăler der mittleren
oder spăten Epoche herangezogen werden.
Bei Darstellung der Entsprechungen ergaben sich genug deutlich die
eugen Beziehungen fiir Ritus sowie Typologie der Grabbeigabeti mit den
archaischen Skythengruppen Teasmin, Kanevka, Vorskla oder mit den
friihen Grăbern der Gruppen Suia - Donetz und vom Gebiet nărdlich
des Kaukasus (Isti-su).
Bei Erărterung der Chronologie, bzw. des Datums der Bildung der
Skythengruppe vom Flusse Suia setzt V.A. Ilinskaja die ăltesten Grăber
dieser Gruppe in die erste Hălfte des 6. Jhs. v.u.Z. an176 • Gleichzeitig
stellţ die Verfasserin fest, dass massive Eindringen der skythischen Bevăl
kerung, bzw. ihrer Kultur in dieses Gebiet sei unvermittelt zu einem Zeitpunkt geschehen, der ungefăhr mit der Riickkehr der Sykthen nach der
Invasion in Vorderasien177 iibereinstimmt, d.h. zu Anfang des 6. Jhs.
v.u.Z. Ende des 7. und Anfang des 6. Jhs. v.u.Z. bildet sich links des
Dnieper die Gruppe vom Flusse Vorskla, die sich scheinbar von der ălteren
Skythengruppe vom Flusse Teasmin (rechts vom mittleren Dnieper) 17 B
1oslăste. Hăchstwahrscheinlich ist diese teilweise Neuordnung oder Verschiebung ein Vorspiel, eine erste Welle der Bewegungen, die in diesem Gebiet
durch die Riickkehr der Skythen aus Vorderasien und die Bildung der
Sula-Donetzgruppe entstanden.
Es scheint also, dass die Riickkehr der Skythengruppe aus Vorderasien
am ·Ende des 7. und Anfang des 6 Jhs. eine Schockwirkung selbst auf
1 71 A.a.O., S. 80 .
.m. V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 174 ff.
17& Vgl. V. A. Ilinskaja, a.a.O., S. 184.
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die skythischen Stămme und die von ihnen beeinflusste Bevolkerung
nordlich des Schwarzen Meeres179 ausftbte und eine Kette von Storungen
und demographischen Bewegungen hervorrief, wodurch sich die von den
verschiedenen Skythenstămmen besetzten Gebiete erweiterten und neue
Gruppen entstanden180 • Da die Skythengruppe in Siebenbiirgen zu Beginn
des 6. Jhs. v.u.Z. ankam, zu einem Zeitpunkt also, der ungefăhr den
oberwăhnten Ereignissen entspricht und wenn man die engen Beziehungen
der siebenbiirgischen Gruppe mit den archaischen Gruppen Teasmin und
Vorskla beriicksichtigt, kann man, unserer Meinung nach, mit geniigender
Berechtigung annehmen, dass gleichzeitig mit der Loslosung der Vorsklagruppe aus dem Teasmin ( ?) - Gebiet auch die Wanderung einer
anderen, aus dem gleichen Gebiet losgelăsten Gruppe nach Westen stattfinden konnte, die am Anfang des 6. Jhs. v.u.Z. in Siebenbiirgen ankam.
Natiirlich miisste die hier ausgesprochene Idee durch neue Argumente
unterstiitzt werden, so wie sie auch durch kiinftige Forschungen widerlegt
werden kann. Aus der heute vorliegenden (liickenhaften und unvollstandigen) Dokumentation sehen wir aher vorlăufig kein anderes Gebiet, aus
dem die Skythengruppe Siebenbiirgens kommen konnte181 •
Schliesslich sollen noch fliichtig zwei Aspekte beriihrt werden : der
mogliche skythisch-iranische Ursprung der siebenbiirgischen Gruppe und
der sogenannte kulturelle Einfluss, mit dem einige Historiker die skythische
Kultur im Karpatenraum, einschliesslich Siebenbiirgens, ohne tatsăchliche
Anwesenheit einer skythischen oder skythisch beeinflussten, aus dem Osten
kommenden Bevolkerung erklăren wollen. Wenn die Verbindungen zu
den Teasmin- und Vorsklagebieten, also in die Waldsteppe fiihren, kann
man in diesem Fall die auch nur teilweise skythische Herkunft der nach
Siebenbiirgen eingedrungenen Gruppe zugeben? Mit anderen Worten,
bietet die Beziehung zum Waldsteppengebiet eine Gewăhr fiir den skythischen Volkscharakter der siebenbiirgischen Gruppe? Das Problem der
răumlichen Verteilung der skythischen oder von den Skythen beeinflussten V olkerschaften bildete den Gegenstand vieler Studien. Da diese
Tatsache wohlbekannt ist, scheint hier jede Bezugnahme darauf iiberfliissig.
Es soli bloss erwăhnt werden, dass die Idee einer tatsăchlichen Anwesenheit in der Waldsteppe in letzter Zeit immer mehr Boden gewinnt. Im
ganzen Steppengebiet nordlich des Schwarzen Meeres sind nămlich nur etwa
40 Kurgane aus der archaischen Zeit (7. - 6. Jh.) bekannt, wăhrend
die Mehrzahl der Kurgane in der Steppe ins 4. - 3. Jh. angesetzt wer178 Das Echo der Kămpfe zwischen deu aus Asien zuriickgekehrten und den im Norden
des Schwarzen Meeres verbliebenen Skythen bei Herodot, IV, 1, 3-4.
1su Vgl. V. A. Ilinskaja, in KS, 70, 1957, S. 25.
181 Eine gewissermassen verwandte Idee spricht Şt. Ferenczi aus. Ohne den mllglichen
Ursprung der siebenbiirgischen Skythengruppe unmittelbar mit den archaischen Gruppen
Teasmin, Vorsk1a in Verbindung zu bringen, stellt er fest, dass die meisten Beziehungen
der siebenbiirgischen Gruppe im allgemeinen nach dem weiteren Gebiet des mitt1eren Dnieper
(nach Auffassung von Şt. Ferenczi die Kiev-Poltava Gegend) und im Norden des Kaukasus
zusammenlaufen. Vgl. auch I. H. Crişan, a.a.O., S. 25, der die năchsten Entsprechungen
fiir die siebenbiirgische Gruppe im Waldsteppengebiet iiberhaupt sieht.
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den1ez. Hingegen giht es im Waldsteppengehiet aus der archaischen
Skythenzeit Dutzende von Nekropolen mit vielen Hunderten Grahern.
Das entscheidende Argument ffu das Vorkommen einer skythischen Bevolkerung in der Waldsteppenzone ist aher die Hydronimie iranischer
Herkunft, die gegen Norden his zum Flusse Desna reicht und die ohne
tatsachliche Anwesenheit einer iranisch sprechenden Bevolkerung in diesem
Gehiet nicht zu erklaren istl 83 •

Das Problem des kulturellen Einflusses
Es wurde und wird aher von einigen Historikern hehauptet, dass in
Siehenhfugen das Fundmaterial skythischer Machart das Ergehnis eines
kulturellen Einflusses ware 184 • Die Idee ist in unserer Geschichtsschreihung
nicht einmal neu und wurde schon von V. Pârvan aufgeworfen, aher in
anderem Sinne und mit deutlicher Bezugnahme auf die Einzelfunde skythischer Faktur aus der walachischen Ehene, keinesfalls auf die Grăher
in Siehenhiirgen185 . Wenn ein Akinakes, ein Pfeil, Spiegel oder andere
Beigahen vereinzelt in einem Milieu auftreten, das sich in seinen anderen
Aspekten als fremd erweist, dann handelt es sich natiirlich um kulturellen
Einfluss und nicht um einen tatsăchlichen ethnischen Bestand. Wenn
aher die skythischen Funde in kompakter Masse, in einem umgrenzten
Gehiet, in Grăhern auftauchen, die durch die Eigenheiten des Ritus und
Rituals dem hodenstăndigen Milieu fremd sind, aher his in die kleinsten
Einzelheiten - wie wir sahen - den archaischen Skythengrăhern vom
nordlichen Schwarzmeergehiet gleichen, dann kann nicht mehr von kulturellem Einfluss die Rede sein, sondern nur von tatsăchlicher Anwesenheitl 86 .
Besonders der Grahritus und das Begrăhnisritual, die gleich sind dem der
Skythen vom Norden des Schwarzen Meeres, sowie die kleinen Beigahen
(z.B. die Kaolinperlen, die Kaurimuscheln u.a.) die vollig charakteristisch
fiir die Skythen aher der hodenstăndigen Umwelt fremd sind, entkrăfte?
die Theorie des kulturellen Einflusses, zu deren Stiitze sogar eine "dynamt182

V. A. Ilinskaja, CKHcpbl .D:HenpoBcKoro, S. 174 ff.
V. V. Sedov, in SA, 4, 1965, S. 52 ff. Siehe die sehr aufschlussreiche Karte von Abb.
1, betreffend die Verbreitung der skythisch-iranischen Hydronimie im Norden des Schwarzen
Meeres. Fiir die Hydronimie iranischen Ursprungs im Gebiete Rumăniens, siehe: V. Pârvan,
in ARMSI, III, 1, 1923, S. 1 ff; C. Daicoviciu, TransAnt, S. 39, 40; ders. in Steaua, VII,
2, 1956, s. 111-114.
183

1811
A. I. Me1jukova, in SA, XXII, 1955, S. 239 ff. D. Berciu, in IstRom, I, 1960, S.
157 ff. D. Popescu, in SCIV, 18, 2, 1967, S. 333 ff. Es muss betont werden, dass bei A. I.
Meljukova die Fragestellung ganz allgemein ist und sich besonders auf die Einzelfunde in Mitteleuropa bezieht. Es scheint, dass die sowjetische Forscherin spăter auf diese Idee verzichtet hat.
Siehe z. B. KS, 105, 1965, S. 33 ff, wo sie bei Er6rterung der skythischen Funde vom Siiden
der Donau, diese mit einem friihen skythischen Eindringen in diese Gegend erklărt, u.zw.
schon am Ende des 7. Jhs. v.u. Z., ein Zeitpunkt, der uns denn doch als zu friih erscheint.
185
Getica, S. 41.
1
8& Vgl. I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, S. 23-24.
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sche Auffassung" bei Auslegung des Phănomens angerufen wurde187 • Fiir
unser Teil glauben wir aber den konkreten, materiellen, sachlich-historischen
Beweisen mehr als einer Auffassung, sei sie auch dynamisch188 •
Heute muss offensichtlich das Erscheinen der skythischen Enklave in
Siebenbiirgen zu Anfang des 6. Jhs. v.u.Z. und nicht spăter angesetzt
werden. Dies aber ist gerade der Zeitpunkt der massiven Verbreitung und
Festsetzung der skythischen Gruppen und der skythischen Kultur im Norden
des Schwarzen Meeres. Wenn die Dinge vom chronologischen Gesichtspunkt
so stehen (und es scheint, dass nicht anders !), miisste man zugeben, dass
der sogenannte kulturelle Einfluss, mit anderen Worten, die Ubertragung
bzw. die Ubernahme des Ritus und der skythischen Sachkultur in ihrer
Gesamtheit durch die einheimische Bevolkerung von Mittelsiebenbiirgen
plotzlich und schon zum Zeitpunkt der Festsetzung der Skythen und ihrer
Kultur im Norden des Schwarzen Meeres erfolgen musste. Das erscheint
aber unmoglich, denn ein kultureller Einfluss von solchem Ausmass, dass
er die bodenstăndige Kultur tatsăchlich und von Grund aus umformen
sollte, setzt vorangehende enge Kontakte von Dauer voraus, die man aher
nicht jeststellt und die auch nicht die zu ihrem Entstehen notige Zeit hatten.
Wenn man also auch die chronologischen Gegebenheiten beriicksichtigt,
erweist sich die Erklărung der skythischen Kultur in Siebenbiirgen durch
"kulturellen Einfluss" - wie von einigen Historikern und Archăologen
behauptet wird - als unbegriindet. Ubrigens verhilft dieser Standpunkt
keineswegs zur Klărung einiger Probleme der spăten ortlichen Hallstattzeit.
sondern erschwert sie vielmehr; wenn man nămlich der Idee des kulturellen
Einflusses zustimmte, miisste man anstelle des Eindringens einer skythischen Gruppe nach Siebenbiirgen, die dann spăter von der bodenstăndigen
Bevolkerung und Kultur aufgesogen wurde, entweder einen kulturellen
Hiatus in Siebenbiirgen zugeben oder annehmen, die Einheimischen
hătten ihre eigene, spezifische und traditionelle Kultur aufgegeben und
dafiir die fremde skythische (einschliesslich des Grabritus) angenommen
und dies ohne tatsăchliches Vorhandensein einer Bevolkerung skythischer
Kultur in Siebenbiirgen, was unvorstellbar und ohne jede wissenschaftliche
Grundlage wăre.
VALENTIN VASILIEV

187
188

D. Berciu, in SCI V, X, 1, 1959, S. 41.
Vgl. auch I. I. Russu, in Apulum, VI, 1967, S. 139 und Anm. 35.

https://biblioteca-digitala.ro

a.;

~

f

!1.~~!/

CJl

~3
.'

c:!l
It

~LEtA.

tJ
5

o

~

v,,.,.OR ul. u

1

a
Taf. I -

1

~

- 10

PLAN
OER 1968 · 1969 UNTERSU C.kTEN

GRABER

b

Situationsplan: a , Gebiet mit skythischen Funden ·von Hula Blajului ; b, Teilansicht mit Lage der 1968 - 1969 in der
Aleea Viitorului N r. 10 entdeckten Grăber.

https://biblioteca-digitala.ro

V . VASI.UEV

96

b

c
Taf. II -

a , Grab

Nr. 1 ; b, Grab Nr. 2; c, Grab Nr. 3.

https://biblioteca-digitala.ro

DAS SKYTHISCHE GRA.BERFELD VON BLAJ

97

o

b
Taf. III -

a,

Grăber

Nr. 3 - 4; b , Grab Nr. 4.

https://biblioteca-digitala.ro

V . V ASILIEV

98

a

b
T af. IV - a, Bruchstiicke der in situ in Grab Nr . 5
gefundenen Sch ă d e ldecke; b, Grab Nr. 7.
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anlăsslich

des Bahnlinienbaus (1, 3 nach M. Roska; 2,4 nach V. Pârvan) gemachten Funde.
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T af. X I - 1 - 3, Gefăsse , zufăllig iu den Jahren 1964 (1-2) und 1968 (3) in der F ried hofsgegend gefunden, welche aus den durch Gartenarbeiten zerstOrten Grăbern stammen ; 4.
Gefăss aus Grab Nr. 1, 1938 gefunden (nach M. Moga).
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aus d er Nekropole von Blaj: 1, aus Grab Nr. 3; 2, aus Grab Nr. 7; 3, aus Grab Nr. 2.
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NOMENCLATURA DACICĂ A PLANTELOR
LA DIOSCORIDES ŞI PSEUDO-APULEIUS
(Partea a IV-a) 1

IV. Problema

nomenclaturii dacice

limba dacilor ne este încă şi
cauza puţinelor cuvinte care ni s-au
toponime şi antroponime, care se completează cu cele 35 numiri de plante cuprinse în diferitele versiuni dioscorideene şi cele 10 numiri de plante din versiunile lucrării lui PA, ce pot
fi considerate verosimil dacice. Ele ne-au fost transmise pe calea unor
inscripţii sau a unor lucrări scrise în limba greacă sau latină, majoritatea
fiind redate cu grafii destul de variate şi cu desinenţe destul de nesigure.
Astfel, la încercarea reconstituirii, măcar în parte, a limbii dacilor, o mare
dificultate constituie nesiguranţa care planează asupra exactităţii transmiterii lor, lipsindu-ne elemente lexicale sigure de comparaţie, precum
şi _?esinenţe asupra cărora să nu planeze nici un dubiu.
Incă învăţatul german C. Sprengel, în ediţia sa dioscorideană (1829,
p. XVII) a constatat următoarele : "Mult regretabil este faptul, că aceste
denumiri ne-au parvenit foarte corupte, fie pentru că ele au fost pronunţate fals de către însuşi autorul, fie că greşit înţelese au fost
copiate defectuos de către copişti" 2 •
Dar şi eminentul cercetător al cuvintelor dacice dioscorideene, W. Tomaschek (1893) a remarcat dificultatea şi nesiguranţa însăşi a posibilităţilor
de corectă redare a nomenclaturii străine a plantelor cu ajutorul literelor
greceşti (lucrarea lui Dioscorides fiind şi ea scrisă în limba greacă!) datorită
unor consonante sau vocale speciale, dat fiind că alfabetul grecesc avea
doar 24 de litere. Este dată deci posibilitatea săvîrşirii unei game întregi
de greşeli datorită următoarelor cauze:
cuvinte greşit transmise,
Nu

fără

autenticităţii

regret trebuie

să constatăm că

astăzi prea puţin cunoscută din
păstrat de la ei, sub forma unor

greşit înţelese,
greşit redate în

gata

lucrare,

şi

greşit copiate de mulţimea de copişti care s-au succedat în indelunperioadă de aproape un mileniu şi jumătate, unii din ei fiind mai

1
Partea I-a apărută în Acta MN V(1968) p. 59-74, partea II-a in Acta MN VI (1969)
p. 115-129, partea III în ActaMN VIII (1971) p. 109-133.
2 .,Magnopere autem do1endum, quod nomina ea va1de corrupta ad nos pervenerunt, tum
quia ab ipso auctores falso pronunciata, tum quia haud intellecta, a librariis mendose scripta
fuerunt".
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conştiincioşi în muncă, iar alţii mai superficiali, mai grăbiţi, la care se mai
poate adăuga şi faptul că majoritatea copiştilor nici nu cunoşteau acele
limbi străine.
La tratarea originii nomenclaturii dacice din capitolele precedente am
expus pe larg părerile şi argumentele specialiştilor care s-au ocupat cu această
problemă, de care se leagă strîns şi problema autenticităţii acestora. Relevăm aici îndeosebi constatările savanţilor M. Wellmann şi D. Decev, după
care unele dintre cuvintele dacice par a fi autentice, dar mai ales opiniile savanţilor români C. Daicoviciu şi I.I. Russu, după care majoritatea lor sînt autentice. Pentru a contribui cu noi argumente la confirmarea acestei autenticităţi, credem că nu este lipsit de interes să ne mai
ocupăm şi cu cercetările lingvistice, statistice, apoi cu unele argumente
botanice şi de altă natură care mai pot fi invocate în această privinţă.
Consideraţiuni lingvistice. !neA pe la mijlocul secolului trecut cercetlltorul german]. Grimm
(1848) a analizat sub aspect lingvistic cuvintele dacice şi a încercat să le explice cu ajutorul
limbilor indo-europene, iar puţin mai tirziu Leo (1845) cu ajutorul limbii sanscrite. W. Tomaschek (1893) a intreprins temeinice cercetAri pentru adunarea şi explicarea acestor cuvinte, pe
care le-a considerat daco-tracice, observind desinenţa asemllnătoare a mai multora din ele.
Cercetlltorul bulgar D. Decev (1928, 1957) s-a ocupat in mod cu totul special cu glosarul de
cuvinte dacice din lucrarea lui Dioscorides şi Pseudo-Apuleius, analizindu-le sub aspectul originii şi a etimologie! lor. ln aceastA muncă, de altfel foarte documentată, este regretabil că
n-a avut la bazA studH botanice şi identificilrl destul de critice şi astfel in multe cazuri a ajuns
la soluţii forţate sau chiar evident greşite. Mai este interesant articolul lui S. Lattydk (1919),
in care a analizat un numlr de 40 de nume de plante dacice şi a cAutat să le rllstlllmăceas
că cu ajutorul limbii poloneze gorale ; el n-a încercat însA să explice unele asemllnArl pe care
le-a constatat - aparente sau reale - prin consideraţiuni de ordin istoric şi geografic.

Dintre cercetătorii români care au adîncit mai mult sau mai puţin problemele istorico-lingvistice impreunate cu aceste cuvinte dacice, bazîndu-se adesea pe identificări greşite şi in consecinţă
dind explicaţii etimologice insuficient de convingătoare, amintim mai ales studiile lui B. P.
Haşdeu (1874), Tocilescu (1877), A. Papadopol-Calimah in colaborare cu botanistul D. Brandza (1878), T. Sdvulescu (1943) şi N. Drdgan (1921, 1922). Foarte temeinice studii istorico-lingvistice a intreprins mai recent 1. 1. Russu in .. Limba daco-tracilor" (ed. 1 1959, ed. II 1967).
lucrare de bază in acest domeniu, in care a adunat toate resturile de limbă daco-tracică cunoscute pînă acum, analizind minuţios elementele lexicale şi căutînd să le dea etimologia cea mai
adecvată.

Din cercetările făcute rezultă că numeroase numiri de plante dacice sînt asemllnătoare după
wr:oritate ~i n:ai ales cură ct:sinu;ţele lor. ln cele de mai jos dăm citeva exemple:
- bela, -dela, -zela, -thela, -thla (toulbela, duodela, diodela, ziodela, chodela, dochela.
discopela, mizela, phithopthaithela, boudathla, karopithla). -il a, -dila, -zila (kinouboila, koikodila, priadila, adila, teudila, propodila, stirsozila, usazila).-ida (rathibida, koikolida), -ata, -eta (koteata, gonoleta). -sta, -ste, -stra (riborasta, peribobasta, zouoste, troutrastra), -na, -ne, -ma (dakina, prodiama, petrina, dielleina, zena, kroustane, ebustrone, olma.
diesema, koadama) etc.
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Nu este exclus ca terminaţille dacice -zela, -zila să fi însemnat in limba lor : iarbă, plantă,
cuvinte des folosite şi in componenţa nomenclaturii botanice a diferitelor popoare (la greci
phyto-, -chloa, la romani berba, planta, la germani -kraut, -gras, iar la romAni .,iarbă", ca
.,iarbă grasă, iarba vintului", etc.)
Asemănările
luiaşi

de mai sus duc la concluzia, că aceste cuvinte fac parte din lexicul unui şi ace-

popor.

Cercetări statistice. Autorul D. Dcceu, prin studiile sale lingvistice făcute asupra unui număr
de 43 de cuvinte atribuite dacilor în codicele C şi N, a incercat să valorifice rezultatele constatărilor sale şi sub aspect lingvistic, redind în procente cuvintele pe care le-a găsit într-adevăr dacice şi separat pe cele care au originii. latină sau greacA. :

26 de cuvinte dacice, adicA. 62%
latine
24%
10
greceşti
14%
7
Pe lingA. faptul că identificările şi caracterele botanice de care s-a folosit sint adesea greşite,
trebuie sA. constat1i.m încă de la început o inadvertenţă destul de evidentA. in ce priveşte
punctul de plecare al constatărilor şi concluziilor sale. El. ca şi M. Wellmann, in principiu
sint de p1i.rere cA. numirile dacice din codicele C şi N în totalitatea lor (.,in ihrer Gesamtheit")
îşi au originea din timpul Daciei preromane, provenind din glosarul lui Pampbilos, din prima jum1i.tate a secolului I e.n., dar susţin, cA. deoarece ele au fost incorporate in C şi N
la 0 dată destul de tîrzie (.. gegen Ende des III. Jahrhunderts"), pare probabil ca cel puţin
unele (.. wenigstens einzelne dakiscbe Namen dem II-III. Jahrb. angehOren") să aparţină
secolului II sau III e.n., cind in Dacia romană în afară de populaţia băştinaşă dacică mai
locuiau şi colonişti greci şi romani, ceea ce ar explica faptul, că intre numirile de plante .,dacice"
unele sînt de origină latină sau greacă, reflectind începutul romanizării dacilor, adică influenţa limbii latine şi greceşti asupra lexicului dacilor din acele timpuri. M. Wellmann mai
adaugă. că cuvintele dacice din C au fost incorporate probabil după o copie de mai tirziu
a glosarului lui Pamphilos. Astfel, pe baza unei premise aproape sigure, acceptate de ei,
ajung la o concluzie cu totul greşită. Dacă glosarul lui Pamphilos a fost intocmit in prima
jumătate a sec. I e.n., deci in timpul Daciei preromane, la o datA. cînd in Dacia lui Decebal
nu se găseau încă colonişti romani şi greci, atunci nu se poate afirma că aceste cuvinte
reflectă inceputul romanizării dacilor. Pe de altă parte, chiar dacA. ar fi adev1i.rat că cuvintele dacice din glosarul lui Pamphilos ar fi fost incorporate în C numai către sfîrşitul sec. III
e.n. (adică in arbetipul acestui codice), aceastA. copiere şi incorporare ulterioară nu poate
schimba cu nimic originea şi autenticitatea cuvintelor dacice culese de Pamphilos in sec. I
e.n. şi astfel nu numai unele din ele ar putea fi veritabil dacice, ci majoritatea lor trebuie
să fie dacice autentice, neinfluenţate încă de coloniştii romani şi greci din Dacia. Originea
lor din sec. I e.n. o trădează şi faptul că la enumerarea sinonimelor străine din C unele popoare care locuiau pe teritoriul Italiei sint menţionate încă după numele lor vechi (romanii,
italii, campanii, tbuscii, siculi etc.), ori pe la sfîrşitul sec. III e.n. nu este verosimil să se
fi făcut atare deosebiri după originea etnică a popoarelor de acolo.
Datele statistice ale lui Decev la prima vedere dau impresia denaturării situaţiei adevă
rate a limbii dacilor. În epoca preromană a Daciei este inexplicabilă puritatea limbii dacilor
numai în proporţie de 62%. iar influenţa limbii latine să se fi manifestat deja in proporţie
de 24%. Chiar din acest motiv am găsit necesar să reexaminăm critic identificarea plantelor
prevăzute cu numiri dacice. a caracterelor lor morfologice esenţiale, a arealului, staţiunilor
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de

origină greacă,

utilizării

lor medicale. Am considerat drept verosimil dacice cuvintele care nu sint nic
nici latină, dar nici erori de copiere, care însă comparate intre ele, precum
şi cu toponimele şi
antroponimele considerate in literatură drept traco-dacice, au sonoritate
şi desinenţă asemănătoare. Am găsit 44 de cuvinte verosimil dacice şi pe baza lor am ajtms
la următoarele rezultate statistice :
35 de cuvinte dacice, adică 79,6%
3
latine
7,8%
6
greceşti
13,6%
Această relativ slabă influenţă romană şi greacă asupra fitonomenclaturii dacice, după
cum am arătat mai inainte 3, credem că se datoreşte comercianţilor şi cărturarilor greci şi
romani care le-au adunat din Dacia liberă in sec. I e.n., explicaţie ce corespunde mai bine
condiţiilor istorice din acele timpuri şi totodată constituie şi un nou indiciu asupra
autenticităţii lor.
în ce priveşte originea şi autenticitatea cuvintelor dacice din lucrarea lui PA am arătatl
cit de neintemeiate sint afirmaţiile lui Wellmann şi Decev, că ele ar fi fost adunate pe la
sfirşitul sec. III sau în sec. IV e.n. din Dacia Aureliană aflată la sud de Dunăre, din gura populaţiei dacice complet evacuată din Dacia Traiană - şi de la tracii autohtoni. Decev merge
şi mai departe, aducind ca dovadă a "fazei avansate a deznaţionalizării dacilor" 6 evacuaţi
in sudul Dunării datele sale statistice privind procentajul elementelor lingvistice străine
(latine şi greceşti) care figurează intre cuvintele "dacice" din lucrarea lui PA. El a analizat
31 numiri de plante "dacice", constatind că unele sint de origină greacă, respectiv romană,
făcînd raportul procentual dintre ele. În lumina statisticii lui Decev - pe care o aducem
in comparaţie cu datele sale statistice făcute asupra cuvintelor dacice din C şi N - să
vedem in ce măsură reflectă acel "stadiu avansat al deznaţionalizării dacilor" din perioada
dintre Dacia preromană (sec. I e.n.) şi Dacia Aureliană (sec. IV e.n.)?

14 cuvinte daco-tracice 45~~
9
latine
29%
8
greceşti
26~~

(faţă

de

62~~

din C

şi

N), deci

24~~
14~ 0

+
+

17%
5%
12%

Statistica lui Decev ne lasă in completă nedumerire ! în epoca preromană a Daciei purttatea
limbii dacice să se reflecte numai in proporţie de 62%, iar după "marea deznaţionalizare
a dacilor", petrecut IL in lunga perioadă de stăpînire şi permanentă influenţă romană de
cea 3 secole, să mai reprezinte o proporţie de 45%, adică elementele lingvistice dacice
in 300 de ani să prezinte numai o scădere de 17 ~ ~ ? Pe de altă parte, deznaţionalizarea dacilor de c1Ltre romani să se fi intimplat in favorul elementelor lingvistice greceşti care s-au urcat
de la 14% la 26%, iar progresul influenţei limbii latine in defavorul celei dacice in cei
300 de ani din "Dacia felix" şi Dacia Aureliană să reprezinte numai o diferenţă de 5% ? Aceste
date complet neverosimile denaturează realităţile istorice şi lingvistice, iar cei care consideră
că nomenclatura dacică din lucrarea lui PA ar fi fost adunată de pe teritoriul Daciei Aureliane
şi încă la o dată atît de tirzie, nici cind nu vor putea explica in mod convingător originea acestor cuvinte.
v. Partea II-a a prezentei lucrări în ActaM~ VI(l969) p. 118-119.
v. Partea II-a în ActaMN VI(l969) p. 123, 129.
6 ,.Die Denationalisierung und Romanisierung der Daker bzw. der Thraker hatte damals
schon grosse Fortschritte gemacht".
3

4
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Greşeşte Decev şi prin aceea că el a cuprins in statistica sa şi cuvintele dacice comune cu
cele din lucrarea lui Dioscorides, ştiut fiind că majoritatea cuvintelor str1U.ne din C şi
N,
dar şi din lucrarea lui PA au fost copiate din glosarul lui Pamphilos. Dovad11. este identitatea
lor şi aceeaşi ordine de enumerare. Pentru ca să poată reflecta "stadiul de deznaţionalizare
n dacilor" din secolele de mai tirziu in mod fidel, el trebuia neap11.rat să le excludă din
statistica sa, in acest fel punîndu-se în acord şi cu opinia pe care a
exprimat-o clar in
lucrarea sa: " ... die dakischen Namen von dako-thrakischen Ursprung bei Dioskurides wohl
auf das botanische Werk des Pamphilos und dewnach auf die vorrOmische Zeit Dakiens
(spatens 2 Hălfte des I. Jahrh. n. Chr.) zuriickgeflihrt werden diirfen".

Pe baza constatărilor noastre am întocmit de asemenea o atare statistică a cuvintelor "dacice" din lucrarea lui PA, dar am omis încă de la început cuvintele dacice comune cu cele
din codicele dioscorideene, precum şi alte 6 cuvinte, care sint datorite numai unor evidente
erori de copiere. Cele 19 cuvinte "dacice" rămase, aduse in comparaţie cu statistica noastră
privitoare la cuvintele dacice din codicele C şi N, se prezintă dup11. cum urmează:

10 cuvinte dacice
8
latineşti
grecesc

52,6% (faţă de 79,6%
42,1%
6,8%
13,6%
5,3% "

din C,N), deci - 27,0%
35,3%
-8,3%

+

Din aceste date comparative - valabile pentru perioada preromană a Daciei şi pentru
sec. II e.n. din timpul ocupaţiei romane, dar nici cum pentru sec. IV e.n. şi încă
mai puţin pentru Dacia Aureliană, rezultă o importantă scădere a elementelor lexicale dacice,
o remarcabilă scădere a elementelor de limbă greacă ~i o considerabilă creştere a
influenţei elementelor lexicale latine, care constituie in acest fel noi indicii
in privinţa
autenticităţii acestor cuvinte.
sfirşitul

Argumente botanice. O dovadă destul de plauzibilă a autenticităţii nomenclaturii dacice
din examinarea împrejurării, dacă plantele prevăzute cu numiri dacice in lucrările
lui Dioscorides şi PA creşteau sau nu în realitate pe teritoriul Daciei de odinioară, adică
în linii mari, pe teritoriul României de astăzi. în cazul cînd, după examinarea acestor plante
medicinale, s-ar dovedi cu certitudine despre unele că sînt elemente sudice, poate chiar subtropicale, cu areal geografic necorespunzător pentru teritoriul Daciei, prin urmare numele dacic
al plantei n-ar fi justificat, atunci acest fapt ar d11.rima temeinicia autenticităţii lor. Desigur,
ţinem seamă de faptul că în cei aproape 2000 de ani aspectul morfologic al
speciilor în
cauză nu s-a schimbat aproape de loc, deoarece din punctul de vedere al genezei speciilor
noi acest interval de timp nu prezintă aproape nici o importanţă.
Deşi cum am arătat mai sus - unele desene de plante au fost denaturate prin multele
copieri, iar altele au fost schimbate din eroare cu altele, totuşi rezultatul cercetărilor noastre a confirmat pe deplin şi pe această cale autenticitatea nomenclaturii dacice, întrucît toate
plantele care au putut fi identificate cu destulă certitudine, creşteau pe teritoriul fostei Dacii,
ele corespund staţiunilor noastre şi nu s-a găsit nici o excepţie neindoielnică în această privinţă.
Această concordanţă n-ar fi fost posibilă, dacă cuvintele "dacice" ar fi fost adunate pe de teritorii situate în altă parte decît în Dacia, iar copistul sau interpolatorul care ar fi încercat să
denatureze, să falsifice aceste date - deşi logica sănătoasă exclude această ipoteză - ,
sau care ar fi greşit în atribuirea acestor nume de plante dacilor, n-ar fi putut proceda cu
o preciziune atit de mare sub aspect botanic.
Argumente de altă natură. Împotriva autenticităţii sinonimelor dioscorideene in literatura
de specialitate n1ai sînt invocate următoarele argumente :
rezultă

https://biblioteca-digitala.ro

C. VACZY

112

- sinonimele sint cuprinse in ,.note separate", care puteau fi introduse in cod.icele C mai
tirziu, chiar in sec. VI-VII e.n., deci mult după executarea acestuia,
- sinonimele din C sint scrise cu litere unciale mici, provenind de la
care textul tratării propriu zise este scris cu litere unclale mari.

altă

Din acest motiv, in cele ce urmează, vom analiza pe baza codicelui C
corespund sau nu realităţii.

mină, faţă

dacă

de

aceste afir-

maţii

Constatăm

incA de la inceput că sinonimele din codicele C nu sint cuprinse in ,.note separate" care puteau fi adăugate ulterior in fruntea textelor de capitole. În cele mai multe
cazuri sinonimele sint enumerate unul cite unul, fiecare in cite un rind, dispuse în coloane
unele sub altele, aşa cum rezultă aceasta din figura fotografică nr. 2 (vezi pag. 66 din partea
I a prezentei lucrări). După sinonime urmeazll. imediat şi la aceeaşi distanţă de rinduri
textul diagnozei plantei, staţiunea şi utilizarea medicală. Numll.rul sinonimelor fiind foarte
variat (1-20), din lipsll. de spaţiu, intercalări ulterioare nici nu s-ar fi putut face, mai ales in
cazul sinonimelor numeroase. Pe multe dintre paginile codicelui (216r, 217r, 218r etc.) se
vede clar şi astll.zi tehnica copistului : el a liniat mai inainte paginile pergamentului, trăgind
nişte linii destul de fine, pe care a inceput să copieze mai intii sinonimele şi apoi textul
propriu zis. Pentru nomenclatură el linia exact atitea rinduri cite sinonime avea de scris, ceea
ce dovedeşte caracterul cu totul mecanic al copierii codicelui şi că sinonimele au fost copiate
concomitent cu textul. Uneori copistul, după ce a copiat sinonimele, a uitat să copieze in
continuare şi textul (229r, 306,·, 307\·, 354v) lăsind spaţii goale, plantele respective răminind
fără nici o tratare de text. în alte cazuri (45v, 46v, 162r, 173r, 174r, 175r, 188r) sinonimele
nu sint enumerate în coloane suprapuse, ci in mod continuativ, fiind parte integrantă a
textului. în ambele cazuri, posibilitatea interpolării ulterioare a sinonimelor a fost exclusă
cu desăvîrşire.
în legătură cu felul caracterelor de litere ale sinonimelor din codicele C, incă Lambecius
(op. cit. 1665 p. 520) a constatat următoarele: ,.Litterae omnes sunt majusculae", iar M.
11'ellmann, unul din cei mai temeinici cunoscători ai acestui codice, în prefaţa lucrării sale
(II. 1906 p. XVII) afirmă : ,.Litterae codicis om nes eadem magnitudine sunt", exceptis follis
135r ct 280v, quae minoribus litteris exaratae sunt, quibus Krateuas et Galeni fragmenta
foliis 163-94v add.ita". De asemenea, C. Wessely in comentarul său bine documentat, Observationes palaeograpbicae, scris ca studiu introductiv la codicele C editat in fototipie de Karabacek1, la pag. 204 constată că acest codice este scris cu liteYe unciale similaYe, de formă elegantă,
caracteristice sec. VI e.n. şi de către unul şi acelaşi scrib, exceptîrid cîteva pagini adăugate
în secolele următoare.
Dar ne-am convins şi noi de acest lucru. După temeinica examinare a caracterelor de litere
ale sinonimelor, precum şi a celor privitoare la textele propriu zise, am ajuns la constatarea
identităţii dimensiunilor şi a caracterelor literelor unciale cu care au fost scrise de una
şi aceeaşi mină. Este adevărat că in citeva cazuri de sinonime mai
lungi, pentru
a nu strica alinierea şi aşezarea sinonimelor unele sub altele, copistul a fost
nevoit să micşoreze dimensiunile ultimelor litere ale sinonimului, pentru ca in acest
fel cuvintul să încapă in acelaşi rînd, procedeu de necesitate pentru a rezolva o situaţie
1
În cursul tipăririi acestei lucrări, Akademische Druck und Verlagsanstalt din Graz a editat
un facsimil în culori al Codicelui constantinopolitan, anexindu-i-se şi un volum de comentarii
elaborat de Prof. H. Gerstinger, volum ce a fost prezentat la Congresul al XIV-lea Internaţional
de Studii Bizantine, ţinut la Bucureşti în 1971.
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ivită

în cursul muncii sale. Existll. însă citeva pagini, care sint scrise in mod evident de altă
cu alte caractere de litere, mai mici sau mai mari, ca de e:x:. indicele herbarului,
scris însă în anul 1406, apoi pag. 486-491 scrise în sec. X-XI, pag 185 scris1i. de mai multe
mini tot la o dată mai tirzie, apoi pag. 287-289 cu descrierea plantei Mandragora, scrise
cu litere cursive dup1i. sec. IX, pag. 135r, 280v etc. Aceste cazuri reprezinti!. insll. intotdeauna completări ulterioare (sec. IX-XV) de pagini pierdute din cod şi refăcute mai tirziu. Astfel de completări ulterioare sînt făcute chiar şi pe locurile rămase goale de pe partea
infet:ioară a paginilor de altfel originale, cu litere evident mai mici, de alt caracter, afectind
însă textul, iar nu sînonimele, menţionindu-se că provin din lucrarea lui Krateuas sau a lui
Galenos. Astfel, cade şi acest argument folosit impotriva autenticit1i.ţii sinonimelor dacice din
codicele C şi N.

mînă şi

Dar şi gîndirea logică pledează pentru autenticitatea nomenclaturii dacice din opera lui
Dioscorides şi PA. Se ştie astăzi că toate sinonimele atribuite grecilor şi majoritatea celor
atribuite romanilor reprezînt1i. veritabile numiri populare de plante în limbile lor, veracitatea acestora putindu-se stabili destul de uşor şi cu toat1i. certitudinea. Greutăţi mai mari
au cauzat cuvintele atribuite egiptenilor, limba c1i.rora a fost mult influenţat1i. in secolele
de mai tirziu. Studii temeinice a întreprins in acest sens Vivi Tăckholm1 , prof. de botanic1i.
de la Cairo (Egipt), care în aceast1i. privinţll. ne-a comunicat (in. litt. angl. 6 nov. 1964)
următoarele : .. În a mea Floră a Egiptului m-am ocupat cu toate numele de plante din caz
în caz şi am pus în cumpănll. pe care din ele Dioscorides le-a luat corect şi pe care le-a
luat din surse greşite. Nu se poate generaliza şi afirma că numirile dioscorideene sint corecte sau false. Unele sînt corecte, unele false, unele sînt amestecuri de semicorecte. semifalse, bazate pe informaţii greşite".

Nu avem deci nici un motiv să presupunem că chiar nomenclatura atribuită dacilor ar putea aparţine lexicului unui alt popor oarecare din antichitate, cu atît mai mult că la data adunării lor dacii erau un popor independent, puternic şi bine cunoscut în lumea antică, în deosebi în părţile
răsăritene. Autenticitatea lor o mai confirmă şi lista de plante a lui PA,
întocmită foarte probabil cu un secol mai tîrziu (sec.II e.n.), din care 11
numiri dacice de plante corespund celor indicate în opera lui Dioscorides,
respectiv în glosarul lui Pamphilos. Trei autori din antichitate, care au
trăit şi scris în secole diferite, nu puteau greşi la indicarea limbii poporului
dac din Dacia de odinioară, iar corespondenţa unora dintre aceste numiri
nu poate fi o simplă coincidenţă.
În baza celor de mai sus putem afirma, că cuvintele atribuite dacilor
în codicele C şi N- cu puţinele excepţii semnalate şi în prezenta lucrare fără îndoială trebuiau să facă parte din vocabularul poporului dac şi astfel
ele pot fi folosite la reconstituirea parţială a limbii lor.
c. v.Jczy
7
Aducem viile noastre mulţumiri Prof. Dr. Vivi Tăckholm din Cairo-Giza (Eaipt)
pentru
0
ajutorul pe care ni 1-a dat în munca de documentare.
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DIE DAKISCHEN PFLANZENNAMEN IN DEN WERKEN
VON DIOSKORIDES UND PSEUDO-APULEIUS
(Zusammenfassung)
Der II- III- IV. Teil 8 dieser Arbeit befasst sich mit dem Ursprung der dioskoridischen
Nomenk1atur. Auf die Fragen: wo, von wem und wann die dakischen Pflanzenbenennungen
gesammelt wurden, spricht der Verfasser die Meinung aus, dass deren Hauptquelle die Arbeit
des Pamphilos (Mitte des I. Jahrh. u.Z.) war. Diese Pflanzennamen-Sammlung wurde wahrscheinlich entweder von den neben den damaligen dakischen Staatsmănnern angestellten
griechisch oder 1ateinisch redenden und schreibenden Ratgebern oder Beamten erha1ten,
oder von den griechischen, romanischen bzw. dakischen Drogenhănd1ern gesamme1t, die in den
Hande1stădten Tomis und Ka1atis in der Dobrudscha wirkten. Dieser Umstand er1ăutert
zug1eich auch warum einige dakische Pflanzennamen griechischen oder 1ateinischen Ursprungs
sind. Jedenfalls stammen die dakischen Pflanzennamen meistentei1s aus der vorromischen
8 Der erste Teil dieser Arbeit ist in ActaMN V (1968) 59-7 4 erschienen
(mit deutscher
Zusammenfassung). Diese Zusammenfassung betrifft den II-III. in ActaMN VI (1969)
115-129 und in ActaMN VIII (1971) erschienenen Teil, wie auch diesen 1etzten Teil.
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Zeit Dakiens und ihre Echtheit ist also sehr wahrscheinlich. Wăhrend der romischen Besetzung
Dakiens (II-III Jahrh.) war die Sammlung so1cher dakischer Pflanzennamen von den dakischen
Urbewohnem, die mit den griechischen und romanischen Ansied.lem hier schon vermischt
lebten, noch viei mOglicher, ein Umstand, der als eine wahrscheinliche Erklărung auch fiir
die Eingliederung neuerer dakischer Pflanzennamen im Werk des Pseudo-Apuleius gelten
kann.
In Bezug auf die Zeit, wann diese fremden Pflanzenbenennungen - einschliesslich die dakischen Pflanzennamen -ins dioskorldische Werk eingeschlossen wurden, ist der Verfasser der
Meinung, dass diese schon vor dem m. Jahrhundert eingegliedert worden sein konnten,
also friiher als die Anordnung des alphabetischen Archetypus dieses Werkes gemacht wurde.
Danach wird das unter dem konventionellen Titei, De medicaminibus herbarum bekannte
botanisch-medizinische Werk des Pseudo-Apuleius, das 25 neue und 11 schon bei Diosckorides
erwăhnte ,.dakische" Pflanzennamen umfasst, analysiert. Es wird festgestellt, dass in der
Literatur eine grosse Unsicherheit hinsichtlich der wahren Person des Verfassers herrscht,
die dadurch zu erklăren ist, dass zwischen dem II-IV. Jahrhundert u.Z. sechs verschiedene
Verfasser unter dem Namen ,.Apuleius" anzutreffen sind, die sich mit Botanik befassten,
aus welchem Grunde dieser Autor unter dem konvetionellen Namen .. Pseudo-Apuleius"
in die neueste Literatur eingegangen ist. Dieser Unsicherheit ist es zu verdanken, dass in
der Fachliteratur die Meinung herrscht (Wellmann, Decev) sein Werk sei im IV- V. Jahrhundert u.Z. geschrieben worden und die dakischen Pflanzenamen wăren in dieser spăten
Zeit auf dem Gebiete des siidlich der Donau gelegenen Aurelianischen Dazien gesammelt
worden.
Der Verfasser stellt folgendes fest:
- das \Verk des Pseudo-Apuleius wurde spăter aufgesetzt als das Werk von C. Plinius
(gegen Ende desI. Jahrh. u.Z.), weil dies seine Hauptquelle war, jedoch friiher als die Werke
des ::\Iarcellus Empiricus und Sextus Placitus Papyriensis (IVJY. Jahrh.), da diese Autoren das
Werk des Apuleius als Inhalt oder Form gebraucht hatten.
- das Vorwort des Werkes von Pseudo-Apuleius bat eine ăhnliche Begriindung der Notwendigkeit (dh. Egoismus und Unwissenheit der damaliger Ărzte) wie die VorwOrter in den
\Verken von Celsus, Dioskorides und ein Brief von Plinius und die in den spăteren ăhnlichen
Werken nicht im Gebrauch waren.
- in einem Brief von :uarcellus Empiricus (IVJV. Jahrh.) - der als Vorwort seines Werkes
dient - wird als Quelle auch ein ,.Apuleius" zwischen den ,.ălteren Autoren" angefiihrt, die
alle im I-II. Jahrh. lebten und er erwăhnt 3 Namen ,.unserer Zeit năherer Autoren", die
sicherlich im III. oder IV. J ahrhundert wirkten.
- durch eine griindliche Analyse des Werkes von Apuleius kann man feststellen, dass
noch einige Pflanzendiagnosen und Standortsangaben vorhanden sind und dass wenigere
aberglăubische ărztliche Empfehlungen vorkommen als im Werk von Plinius usw. aus dem
I. J ahrh. u.Z.,
- wăhrend in den im IV- V. Jahrhundert geschriebenen Werken die Pflanzendiagnosen und
die Standortsangaben gii.nzlich fehlen, sind die groben Aberglauben, die Bezauberungen und
die fiir den innerlichen Gebrauch empfohlenen Arzneimittel - die sogenannten Sterkorarien in grosser Menge vorhanden, ebenso wie die fiir diese Zeit so charakteristischen Rache-Arzneimittel.
- dass zwischen dem Werk De medicaminibus herbarum und den gutbekannten Arbeiten
Apologia und Goldesel des Lucius Apuleius Madaurensis viele tiberzeugende Ăhnlichkeiten sind.
Auf diesen Grtinden fussend, ist der Verfasser der Meinung, dass das Werk De medicaminibus herbarum aller Wahrscheinlichkeit nach, schon im II. Jahrh. u.Z. verfasst wurde und
dass sein Verfasser doch Lucius Apuleius Madaurensis wii.re, oder - in extremis- ein anderer,
noch unbekannter Apuleius, der im Laufe des II. Jahrh. lebte.
Im Weiteren folgt die Untersuchung liber die Identifizierung der betreffenden Pflanzen auf
Grund ihrer kurzen Diagnosen, Abbildungen, Standortsangaben, Etymologie der griechischen
Synonymen und ihre Anwendungen, sowie die Priifung, ob die sogenannten ,.dakischen Pflanzennamen" nicht griechischen oder lateinischen Ursprungs seien, oder ob es sich nicht um
irrtiimliche Abschreibungen hand.le. Nach dieser Auswahl der dakischen Pflanzennamen
konnte der Verfasser folgende statistische Angaben feststellen.

https://biblioteca-digitala.ro

NOMENCLATURA DACI CĂ A PLANTELOR

117

In dem dioskoridischen Werk sind 41 dakische Pflanzennamen (die aus dem I. Jahrhundert
· stammen) anzutreffen :
35 wahrscheinlich echt dakische Namen
. . . . . . . . . . . . 79,6%
3 lateinischen Ursprungs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8%
6 griechischen Ursprungs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6%
wiihrend zwischen den im Werk von Pseudo-Apuleius vorkommenden Benennungen (die
vom Ende des II. Jahrhunderts stammen) zu finden sind:
10 wahrscheinlich echt dakische Narnen
52,6%
8 lateinischen Ursprungs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,1%
1. griechischen Ursprungs . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,3%
Demnach weist die dakische floristische Nomenklatur nach einer 60-70 jiihrigen romischen Beherrschung dieser Provinz einen lateinischen Einfluss von +35,3% und einen griechischen von - 8,3% Wt~rtern auf, wiihrend die dakischen sich um 27.0% verminderten. Diese
Zusammensetzung widerspiegelt die historischen Bedingungen dieses Volkes.
Im letzten Kapitel des Studiu.ms bringt der Verfasser einige linguistische, statistiscbe und
botanische Beweise fiir die Echtheit der dakischen Pflanzennamen und stellt fest, dass alle
diese Pflanzen, die echt dakische Benennungen haben, auf dem Gebiet des damaligen Dazien
vorkamen. Zum Schluss bekampft er die Meinung Decevs, dass die Phytonomenklatur des PseudoApuleius aus dem Gebiete des Dacia Aureliana- und noch so spăt- gesammelt werden
konnte.
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Teritoriul actualei comune Slimnic - situată la 16 km nord de Sibiu,
la poalele lanţului de dealuri care formează cumpăna apelor între bazinele
Oltului şi Tîrnavei Mari - a intrat în literatura arheologică în a doua
jumătate a secolului trecut ca urmare a unor descoperiri întîmplătoare
şi a unor periegheze1 . În primul deceniu al sec. XX M. Kimakowicz s-a
deplasat la Slimnic pentru a cerceta materialele arheologice descoperite
într-o balastieră din "Schelzental", care constau în primul rînd din ceramică,
lespezi de gresie trecute prin foc, oase de animale etc. Concluzia sa a fost
că ele erau de atribuit slavilor 2 • Se adaugă alte cîteva descoperiri izolate 3 ,
între care şi un tezaur geto-dacic cu obiecte de podoabă din argint4 •
Ceramica descoperită în "Schelzental", fie de M. Komakowicz, fie, mai
ales, inainte şi depozitată în Muzeul Brukenthal a fost parţial reluată de
K. Horedt mai întîi, acesta observînd "durata lungă a aşezării, din epoca
1 Se semnala un tumul in punctul .,Alte Burg", numeroase fragmente ceramice .,primitive"
tot în acel loc şi descoperirea, la săparea fundaţiei unei case din sat, a trei monede romane
din care s-a păstrat una republicană; celelalte două erau "asemănătoare" (C. Gooss, Archăo
logische Analekten, în AVSL, IX, 1870, p. 47--!9; i<J.em, Chronik der archăologischen Fttnde
Siebenburgens, Sibiu, 1876, p. 54; G. Teglas, în OTE, XII, 1877, p. 191). Moneda păstrată
e menţionată şi de V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 610 şi de
B. Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima delta conquista,
in EDR, X, 1945, p. 109, nr. 71.
2 M. Kimakowicz, Stolzenburg, in KVSL, XXX, 1907, p. 89-92. în ceramica menţio
nată de M. Kimakowicz se aflau, printre altele, fragmente de la un vas decorat cu butoni
în care erau practicate alveole şi cu benzi ondulate şi de la un vas cu brîu alveolar.
3 Un topor de piatră şi ceramică aparţinînd culturii Coţofeni lîngă .,Şanţul satului", un
mormint cu lespezi de piatră, Il săbii de bronz (M. Kimakowicz, op. cit., p. 92-95 şi precizări ale prof. K. Horedt in Rep., ms.). o daltă şi un celt de bronz (informaţie K. Horedt
în Rep. citat). Menţiuni referitoare la descoperirile amintite aici şi in nota 1 sint şi la 1. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, p. 36, nr. 626 şi la M. Roska, ErdRep,
p. 263, nr. 115.
4 Tezaurul s-a împrăştiat, numai o parte ajungînd în MNA: un torques cu torsiunea neregulată şi capetele terminate în cîrlig, o brăţară cu extremităţile petrecute, aplatizate şi terminate în capete de animal stilizate, o brăţară spirală cu trei spire şi capetele drepte şi
o altă brăţară spirală cu trei spire, cu un capăt rupt şi celălalt terminat drept (D. Popescu,
Nouveaux tresors geto-daces en argent, în Dacia, XI-XII, 1945-47, p. 51-54). Restul pieselor componente ale tezaurului (sau numai o parte a lor ?) s-au identificat pe baza unei fotografii păstrate la Muz. Brukenthal Sibiu : un torques subţire cu capetele în ochi, două bră
ţări spirale şi două cu capetele răsucite pe bară (K. Horedt, Kleine dakische Silberfunde, in
Dacia, XI-XII, 1945-47, p. 266-267; D. Popescu, op. cit., p. 52).
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tîrzie hallstattiană pînă în epoca romană" şi că fragmentele ceramice ornamentate cu benzi orizontale şi ondulate nu sînt de atribuit ceramicii slave6 •
Cu alt prilej, acelaşi autor încadra ceramica dacică preromană din "Schelzental" în sec. II î.e.n., iar cealaltă în epoca romană 6 • Pentru încadrarea
aşezării din "Schelzental" în La ten e-ul mijlociu şi suprapunerea peste
ea a unei a~ezări din epoca Daciei romane s-a pronunţat şi D.Protase 7 •
I. H. Crişan atribuie sec. V -IV î.e.n. cea mai mare parte a ceramicii descoperite de M. Kimakowicz, menţionînd şi existenţa unei a~ezări de epocă
romană în acelaşi loc. 8
Interesul prezentat de materialele arheologice semnalate la Slimnic a
determinat începerea săpăturilor sistematice în vara anului 1970.
Pentru evitarea unor posibile confuzii topografice, datorate în bună
măsură şi lipsei de precizie a tcpcnimelor intrate de-acum în literatura
arheologică, sînt necesare unele detalii privind situarea aşezării antice
cunoscute în "Schelzental". A~ezarea se află într-o depresiune adăpostită
dimpre est, md şi vest de dealuri înalte şi este încinsă dinspre vest de pîrîul
Bacia din valea cu acelaşi nume (= Schelzental) şi dinspre nord-est d~.p îrîul
Şarba ; ccnfluenţa celor dcuă pîrîie marchează limita nordică a aşezării
(fig. 1). Astăzi teritoriul ei, numit Şarba, este tăiat de şoseaua Sibiu-Mediaş
şi acoperit pe circa două treimi din mprafaţă de casele şi grădinile localnicilor.
Cele cîteva secţiuni şi sondaje efectuate pînă acum, fără a fi prea întinse,
au stabilit limitele generale ale a~ezării şi au dovedit continuitatea ei neîntreruptă din epcca latene în epoca romană. Descrierea sumară a unora
dintre ele, ca şi prezentarea parţială a materialelor arheologice, se va face
în ordine cronologică şi nu în ordinea în care au fost executate secţiunile.
Secţiunea III (fig. 2), trasată in terenul arabil al Fermei pomicole ,.Şarba", este orientat1i.
nord-vest - sud-est şi mAsoarA. 44 x 2 m, cu adincimea variabilA., intre 0,60-1,90 m. Numerotarea metrilor s-a făcut de la nord-vest spre sud-est.

S t r a t i g r a f i e (fig. 3) : 7 strat de pllmint brun-negricios, intors de plug. Arăturile
adinci au plitruns prin stratul de humus modem pinli in 2 stratul de cultură a cărui grosime
medie, fA.rli adincirile gropilor şi bordeielor, este de 20-30 cm. În cazul gropilor şi bordeielor
grosimea stratului ajunge pînă la 1,35 m. 3 Sub stratul de culturA., urmeazll un pllmint gălbui
brun, steril din punct de vedere arheologic.
În primii 21 m ai S III s-au cercetat integral doull gropi (Gr. 3 şi 4), un semibordei
(B 5) şi parţial o altll groapă (Gr. 5).

Semibot'deiul (B 5), de formă rectangulară, măsoară 4,30 x 3,75 m şi fundul lui se aflll la
aproximativ 0,60-0,65 m de nivelul de cil.lcare antic. Cei patru stilpi de la colţuri au grosimea
K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, in SCIV, II, 2, 1951, p. 204.
Idem, Mittellatenezeitliche Siedlungen aus Siebenbilrgen, in Studien aus Alteuropa, KolnGraz, Teil II, 1965, p. 60-61, nr. 12.
7 D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 52, nr. 31.
8 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969,
p. 66, 72, 81-84, 88, 92-93, 275.
&
8
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de 0,20-0,30 m şi au fost înfipţi în plmînt pîni!. la 0,60 m sub nivelul fundului semibordeiului. Din împletitura de nuiele a pereţilor nu s-au pi!.strat decit slabe urme ale Iipiturii de
pămînt cu care ea fusese ci!.ptuşită. Spre colţul de sud-est al semibordeiului şi in preajma
peretelui lui de sud s-a descoperit un cuptor cu calota prăbuşită (fig. 3 şi 4). Cuptorul
fuseEe durat din gresie nisipoasă locală şi piatră de riu. Doar focarul propriu-zis al cuptorului
(fig. 5) era mărginit de trei lespezi mari de gresie nisipoasă (înalte de 0,23-0,40 m) aşezate
pe muchie, continuate, spre gura acestuia, cu altele mai mici aşezate la fel cu primele şi parţial
cioplite, in aşa fel incit distanţa dintre ele la bază este de 0,10 m, iar la partea superioară
de 0,26 m. Focarul cuptorului măsoară în interior 0,50 x 0,70 m, îngustîndu-se spre gură pînă
la 0,26 m. Vatra focarului cuptorului a fost făcută din lut fllţuit, astăzi ars pe o grosime
de 3-4 cm, şi ayea pe ea multe resturi de cărbune de lemn. Restul pietrelor dărîmate (atît
din gresie nisipoasă, dar mai ales pietre de riu) pot proveni de la bolta cuptorului şi o eventuală prelungire a ei. Este de semnalat, de asemenea, prezenţa, intre pietrele din dărîmătura
cuptorului, a unora ce conţineau minereu de fier. Judecind insi!. după construcţia cuptorului,
arsura redusă din focar, ca şi după lipsa oricăror urme de zgură sau resturi de reducere a
minereului, credem că prezenţa pietrelor conţinînd minereu de fier intre celelalte din dărimă
tura cuptorului este mai degrabă întîmplătoare. Destinaţia cuptorului pare a fi fost menajeră.
Atit în interiorul bordeiului, cit şi intre pietrele dărîmături! s-au descoperit numai fragmente
ceramice dacice aparţinînd perioadei din preajma cuceririi romane.
În apropierea peretelui de vest al semibordeiului, la 1,15 m de el, a fost săpată parţial
o groapă (Gr. 5 in fig. 3) care conţinea, de asemenea, numai ceramică dacică din preajma
cuceririi romane şi pămînt înroşit, sfărîmat. Forma gropii este aceeaşi cu a gropilor 3 şi 4
(vezi mai jos, cu descrierea in detaliu). Diametrul gurii: 0,60 m, Dm fundului: 1,25 m, adîncimea fundului de la nivelul actual: 1,25 m. Foarte probabil groapa în discuţie este de pus
pe seama nevoilor gospodăreşti ale celor ce locuiau in semibordeiul din apropiere.
Groapa 3 (fig. 3 şi 6), de formă conici!., diametrul mai mare la fund, cvasiovală in plan.
Gura gropii, mai îngustă iniţial, s-a lărgit prin surparea unei porţiuni a pereţilor. Pereţii
conici se lărgesc spre baza gropii şi in apropierea fundului ei plat se. rotunjesc. Diametru!
gurii astăzi: 0,70 m, Dm fundului: 1,35 m, adîncimea fundului de la nivelul actual: 1,60 m.
În groapă s-au aflat numeroase fragmente ceramice dacice preromane, lucrate cu mina şi
la roată, cenuşii, brune, roşcat-gălbui, două fragmente de rişniţe din tuf vulcanic, bucăţi nu
prea mari de cărbune de lemn şi citeva bucăţi de lipitură arsă.
în imediata ei apropiere se află groapa 4 (fig 3, Gr. 4), aproximativ de aceeaşi formă.
Această din urmă groapă are gura ceva mai largă (1 m in diametru) şi fundul uşor alveolat,
în aşa fel încît diametrul ei maxim (1,75 m) se află la circa 10-15 cm de punctul cel mai
adînc (1.45 m de la nivelul actual). În interiorul gropii s-au descoperit fragmente ceramice
dacice de la vase lucrate cu mîna şi la roată. Dintre vasele lucrate cu mina unele aparţi
neau ceramicii poroase, cu ornamente în relief sau incizate, şi unor fructiere din pastă fină,
lustruită, de culoare neagră. Împreună cu ele s-au gi!.sit şi fragmente ceramice lucrate cu
roata dintre care se remarcă resturile unui vas de circa 40 cm înălţime, confecţionat din pastă
cenuşie, cu buza dreaptă şi răsfrintă in afară şi cu două torţi orizontale.

Este de notat că la nici una din cele trei gropi menţionate mai sus pereţii
nu au fost arşi şi în nici una din ele nu s-au descoperit resturile lipiturii de lut
cu care ar fi fost căptuşiţi pereţii. Ţinînd seama de constatarea din urmă,
ca şi de forma gropilor, este foarte probabil că sistemul lor de săpare afost
deosebit de cel al obişnuitelor gropi din aşezările dacice. Forma conică
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a gropilor putea fi realizată doar prin săparea lor cu un diametru mai mare
decît al gurii şi apropiat de al fundului, prin introducerea în cavitatea
săpată a unei
împletituri de nuiele şi umplerea - cu pămîntul
rezultat din săpare - a spaţiului rămas liber între pereţii împletiturii
şi pereţii cavităţii săpate. Foarte probabil în primii 1-2 ani de la
săpare, cît timp împletitura de nuiele nu se deteriora, gropile puteau
fi utilizate ca depozite de cereale, cum, de altfel, se întîlnesc în bună parte
din aşezările dacice aparţinînd epocii Latene. După deteriorarea împletiturii de nuiele, gropile au sfîrşit prin a deveni locul de aruncare a resturilor
menajere, ceea ce explică varietatea conţinutului lor şi lipsa vaselor întregibile.
Sistemul acesta de săpare a gropilor nu apare cu totul singular în aşeză
rile dacice. Gropi de formă asemănătoare s-au descoperit în aşezarea dacică
de la Arpaşul de Sus 9 • Concluzia autorului săpăturilor este că ele au fost
arse intenţionat în jumătatea inferioară şi căptuşite cu lemn şi lipitură
în partea superioară, singura utilizată drept "depozit" de cereale; partea
inferioară a gropii servea doar ca spaţiu izolator şi loc de colectare a apei
infiltrate prin pereţi 10 . N-ar fi exclus însă ca arsura constatată în partea
inferioară a unei gropi să fie incidentală. În acest caz, săparea şi protejarea
pereţilor ei cu o împletitură de nuiele ar fi aproape identice cu· sistemul
utilizat la Slimnic.
În restul stratului de cultură au apărut aceleaşi fragmente ceramice dacice lucrate cu mina
la roată, toate preromane, ca şi resturi de cărbune, oase de animale şi fragmentul unei
lame de cuţit de fier.

şi

Secţiunea II (fig. 7), trasată tot in terenul arabil al Fermei pomicole Şarba, la 5 m nord-vest
de capătul nord-vestic al S III şi la 3 m sud-vest de aceeaşi S III 11 , orientată tot nordvest - sud-est, măsoară 10 x 1,50 m, adincindu-se intre 0,65-1.35 m. Numerotarea metrilor
s-a ff1cut de la sud-est spre nord-vest.
str ati g r a fi a este asemănătoare cu cea a S III: 1 strat de pămînt intors de plug, gros
de circa 0,20-0,25 m, care a antrenat şi resturi de cultură materială; 2 stratul de cultură
materialâ, brun-negricios, cu grosime medie de 0,20-0,25 m şi de 0,90-0,95 m in locul semibordeiului şi 3 stratul de pămînt gălbui-brun, steril din punct de vedere arheologic.

Semibordeiul din m 7-10 (fig. 7, B 4), probabil tot de formă rectangulară, a fost adîncit
circa 0,55-0,60 m faţă de ninlul de călcare antic şi construit în tehnica întîlnită şi la semibordeiul menţionat din secţiunea III. Inventarul lui consta din ceramică dacică lucrată cu
mina şi un fragment la roată, ceramică romană provincială, slabe urme de lipitură şi un corn
de bovideu. Trebuie menţionat că singurul fragment aparţinînd ceramicii dacice lucrate la
roată provine de la buza în trepte a unui chiup roşu şi că el a fost găsit în spaţiul semibordeiului, dar la limita dintre nivelul antic de călcare şi începutul adînciturii semibordeiului.

e-10 M. Macrea, Şanticrttl arheologic Caşolţ-Arpaşul de Sus,
in 1\fateriale, I\', 1957,
p. 146-148 şi fig. 22.
u Trasarea secţiunilor s-a făcut în funcţie de posibilitâţile lăsate de culturile de pe teren
şi de casele şi grădinile localnicilor.
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în restul stratului de cultură s-au descoperit atît fragmente ceramice dacice lucrate cu mina
(ce nu oferă posibilitatea de a le incadra in epoca preromană sau in cea romană), cit şi rare
fragmente ceramice romane.
Secţiunea I (fig. 8), trasată in grădina cultivată a localnicului Nicolae Vintilă, este orientată
nord-vest - sud-est şi măsoară 26 x 2 m (metrul 14 nesăpat), cu adincimea variind intre
1,15-2,35 m. Numerotarea metrilor s-a făcut de la sud-est spre nord-vest.
Str ati g r a fi e : 1 lmmus modern, brun-negricios, parţial intors de hîrleţ. steril din punct
de vedere arheologic, gros de 0,20-0,65 m; 2 strat brun-negricios, cu resturi de cultură materială, gros de 0,55-1,10 m, ale cărui limite marchează şi înclinaţia pantei terenului in antichitate;
3 strat de pămînt galben-argilos, pe alocuri cu nisip. steril din punct de vedere arheologic ;
4 depunere de pămînt brun-gălbui adusă de apele de ploaie; 5 pietriş; 6 lentilă de nisip.
De-a lungul secţiunii s-au descoperit trei semibordeie (fig. 8, B 1- 3) şi două gropi
(fig. 8, Gr. 1- 2).

Scmibordeiul 1 (fig. 8, B 1) săpat numai parţial din pncma culturilor care impiedicau
extinderea secţiunii, a fost adincit 0,40-0,50 m de la nivelul de călcare antic. Inventarul lui
consta din fragmente ceramice dacice lucrate cu mina, ceramică romană provincială, bucăţi
de lipitură de perete arsă şi oase de animale.
Semibordeiul 2 (fig. 8, B 2). aproximati\· rectangular, de 1,90 x 2,60 m, :wea limita infela 0,83 m de nivelul actual. Inventarul lui e acelaşi cu al precedentului, adăugindu-i-se
un rest dintr-o lamă de cuţit de fier.

rioară

Semibordeiul 3 (fig. 8, B 3). cercetat numai parţial din pricina culturilor agricole, era adîncit
de nivelul de călcare antic cu circa 0,70-0,75 cm şi avea pe fund un strat compact
de lipitură de lut. parţial arsă. În interiorul lui s-au descoperit şi urme de cărbune de lemn.
Inventarul consta numai din ceramică dacică lucrată cu mîna, ceramică romană şi cîteva
oase de animale.
faţă

Groapa 1 (fig. 8, Gr. 1), rotundă, cu pereţii arcuiţi in exterior şi ingustindu-se spre fund,
la 2,10 m de nivelul actual al solului. Pereţii ei au fost căptuşîţi cu o făţuială
de lut, nearsă. Ea conţinea fragmente ceramice dacice lucrate cu mîna şi ceramică romană
provincială, oase de animale şi resturi de lipitură arsă de locuinţă.

coboară pînă

Groapa 2 (fig. 8, Gr. 2). de aceeaşi formă cu precedenta, căpăcuită de semibordeiul 2, a
fost astupată sumar înainte de construirea semibordeiului cu un strat de pămînt gros de
10- 15 cm, din care pricină fundul semibordeiului s-a şi tasat deasupra ei. Fundul gropii
se afla la 2,20 m de nivelul modern. Inventarul ei consta din fragmente ceramice dacice lucrate
cu mîna, fragmente ceramice romane, o fusaiolă, resturi de lipitură de perete arsă şi oase de
animale.
înainte de-a incheia prezentarea secţiunii I este de menţionat că ea a fost trasată în
imediata apropiere a pîrîului Bacia (40 m sud-est), la sfîrşitul pantei dealului la poalele căruia
se află aşezarea antică, din care pricină depunerile rezultate din scurgerea apelor de ploaie
sînt mult mai mari în acest loc. Şi, in sfîrşit, o ultimă precizare : distanţa maximă intre capetele
opuse ale secţiunii I şi secţiunii III este de 100 m, iar intre capetele opuse ale secţiunii
I şi secţiunii II este de 73 ro.
Ceramică dacică preromană

sau ceramică dacică de epocă romană in amestec cu ceramică
a fost descoperită şi în alte cite,·a sondaje efectuate pe cuprinsul aşezării. Formele
vaselor şi maniera in care au fost lucrate fiind însă aceleaşi cu ale ceramicii menţionate mai
sus, renunţăm la prezentarea ei.

romană
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Incadrarea cronologică a aşezării nu este influenţată de descoperirea
cuptorului din secţiunea 1!1.12
Cuptoare durate din lespezi de piatră şi din piatră informă de carieră şi de
rîu nu sînt cunoscute pînă acum în epoca anterioară cuceririi romane a Dadei.
Trecînd peste cele din epoca prefeudală tîrzie, mult îndepărtată din punct
de vedere cronologic18 - nu şi ca sistem de construcţie însă -, cele mai
apropiate ca epocă ar fi "pietrarele" 14 semnalate la Cernatu, Boarta şi
Bezid.
La Cernatu, într-o aşezare pe care Z. Szekely o consideră ca fiind din
Latene tîrziu şi din epoca romană, continuînd deci pe acelaşi loc16, sînt
menţionate, pe baza informaţiilor furnizate de autorul săpăturilor, în două
semibordeie, cîte o vatră -" pietrar" 16 , fără alte detalii care ar lămuri
dacă avem de-a face cu cuptoare de piatră sau cu vetre de foc la baza
cărora erau pietre.
La Bezid17 , într-o aşezare aparţinînd culturii Sîntana de Mureş, se menţionează descoperirea într-o locuinţă a unei "vetre circulare ... făcută cu
lutuială şi cu lespezi de piatră" 18 şi, peste cîteva pagini, se constată că "în
amîndouă locuinţele vetrele sînt "pietrare", vetre formate din lespezi
de piatră" 19 • Judecînd, deci, după sensul acordat cuvîntului "pietrar" în
legătură cu descoperirile de la Bezid, s-ar părea că şi la Cernatu este vorba
tot despre vetre de foc cu baza de piatră.
La Boarta, într-o locuinţă distrusă şi fără inventar, aflată în teritoriul
aşezării daca-romane, dar care ar putea data din epoca prefeudală, se menţionează, de asemenea, un "pietrar" 20 • Şi în acest caz lipsesc însă detaliile
necesare definirii construcţiei (vatră sau cuptor?).
În sfîrşit, în aşezarea daca-romană de la Obreja s-a descoperit parţial
o îngrămădire de pietre al cărei rost urmează a fi lămurit abia după cercetarea ei 21 •
u În aşezarea de la Slirunic este foarte posibil să mai fi fost şi alte cuptoare. Spre o asemenea supoziţie ar trimite menţiunile lui M. Kimakowicz (op. cit., p. 90) referitoare la descoperirea unor lespezi de gresie trecute prin foc.
18 Vezi, de pildA, D. Prodan D. Popescu - K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti,
in SCIV, V, 1-2, 1954, p. 218, 220 şi fig. 9/1-2, pl. II; E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu.
Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, 1967,

passim.
u Termenul de "pietrar", impropriu pentru a desemna un cuptor de piatră, a dus, după
cum se va vedea mai jos, la confuzii.
u Asupra posibilitliţii ca aşezarea să continue din Latene in epoca romană işi expdmă
indoiala D. Protase pe baza puţinătăţii ceramicii romane descoperite acolo (D. Protase, op. cit.,
p. 29-30).
18 D. Protase, op. cit., p. 29.
17 Z. Szekely, Materiale ale culturii Sîntana de A!ures din sud-estul Transilvaniei, în Aluta,
I, 1969, p. 60-61, 69-70.
•
1a Idem, op. cit., p. 61.
18 Idem, op. cit., p. 69.
10 S. Dumitraşcu şi G. Togan, Săpăturile arheologice din aşezarea daca-romană din ~ee.
II -III e.n. de la Boarta, în Lucrări ştiinţifice - Istorie, ştiinţe sociale, pedagogie, [Oradea],
1971, p. 10.
21 Informaţii D. Protase, căruia ii mulţumim.
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În această situaţie, tot ceea ce se poate afirma deocamdată este constatarea făcută în timpul cercetărilor de la Slimnic: cuptorul de piatră din
secţiunea III, prin ceramica descoperită între dărîmăturile lui şi în tot
semibordeiul căruia îi aparţine, se datează în epoca Latene tîrzie.
Materialul ceramic recoltat cu prilejul săpăturilor este în măsură să indice
limitele cronologice generale ale aşzării.
Cer amic a dacic ă p re rom an ă aparţine celor două tipuri
principale de vase: lucrate cu mîna şi la roată. Din prima categorie fac
parte cu deosebire vasele-borcan de dimensiuni mici şi mijlocii, confecţi
onate din pastă care are drept degresant pietricele şi nisip. Buza vaselor,
puţin sau mai mult răsfrîntă în afară (fig. 9/1, 3, 7, 9; 10/8; 11/1.4).
continuă cu pereţii uşor arcuiţi, terminaţi într-un fund drept. În general
bine, dar neuniform arsă, vasele sînt de culoare brun-negricioasă (fig. 9/1,
3,7; 10/8), brună (fig. 9/5-6; 10/12), brun-gălbuie pînă spre cărămiziu
(fig. 9/4, 9-10; 10/7, 10, 12-13; 11/1, 4; 12/7, 13). Omamentarea constă
din benzi ondulate şi orizontale incizate (fig. 9/1, 5, 9), striuri fine ce
încep sub buza vaselor şi se opresc spre fundul lor (fig. 9/3), linii drepte
şi curbe, incizate vertical sau oblic pe pereţi fig. 9/1, 9; 10/12-13; 11/1.4;
12/7), butoni, mai ales rotunzi, cu sau fără alveole (fog. 9/4, 6-7,10;
10/13; 11/1), dar şi aplecaţi spre baza vaselor (fig. 12/7), brîuri alveolate
care pornesc şi se întîlnesc la butonii vaselor (fig. 9/6, 10; 12/13). Deseori
omamentele incizate sau în relief se găsesc combinate pe pereţii aceluiaşi
vas. Confecţionate din acelaşi fel de pastă sînt şi mai multe fragmente
de ceşti de cunoscuta formă tronconică, prevăzute cu cîte o toartă (fig.
12/8).
Din categoria ceramicii lucrate tot cu mîna, dar din pastă fină, bine
arsă, de culoare neagră cu lustru, fac parte fragmentele de la vase cu pereţii uşor arcuiţi spre exterior, unele cu reparaţii ulterioare, şi de la fructiere
cu buza lată şi uşor aplecată în jos (fig. 9/11).
Ceramica confecţionată la roată este reprezentată prin fragmente de
fructiere, vase de dimensiuni mijlocii şi mari (chiupurile), din pastă bine
aleasă şi arsă uniform, de culoare cărămizie şi cenuşie (fig. 9/8; 10/9, 14;
11/5; 12/11; 13/5). Unul dintre vase, de culoare cenuşie, de dimensiuni
mijlocii, cu buza dreaptă şi răsfrîntă în afară, pereţii aproape conici şi fund
inelar, este prevăzut cu două torţi cvasiorizontale (un fragment în fig.
11/5). Chiupurile cărămizii, decorate cu linii orizontale şi în val incizate
(fig. 12/11), nu par a fi prea numeroase. Pînă acum toate fragmentele
provenite de la gura chiupurilor aparţin tipului cu buza în trepte, mult
evazată în afară (fig. 9/8; 10/5).
C e r a m i c a d a c i c ă d e e p o c ă r o m a n ă constă din fragmente ceramice aparţinind la două tipuri de recipiente: vase-borcan şi
ceşti, ambele confecţionate cu mîna, din pastă cu impurităţi, bine arsă.
Culoarea vaselor-borcan variază între brun-negricios (fig. 10/1, 4, Il;
12/2; 13/7) şi brun deschis spre galben (fig. 10/2-3, 11/3, 6; 12/9-10,
12; 13/8). Ornamentarea pereţilor constă mai ales din brîuri alveolate
dispuse orizontal şi vertical (fig. 11/3, 6; 12/9, 12; 13/7), brîuri crestate
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(fig. 12/10), linii incizate (fig. 10/3), impresiuni de forma alveolelor, dispuse
sub buză (fig. 10/1, 4), benzi de linii paralele, în zig-zag, incizate (fig. 10/2)
şi, mai rar, proeminenţe rotunde (fig. 11/6; 13/8). Ceramica dacică de
epocă romană atrage atenţia prin pasta sa mai bine arsă şi subţirimea
pereţilor vaselor. În ce priveşte ornamentica în relief, se observă preferinţa
pentru brîurile alveolate înguste, cu alveole fine. Ceramica dacică este mai
numeroasă decît cea romană în locuinţele aparţinînd fazei romane a aşe
zării.

Toată ceramica dacică de epocă romană de aici îşi are analogii în celelalte aşezări rurale, în castre şi în alte construcţii de pe cuprinsul pro\'inciei
Dacia 22 •
Dacă specia ceramică dacică lucrată la roată continuă sau nu şi în epoca
romană nu se poate confirma sau infirma deocamdată pe baza observaţiilor
din aşezare, cîtă vreme ele se bazează doar pe un singur fragment ceramiclucrat la roată (supra, secţiunea II), aflat într-o poziţie neclară.
Cer amic a rom an ă constă, evident, numai din vase lucrate
la roată. Se întîlneşte atît ceramică uzuală, din pastă cenuşie-negricioasă
(fig. 9/2; 13/1) şi roşcat-gălbuie (fig. 12/4-6; 13/2, 4), cît şi cea mai pretenţioasă, cu slip roşu (fig. 13/3) sau dată cu vopsea roşie (fig. 10/6; 11/2 ~
12/1. 3; 13/6), nelipsind, desigur, fragmentele de la chiupurile negricioase
cu buza trasă spre interior (fig. 11/7). Fragmentele ceramice romane descoperite provin de Ia oale mijlocii (fig. 9/2; 12/4; 13/1), străchini mici şi
mari (fig. 10/6; 11/2; 12/1. 13/6), de la castroane (fig. 13/3) şi căni cu o toartă
(fig. 12/3, 5; 13/2, 4). Tipurile de vase romane aflate în aşezarea de la Slimnic sînt cele bine cuno~cute în aşezările din Dacia romană şi, în bună
parte, aparţin formelor răspîndite în general în Imperiul roman23 • Ele
demonstrează fără echivoc existenţa aşezării în epoca stăpînirii romane
în Dacia (sec. II - III e.n.). Este de aşteptat de la cercetările viitoare
să aducă preciziuni privitoare la perioada în care aşezarea a luat sfîrşit.
Că locuirea în epoca romană n-a fost de scurtă durată o arată şi descoperirea gropii 2, astupate (care conţinea, între altele, materiale ceramice
dacice şi romane) şi "căpăcuite" de semibordeiul 2 (cu inventar caracteristic tot epocii romane).
Nici în privinţa începuturilor aşezării, nu avem, deocamdată, indicii
numeroase. Materialele ceramice descoperite în timpul săpăturilor indică
probabil sec. III - II î.e.n. Fructierele de forma celei din fig. 9/11 au
fost încadrate de I.H. Crişan în tipul III, care are "o maximă dezvoltare

D. Protase, op. cit., passim; N. Gudea, Ceramica dacică din castrul roman de la Buciumi
Sălaj), in SCIV, 21, 1970, p. 299 şi urm.
~
k
~
23 De ex.: fragmentul de Yas din fig. 12/1 aparţine unei străchini cu fund inelar de tip K~.
la H. S. Robinson, Pottery of the Roman Period, în The Athenian Agora, V, Princeton, 1959.
p. 60 şi pl. 12 şi 36; fragmentul de strachină din fig. 11/2, străchinii de tip H 4 de la H. S.
Robinson, op. cit., p. 47 şi pl. 8 şi 68; cf. şi forma de la E. B6nis, Die kaiserzeitliche Keramik
von Pannonien, în DissPann, ser. II, nr. 20, Budapest, 1942, p. 48-49 şi pl. XXI/19; fragmentul din fig. 13/3, vasului de tip G 73 la H. S. Robinson, op. cit., p. 29 şi pl. 5 şi 66;
fragmentul din fig. 13/6, străchinîi de tip G 77 de la H. S. Rohinson, op. cit., p. 29 şi pl. 4
şi 67; cf. E. B6nis, op. c2t., pl. XXIIIJ5.
22

(jud.
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în sec. II î.e.n." 24 • Spre acelaşi nac ar trimite şi un vas cu butoni cu alveole şi linii incizate în val, orizontale şi verticale, cunoscut de mai
înainte 25 •
În schimb, vasul cu torţi orizontale, descoperit la Slimnic în acelaşi
punct pe la începutul secolului XX, a fost datat împreună cu aşezarea,
pe baza analogilor de la Histria, Zimnicea, Satu Nou, Poiana şi din Bulgaria, în sec. V -IV î.e.n. 26 • Dar încă de atunci se remarca faptul că în
aşezarea de la Pi~cul Cră~ani 27 va~ele cu torţi orizontale pot fi mai tîrzii 2 ~.
Vase cu torţi orizontale în tor~adă sînt datate şi în necropola de la Munghiol în sec. IV -III î.e.n. 29 , iar un fragment dintr-un vas descoperit la
Moreşti 30 , identic celui de la Slimnic, a fost datat, împreună cu aşezarea
de acolo, mai întîi în sec. III - II î.e.n. şi apoi numai în sec. II î.e.n. 31 •
În ce ne prin~te, avîrd în vedere datările în general admise, dar mai ales
descoperirile făcute pînă în prezent la Slimnic, opinăm pentru datarea vasului în discuţiei cel mai devreme în sec. III î.e.n.
Celălalt vas cu torţi orizontale, descoperit în aşezarea acum în discuţie
(fig. 11/5), imită produse similare elenistice sau trace, Analogii se găsesc
atît pe teritoriul Bulgariei 32 , cît şi în ceramica elenistică33 • Forma vasului de
la Slimnic o imită pe a cunoscutelor lekanai elenistice 34 , databile începînd
de la sfîrşitul sec. IV î.e.n. 35 şi pînă în primii ani ai sec. I î.e.n. 36 , profilul
lui apropiindu-se în~ă mai degrabă de al vasului c64 37 din grupa c a lui
H.A. Thom~on, data bilă în a doua jumătate a sec. III î.e.11. şi la începutul
sec. II î.e.n. 38 .
În concluzie, începutul aşezării este de plasat, deocamdată, cel mai
devreme în sec. III î.e.n. şi anume mai degrabă în a doua lui jumătate sau
spre sfîrşit, ea continuînd neîntrerupt, pe acelaşi loc, pînă în epoca Daciei
romane inclusiv. Dintre materialele ceramice caracteristice sec. I e.n. fac
I. H. Crişan, op. cit., p. 129.
Idem, op. cit., p. 315 şi pl. LXXII/1.
Idem, op. cit., p. 82, pl. XX.
27
1. Andrieşescu, Piscul Crăsani, în A RJ'd SI, ser. III, tom. III, Mem. 1, Bucureşti,
1924, p. 46-47 şi fig. 75-77, p. 55-56 şi fig. 145, datate, împreună cu aşezarea, cel mai
devreme în sec. III î.e.n. (p. 90-91).
2s 1. H. Crişan, loc. cit.
24

25
26

29
E. Bujor, Săpăturile de salvare de la J\lurighiol (r. Tulcea, reg. Galaţi), în SCJ V, VI,
3-4, 1955, p. 573, pl. II/1.
80
Informaţie K. Horedt, căruia îi mulţumim.
31
K. Horedt şi colab., Şantierul Moreşti, în SCJ V, IV, 1-2, 1953, p. 297 (sec. III- II) ;
K. Horedt, Mittellatenezeitliche Siedlungen aus Siebenburgen, p. 72-73 (sec. II î.e.n.).
32
Multe din ele au fost descoperite şi la Seuthopolis, care a fost fondat pe la sfîrşitul
sec. IV î.e.n. şi începutul sec. III î.e.n. şi şi-a sfîrşit existenţa la finele sec. III i.e.n. (M.
Cicikova, CesronoJIHC, 1970, p. 121, 123; un vas cu torţi orizontale în fig. 60).
33
34
H. A. Thompson, Two Centuries of Hellenistic Potlery, în Hesperia. ]ournal of tiu~
American School of Classical Studies at Athens, IV, 3, 1934, p. 389, D 67 şi fig. 76, 122.
35
Idem, op. cit., p. 313, 315, 325 (A 59 ).
36
Idem, op. cit., p. 393-394, 414 (E 122 ).
37 Idem, op. cit., p. 367 (C 64 ) şi fig. 122.
as Idem, op. cit., p. 345, 347.
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parte fructierele din pastă cenuşie fină, cu buza dreaptă Şl corp zvelt3 9
şi mai ales chiupurile cu buza în trepte40 •
Deocamdată nu s-a surprins stratigrafic suprapunerea părţii din aşezare
corespunzătoare epocii romane, mai corect spus, a locuinţelor acesteia,
peste locuinţele părţii preromane a aşezării. Se pare că aşezarea s-a extins
pe suprafaţă şi nu vertical, din apropierea pantei abrupte a dealului ce o
adăposteşte dinspre sud-vest spre confluenţa pîrîielor Bacia şi Şarba41
(fig. 1), cu toate că cercetările viitoare pot foarte bine infirma această,
mai curînd, impresie decît constatare.
Caracterul aşezării, pe toată durata ei, trebuie să fie fost pregnant agricol, locuitorii căutîndu-şi cele necesare traiului în cultivarea pămîntului
vălurit, dar fertil, din jur şi în creşterea animalelor. Zona în care este plasată aşezarea se remarcă tocmai prin climatul blînd şi precipitaţii ponderate.

*
Din cele de mai sus rezultă că deosebirile între descoperirile aparţină
toare epocii premergătoare cuceririi romane şi cele de după cucerire, am
spune în domeniul construcţiilor gospodăreşti, sînt deocamdată minime:
deosebiri lipsite de importanţă şi nesemnificative în privinţa semibordeielor şi evidente, pînă acum cel puţin, în săparea gropilor de provizii-menajere. Dar lipsa unor diferenţe substanţiale între cele două epoci apare
firească din moment ce aceeaşi populaţie a continuat să trăiască în acelaşi
loc şi după încorporarea Daciei în Imperiu.
Continuarea şi extinderea cercetărilor, cel puţin în partea de aşezare
neocupată de construcţiile moderne, va permite o comparaţie în detaliu
a prefacerilor suferite de cultura materială dacică în epoca romană, timpul
şi intensitatea influenţei romane asupra culturii dacice tradiţionale, transformarea culturii dacice în cultură provincial-romană caracteristică provinciei carpatice a Imperiului roman.
Importanţa descoperirii de la Slimnic constă tocmai în aflarea, prin
cercetări sistematice, a unei aşezări dacice preromane ce continuă pe acelaşi
loc în epoca romană. Se pare, deci, că nu peste tot şi nu întotdeauna administraţia romană a recurs la transferarea aşezărilor dacice rurale în locuri
mai deschise, uşor de supravegheat şi controlat. Mai mult chiar, cu excepţia zonei muntoase, ar apărea normală continuarea aşezărilor dacilor
în vechile locuri de dinaintea cuceririi romane. Cazul aşezării de la Slimnic
se va repeta, foarte probabil, şi în alte părţi ale provinciei Dacia.
1. GLODARIU
38 Tipul V la I. H. CriŞJ.n (op. cit., p. 163 -170). unde se fac referiri şi la exemplarele descoperite la Grădiştea Muncelului, databile în sec. 1 e.n.
40 Tipul acesta de chiupuri este frecvent in aşezarea civilă de la Grădiştea Muncelului (vezi
un exemplar la 1. H. Crişan, op. cit., p. 184 şi pl. LXXXIV/3) şi in cea de la Feţele Albe,
în nivelul aparţinînd primului secol e.n. ; mai mult, in locuinţa circulară de pe terasa .. Şesul
cu brînză", databilă intre cele două războaie dacice (H. Daicoviciu - 1. Glodariu, Considet'aţii asupra cro11ologiei aşezării dacice de la Feţele Albe, in ActaMN, VI, 1969, p. 470-472),
singurul tip de chiupuri care apare este cel cu buza in trepte.
' 1 Materialele culese la suprafaţă susţin ipoteza enunţată.
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DE LA SLIMNIC

L'HABITAT DACE ET DACO-ROMAIN DE SLIMNIC
(Resume)
L'auteur presente partie donnant les resultats des fouilles archeologiques entreprises dans
l'habitat dace et daco-romain (fig. 1) se trouvant sur le territoire de la commune de Slimnic (dep. de Sibiu). A la suite de ces recherches on a decouvert un habitat dace d'avant
la conquete romaine, dont les debuts remonteraient, a ce que l'on peut dire jusqu'a present,
jusque dans la deux:i.~me moitie du III~me s.av.n.~ .• peut-etre vers la fin de celui-ci. L'habitat
se compose de logements partiellement enfouis, quadrilat~res (fig. 3), dont un est pourvu d'un
four en pierre (fig. 3-5). Dans la proximite des logements il y a des fosses a provisions, en
forme d'entonnoirs renverses (fig. 3, fosse 3; fig. 6). L'inventaire de !'habitat consiste en
de la ceramique travaillee a la main et au tour (fig. 9/1. 3-11; 10/12-14; 11/1, 4-5;
12/11, 13; 13/5), en os d'animaux, moulins a main, objets en fer. Apr~ la conquete romaine
!'habitat se maintient en place, sa vie continue. L'on y construit toujours les memes logements quadrilat~res partiellement enfouis (fig. 7 -8), mais les fosses sont maintenant rondovales et retrecissent vers leurs parties inferieures (fig. 8). La phase romaine de !'habitat
durant, son inventaire comporte de la ceramique dace travaillee a la main (fig. 10/11 ; 11/3, 6;
12/2,9-10, 12; 13/7-8), delaceramiqueromaine (fig. 9/2; 11/2, 7; 12/1, 3-6; 13/1-4, 6),
d'os d'animaux, d'objets en fer, etc.
Le caract~re de cet habitat est pregnant agricole. Son importance reside justement dans
la recherche systematique qu'on y a faite d'un habitat duce precedant la conquete romaine,
qui continue d'exister sans interruption sous la domination de Rome.
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Fig. 1. Locul

aşezării

(linia

întreruptă marchează

limita aşezliril, săgeţile mici locul
pîrîielor Bacia şi Şarba).
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săpăturilor şi săgeata

mare

confluenţa

F ig. 2. Secţiu nea III, metrii 3 -22 ; în dreapta caseta 1 (parţial).

Fig. 4 . Secţiunea III, metrii 14-17 . Dărimătura cuptorului din semibordeiul 5.
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pămint intors
lamă de cuţit

Secţiunea

III, metrii 1-21, plan

şi

profilul peretelui de nord-est:

de plug; 2 pămtnt brun-negricios cu resturi de cultură material ă ; 3 păm!nt gălbui-brun, steril; 4 fragmente ceramice; 5 lipitură de perete arsă ;
de fier; 7 pigmentaţie de pămtnt ars; 8 urm ă de sU!p de lemn; 9 fragmente de r!şniţe; 10 gresie nisipoasă arsă; 11 piatră de riu; 12 cărbune de
lemn.
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Fig. 5.

ecţi unea

III, metrii 16 - 17 . Focarul cuptomlui din semibordeiul 5.

Fig. 6.

Secţiunea

III, metrii 4-6. Groapa 3.
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I<'ig. 11.

Ceramică:

1, 4-5

dacic ă preromană ;

2, 7

rom ană;
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Ceramică:

1, 3-6

rom an ă;

2, 9 - 10, 12

dacică

de
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e pocă roman ă;

12

7 -8, 11, 13

dacic ă pr e roman ă.

,
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Fig. 13.

Ceramică:

1-4, 6

romană;

5

dacică preromană;
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7-8

dacică

de

epocă romană.
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AŞEZĂRI ALE POPULAŢIEI AUTOHTONE ÎN
DACIA SUPERIOARĂ

O dată cu cucerirea Daciei de către romani şi transformarea celei mai
mari părţi a ei în provincie romană, populaţia dacică, învinsă, a fost pusă
în netă condiţie de inferioritate faţă de învingător. Despre soarta
acestei populaţii, pînă nu demult, aveam puţine date. Atît ştirile
literare antice, cît şi cele epigrafico-sculpturale sînt destul de disparate
şi lacunarel, iar urmele arheologice descoperite erau rare şi izolate. În atare
condiţii, studiile privind populaţia dacică în cadrul provinciei au dus la
consemnări şi interpretări de multe ori cu totul diferite şi nu totdeauna
riguros ştiinţifice, combătute la timpul lor de C. Daicoviciu, căruia îi revine
meritul incontestabil de a fi pus pe baze viabile, îndrumînd pe calea
cea justă, studiul acestei probleme 2 , lucru confirmat nu o dată de cercetările ulterioarea.
Un fapt apare cert: în timpul crîncenelor războaie, purtate cu o îndîrjire
rar întîlnită, dar mai ales după aceste războaie, populaţia dacică înfrîntă,
cu rîndurile mult rărite, a fost supusă în mare parte - după cum reiese
din unele scene de pe columna lui Traian' şi din unele descoperiri arheologice - unor deplasări teritoriale, fiind dislocată din zone de interes politico-strategic sau economic şi strămutată în zone mai puţin vulnerabile
sau de mai mică importanţă 6 • Desigur, mulţi vor fi trecut şi de partea învingătorului sau vor fi pactizat cu acesta 6 , obţinînd privilegii sau păstrîn
du-şi situaţia de mai înainte, dar marea masă acum aservită, supusă unor
1 Ele se reduc la cîteva excerpte, din autorii contemporani sau dintr-o perioadă ulterioară
provinciei, păstrate la scriitorii tirzii, la cîteva inscripţii şi monumente în care am putea să-i
desluşim şi pe băştinaşi.
2 C. Daicoviciu, Problema continuităţii în Dacia, în AISC, III, 1936-1940, p. 200-233,
apoi TransAnt, 1945, p. 101-126, urmate de multe alte studii, dintre care cităm Romanizarea Daciei, în Apulum, VII, 1968, p. 261-271.
3 Vezi IstRom,
I, p. 387-396; D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina
arheologiei şi numismaticii, 1966, p. 15-74; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, 1968, p.
111-116 şi 251-269.
4
Vezi C. Daicoviciu - H. Daicoviciu, Columna lui Traian, 1966, interpretarea pl. 15,
25 şi, mai ales, a pl. 71-73.
6
Alături de cetăţi, multe din aşezările dacice cercetate işi încetează acum existenţa (vezi
IstRom, I, p. 314) şi tot acum multe altele, după cum vom vedea, iau fiinţă.
• Dio Cassius, LXVIII, 11, 1 şi Columna lui Traian (vezi C. Daicoviciu - H. Daicoviciu,
op. cit. interpretarea pl. 36-37, 44 şi 67).
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noi obligaţii şi unor mari transformări sociale, îşi va continua pe mai departe formele de viaţă tradiţionale 7 •
O ştire păstrată la Lactantius, scriitor din vremea lui Diocleţian, ne
informează că dacii învinşi de Traian au fost supuşi recensămîntului conform practicii romane şi legilor războiu1ui 8 • Din aceasta reiese că după
cucerire pe întreg teritoriul provinciei s-a procedat la un recensămînt
general şi că băştinaşii supuşi la cens dispuneau de bunuri, care, credem
că nu pot fi materializate decît prin terenuri şi animale, ca resurse principale9 . .Alături de aceştia acum se vor fi aşezat şi mulţi colonişti, veniţi cu
obiceiurile lor de acasă, dar cu o cultură romană mai mult sau mai puţin
formată, rîndurile lor fiind completate de multe ori de veterani.
În contactul direct cu lumea romană, populaţia autohtonă, chiar dacă
la început va accepta cu rezen·e şi oarecare ostilitate noile situaţii, se pare
că nu aceeaşi atitudine o va lua, pe cît era posibiJ1°, faţă de progresul tehnic
şi de cultura romană, faţă de care a fost destul de receptivă, faptdovedit
mereu de descoperirile arheologice tot mai numeroase din ultimul timp.
Într-adevăr săpăturile tot mai multe şi recunoaşterile făcute pe teren în
ultima perioadă au dus la descoperirea unor aşezări ale populaţiei autohtone din mediul rural al provinciei sau a unor aşezări în care populaţia
băştinaşă este prezentă în număr foarte mare11 şi în care elementul indigen
poate fi urmărit încă în toată plenitudinea lui alături de cel roman, în cea
mai perfectă simbioză. Prezentarea acestor aşezări o vom face în cele ce
urmează:

AI'Chiud, com. Teaca, jud.

Bistriţa-~ăsăud.

În săpăturile din 1961 şi 1963, efectuate la sud de sat, în partea de hotar numită Fundă
tura, s-a descoperit - in afară de urme din neolitic, epoca bronzului, Hallstatt, Latcne şi
feudalismul timpuriu (sec. XI- XII) - o întinsă aşezare care durează din timpul stăpînirii
romane pînă în sec. 1\" e.n.12.
Din această aşezare, care se intinde pc citeya hect::.re, au fost dezyelite 9 semibordeie13
şi 20 de gropi de pro\"izii. Scmibordciele, de formă rotund-oYalf"t, sînt de obicei de 3,50 X 3 111
C. Daicoviciu, în AISC, III, 1936-19-W, p. 266; :\I. l\Iacrea, op. cit., p. 149.
Lactantius, Dr mortibus pcrsccutnrum, XXIII, 5.
9 Agricultura şi creşterea animalelor r:imin şi acum operaţiile de bază; cit despre l:elelalte
resurse ale solului şi subsolului, se pare că ele au trecut în exclusivitate în mîinile statului.
10 Aici intervin o serie întreagft de factori dintre care amintim pe cel economic, social şi,
presupunem, cel geo-urbanistic.
11 Constituit, credem, elementul determinant; nu vom discuta aici aşezările rurale in care
apar urme dacice izolate sau foarte puţine şi nici aşezările autohtone pe locul sau în apropierea cărora se vor dezvolta centrele urbane; aici unde elementul autohton a fost dezrădă
cinat sau copleşit aproape cu totul încă din primii ani ai provinciei, de numărul mare al
celor veniţi şi de cultura romană.
12 D. Protase, op. cit., p. 106- 107.
13 Autorul săpăturilor le numeşte bordeie, deşi de la nivelul actual ele se adîncesc numai
0,80 m-1,10 m şi, dacă ţinem seama de depunerile sun·enite în decursul timpurilor, trebuie
să admitem că în raport cu nivelul de călcare antic se aflau mult mai sus şi că pereţii lor
se ridicau mult deasupra pămîntului, ceea ce ne face să credem că erau mai degrabă nişte locuinţe
puţin adîncite, pe care, pentru a le da o titulatură cit mai adecvată, noi le vom numi semibordeie.
8
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şi. cu una sau două excepţii, sint lipsite de vatră sau cuptor interior. Pe podina semibordeielor,

făcută din lut bătătorit, s-au aflat puţine resturi arheologice, constînd din fragmente de vasei

şi oase de animale la care se adaugă uneori bucăţi de rişniţe de tip roman, fusaiole, greutăţ

de lut ars şi străpungători din os de animal. Într-un semibordei s-a aflat şi un pieptene de os
cu plăcile alcătuitoare prinse cu nituri de fier. Gropile de provizii, aflate lîngă semibordeie
(in două cazuri chiar sub acestea), in formă de butoi sau căldare, sint adinci de 1-2,30 m
şi largi de 1,10-1,50 m. Cu unele excepţii, ele nu poartă urme de ardere, in schimb se
păstrează

resturi vizibile de lipitură.
în stratul cu depuneri arheologice, gros de 0,40-0,90 m, in care apar amestecate toate
urmele de cultură materială din epocile mai sus amintite, s-au mai găsit un virf de lance
şi doi denari: unul de la Caracalla şi celălalt de Ia Severus Alexander.
Ceramica aflată, după factură, cuprinde : fragmente de vase romane din pastă fină de
culoare cărămizie, sură şi cenuşie-negricioasă - unele dintre cele sure provin de la chiupuri
( dolia), iar altele mai fine, puţine, au luciu metalic şi uneori decor din linii lustruite - şi
fragmente de vase dacice modelate rudimentar cu mina, din pastă grosolană, slab arsă şi de
obicei fără omamentaţie.
D. Protase, cu oarecari rezerve, crede că aşezarea durează din faza finală a existenţei provinciei şi pînă in sec. IV, cind de fapt presupune că s-a dezvoltatl 4 , şi in care, după anumite
forme şi factura unor vase ( ?), intrevede prezenţa unor daci liberi.

Boarta, corn. Şeica Mare jud. Sibiu.
Pe terenul numit Ochimi, cuprins intre văile Calbei şi Vesăudului şi "Dealul lui Americanu",
in 1966, pe circa 1,5 ha s-a aflat ceramică hallstattiană şi urmele unei aşezări dacice din
epoca romană.
Săpăturile începute in 1968 şi extinse in 1969 au dus la descoperirea unei locuinţe, cu
pietrar în interior şi in afară cu două vetre. Ceramica găsită in stratul subţire de aici este
dacică şi romană, însă nu lipsesc nici cioburi hallstattiene şi prefeudale16 • Vetrele, pe care
nu s-a găsit nimic şi par părţi constitutive ale unor cuptoare, erau construite pe lutul galbenvirgin şi făţuite, avînd pereţii, din care s-a păstrat doar puţin, din lut ; în urma arderii ei,
au devenit cărămizii.
în afară de ceramică, inventarul aşezării este foarte sărăcăcios şi constă din mai multe
prisnele, gresii, două cuţitaşe şi un vîrf de lance de fier 18 •
Ceramica dacică, modelată cu mina din pastă dură, consistentă, puternic, însă neuniform
arsă, de culoare cărămizie-negricioasă, provine de la oale cu fundul plat şi buza răsfrîntă,
ornamentate cu briuri simple, alveolare sau crestate, la care se adaugă uneori şi butoni mici;
unele au ca decor un brîu alveolar în asociere cu o bandă de linii ondulate sau numai benzi
de linii ondulate, neordonate. Din aceeaşi pastă sint şi fragmentele de ceşti cu toartă. Alte
fragmente, din aceeaşi pastă dură, însă mai puţin îngrijită, provenind de la vase-borcan,
alungite, sint ornamentate pe gît cu motive incizate in formă de brăduleţ, dispuse orizontal
şi mărginite pe umăr cu un şir de alveole, unele au cite o bandă de linii orizontale din care
14 :M. Macrea, op. cit., p. 473, merge şi mai departe, părindu-i-se că ar începe numai după
retragerea aureliană.
16 S. Dumitraşcu şi G. Togan, Săpăturile arheologice din sec. II -III e.n. de la Boarta
(Sibiu), în Lucrări ştiinţifice Istorie-Ştiinţe Sociale-Pedagogie, Oradea, 1971, p. 9-15.
16 O bună parte din acest material, poate cel mai semnificativ am avut prilejul să-1 studiem,
fiindu-ne pus la dispoziţie cu multă amabilitate atît la Mediaş de către George Togan, cît
şi la Oradea de către Sever Dumitraşcu.
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pleacă benzi de linii in formă de semicerc, iar altele numai cu strlurl pe tot corpul ; unele
dintre acestea din urmă provin de la vase mari. Tot de la vase mari de provizii, dolia, decorate cu striurl verticale pe corp, s-au aflat şi alte fragmente, insă de data aceasta din pastă
bună, spumoasă, cu aspect negricios. De asemenea, s-au aflat şi citeva fragmente de fructiere
din pastă fină, cenuşie, lucrate la roată17 •
Ceramica de factură romanA. provine de la vase din pastă fină de culoare cenuşie şi
cărămizie, din pastă bună, sură, şi din pastă dură, cărA.mizie-negricioasă. Din pastă fină,
cenuşie, s-au aflat fragmente de castroane şi farfurii, omamentate cu motive executate cu rotiţa
dinţată, cu linii ondulate, lustruite sau date cu vopsea de culoare brună. Din aceeaşi pastă
sint şi unele fragmente de dolia, avind ca decor benzi de linii orizontale şi ondulate. Dintre
fragmentele de vase din pastă fină, cărămizie, remarcA.m o toartă de vas mare, lată şi cu
nervură mediană, care in partea superioară, lingi!. buza vasului, pe toată lăţimea ei, are
aplicat un brîu alveolar. Tot din această pastă sint şi citeva fragmente de imitaţii de terra
sigillata. Din pastă bună, sură s-au găsit fragmente de dolia şi de la vase cu pereţii subţiri,
omamentate cu motive executate cu rotiţa dinţată şi cu linii orizontale ; unul, pe umărul
uşor cutat, are un şir de alveole, iar alături o bandă de linii oriZQntale. Unele fragmente
de dolia omamentate cu benzi de linii orizontale şi ondulate, formind "ochiuri", sint din pastă
negricioasA cărămizie. Alte fragmente de vase, cărămizii-negricioase, insă din pastă dură, provin de la oale cu pereţii subţiri, fundul plat, corpul sferoidal şi buza răsfrintă.

C aşolţ, com.

Roşia,

jud. Sibiu.

Săplturile

efectuate, cu cîţiva ani in urmă, in monumentala necropolă tumulară de la Caşolţ,
de peste 100 de ani in literatura de specialitate18, au dus la identificarea şi cercetarea, intre anii 1954 şi 1957, a unei aşezări dacice din epoca romană, ale cărei urme, cît au
putut fi urmărite in această perioadil., se află la sud de necropo1ă, pe ambele părţi ale
piriu lui Higiului, atit pe Dealul Bradului dt şi pe Dealul lui Dan, in punctele numite Pepinieră,
TăietuYă şi Guya Higiului 18 •
în timpul săpăturilor s-a descoperit sporadic un strat de cultură, subţire şi destul de
sărăcăcios, cu urme de locuinţe, colibe, vetre de foc şi ceramică. Totuşi, intr-un caz, din ruinele
unei construcţii au ieşit la iveală urme ceva mai bogate, constind din o îngrămădire mare de
pietre, aproape ca un pavaj, pe care şi în jurul cărora s-a găsit foarte mult cărbune, bulgări
de lut cu urme de nuiele, numeroase fragmente ceramice şi mai multe obiecte de metal10 •
l\Iaterialul ceramic, destul de fărîmiţat, aflat in săpătură, intr-unul din puncte, împreună
cu fragmente de vase neolitice şi din epoca bronzului11, provine în mare parte de la vase
lucrate la roată, de factură romană, similare ca pastă şi tehnică cu cele din necropolă22
cunosută

17 S. Dumitraşcu şi G. Togan, op. cit., p. 11. Autorii încadrează in această categorie şi
alte tipuri de vase lucrate la roată, pe care noi, deşi bănuim că unele ar aparţine acesteia,
le tratăm în cadrul ceramicii romane, neavind deocamdată probe mai evidente.
18 Vezi N. Lupu, Istoricul cercetărilor necropolei de la Caşolţ-Sibiu, in SCŞ Cluj, III, 3-4,
1955, p. 97-124.
18 În anul 1954 s-au săpat: la Pepinieră 2 secţiuni (M. Macrea şi D. Berciu, Şantierul
arheologic de la Caşolţ şi Arpaşul de Sus, în SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 609-610); la Tăietură
3 secţiuni în 1956, (M. Macrea, E. Dobroiu şi N. Lupu, Şantierul arheologic Caşolţ-Calbor,
in Materiale, V, 1959, p. 409-410); la Gura Higiului 11 secţiuni şi o suprafaţă, in 1957 (M.
Macrea, Şantierul arheologic Caşolţ-Calbor, în Materiale, VI, 1959, p. 416-419).
20 M. Macrea, op. cit., p. 416-417.
21 La PepinieYă (M. Macrea şi D. Berciu, op. cit., p. 610).
22 În săpăturile făcute la Tăietură s-a aflat şi un fragment dintr-o strachină cu trei picioare
(M. Macrea, E. Dobroiu şi N. Lupu, op. cit., p. 410).
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de la vase modelate cu mina, omamentate cu briuri alveolare, crestate, sau cu butoni, de
S-au mai găsit şi citeva fragmente de ţigle, aşchii de silex, fragmente de
rişniţe, o teslă de fier, o cheie, o fibulă mică şi o monedă de bronz puternic corodată.
Din cele arătate rezultă că aşezarea era in apropierea necropolei, intr-o fundătură de dealuri,
de-o parte şi de alta a văii Higiului, una din ramificaţiile văii mai mari a Bradului, cu deschidere spre Olt.
Dacă raportăm aşezarea la durata necropolei, adică la o jumătate de veac, şi la mărimea
acesteia din urmă23 - credem că problema contemporaneităţii nu trebuie pusă" - se pare
că a avut o arie mult mai intinsi decit cea cunoscută de noi16, fiind alcătuită din case de
lemn cu pereţii căptuşiţi cu lut şi din colibe răsfirate.
factură dacică.

Cenade, jud. Alba.

Din hotarul satului, pe o suprafaţă intinsâ, împreună cu ceramicâ din comuna primitivă,
s-au aflat şi fragmente de vase dacice şi romane2°.
Ceramica dacică, de epocă romană, modelată cu mina, din pastă dură, consistentă, bine,
însă neuniform arsă, de culoare cărămizie-negricioasă, provine de la fragmente de oale, unele
ornamentate cu briuri alveolare, benzi de linii ondulate sau in formll. de ghirlande. Din
pastă bună cu nisip in compoziţie, cenuşie-cărămizie sint citeva fragmente de chiu puri, unele
ornamentate cu benzi de linii orizontale şi ondulate, precum şi o toartă de ceaşcă. S-au mai
aflat şi citeva fragmente de fructiere, din pastă fină, cenuşie, cu lustru.
Ceramica romană provine de la vase din pastă fină, cenuşie, şi din pastă zgrunţuroasă
sură, de la vase mari şi cu picior.
Ciumbrud, or. Aiud, jud. Alba.

La marginea satului Ciumbrud, inglobat oraşului Aiud, in stinga pîrîului ce curge la sud
de Şcoala hortiviticolă, pe prima terasA. a Mureşului, in 1963 au fost strînse de la suprafaţa
terenului fragmente de vase romane şi dacice din perioada stll.pinirii romane. Unele fragmente
de vase dacice modelate cu mina au ca ornament brluri alveolare şi butoni mici, rotunzi 27 •
Ciunga-Ocna

Mureş,

jud. Alba.

La circa 2 km spre sud-est de Ciunga, acum cartier al oraşului Ocna Mureş, pe terenul
numit Bora şi Orăslaci, de o parte şi de alta a cursului superior al văii Ciungii, pe o arie de
aproximativ 8 ha, alături de ceramică neolitică şi hallstattianl la suprafaţa terenului arabil
se află şi foarte multe fragmente de vase dacice şi romane, bulgll.ri de lut cu urme de nuiele,
piatră şi mortar, precum şi oase de animale.
Materialul ceramic dacic modelat cu mina, din pastll. dură, consistentă, însă uneori mai
de culoare cărămizie-negricioasă, provine de la oale cu fundul plat şi buza
răsfrintă, unele cu pereţii groşi, alteori cu pereţii subţiri şi alungiţi. Unele sint ornamentate
pe corp cu briuri alveolare, altele au ca ornament tortiţe-urechiuşe cutate, iar altele cîte
puţin ingrijită,

33

Peste 300 de tumuli.

:w Vezi D. Protase, op. cit., p. 29.

ln care, se pare, că s-au stabilit şi colonişti.
George Togan, care cu multă bunăvoinţă ne-a
de aici.
27 Informaţie M. Rusu; vezi şi D. Protase, op. cit., p. 203.
36

20

Informaţie
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o linie incizată. Din pastă fină, cenuşie, lucrată la roată, s-au
buza, cupa şi piciorul unor fructiere, unele cu lustru de culoare

găsit

citeva fragmente din

brună.

Ceramica romană, din pastă fină, cărămizie sau cenuşie, provine de la farfurii, castroane,
capace, căni, ulcele, oale cu torţi şi de la dolia; cea din pastă bună, sură, numai de la vase
mari în special de la do/ia, iar cea din pastă dură, consistentă de culoare cărămizie-negricioasă,
de la oale cu pereţii subţiri şi corpul sferoidal. Notăm că un fragment din aceeaşi pastă dură,
însă de culoare negricioasă, este ornamentat pe corp cu un şir de alveole mărginite pe o
parte de o linie ondulată.
Din studiul făcut asupra materialului mai sus descris şi cules de la suprafaţa terenului
arabil, se desprinde clar ideea că aici, pe cursul superior al văii Ciungii, străjuită de dealurile
din jur, se afla o aşezare rurală din epoca romană, ale cărei inceputuri ar putea data, din
perioada anterioară 28 , locuitorii ei constmindu-şi case cu pereţii de lemn căptuşiţi cu lut, unele
avînd temelii de pietre legate cu mortar.
Curciu. com. Dîrlos, jud. Sibiu.

La sud-est de satul Curciu, pe terenul arabil numit La Ftnttni, situat la confluenţa a
intr-o infundătură de dealuri cu prilejul lucrărilor agricole a ieşit la iveală pe
cea 1 ha ceramică din epoca bronzului, hallstattiană, Latene şi epoca romană. Din perioada
stăpînirii romane s-au aflat fragmente de vase din pastă fină cărămizie şi cenuşie, dar mai
ales fragmente de do/ia ornamentate cu benzi de linii ondulate şi orizontale. Tot din acest
timp sint şi citeva fragmente din buza şi corpul unor vase din pastă cenuşie, modelată cu
mîna. S-a mai găsit o parte dintr-o rişniţă, citna fragmente de cărămizi, bucăţi de lipitură
şi oase de animale.
două piriiaşe

Materialul ceramic descoperit aduce mărturii grăitoare in ceea ce priveşte atribuirea aşezări
de La Fintini populaţiei autohtone dacice incepind cu sec. III i.e.n., şi apoi daco-romanilor 1 ~

Lcchin(a, corn. Iernut, jud.

Mureş.

La marginea de vest a satului, pe terenul numit Sălişte, o terasă înaltă de pe malul drept
al 1\Iureşulni, pe circa 8 ha se află urme materiale din epoca bronzului, hallstattiene, Latene,
din epoca romană, prefeudală 30 şi feudală31. După unii cercetători, care au efectuat săpături
in această staţiune, aşezarea Latene continuă pină in epoca romană32, iar după alţii, intre
Latene-ulmijlociu şi inceputul stăpînirii romane in Dacia ar fi un hiatus, toată ceramica dacică
atribuită Latene-u1ui tîrziu datindu-se in timpul proviniciei33 • Dar şi unii şi alţii admit caracterul autohton al aşezării din epoca romană, fie după asemănarea formelor intilnite in ceramica
dacică şi in cea romană34 fie că, nepunindu-se la îndoială acest caracter, ci din contră afir28 La acest lucru ne gindim pentru că, alături de ceramica mai sus descrisă, s-a aflat şi
un văscior cu umărul cutat, din pastă cenuşie-gălbuie, care pare mai vechi. Rămîne ca săpă
turile sau alte descoperiri viitoare să aducă noi lămuriri.
29 D. Radu, Descoperiri arheologice pe teritoriul satului Curciu (jud. Sibiu), in ActaMN,
VIII, 1971, p. 483-497, unde autorul afirmă pe baza fragmentelor de dolia descoperite, ceea
ce nu e concludent după noi, că aşezarea continuă pînă in secolul IV. e.n.
30 Dorin O. Popescu, Fouilles de Lechinţa de Mureş, in Dacia, II, 1925, p. 304-309 şi 334.
31 SCIV, III, 1952, p. 323-237; K. Horedt, Săpăturile arheologice de la Iernut, 4, Lechinţa
de Mureş, in ActaMN, III, 1966, p. 408.
32
Vezi Dorin O. Popescu, op. cit., p. 334-335.
33
D. Protase, op. cit., p. 36, pe baza săpăturilor din 1960 şi K. Horedt, op. cit., p. 408.
" Dorin O. Popescu, op. cit., p. 323-344.
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mîndu-1, motivaţia se face doar numai pe baza a două ceşti dacice aflate în complexul cu
material romana&, cînd însă se fac referiri la stratul roman de cultură se ?."firmă că ceramica
romană este destul de puţină în raport cu cea Latene sau este prezentat ca o fişie destul de
subţire3&, fără a se explica.
în acest strat, în timpul săpăturilor s-au descoperit urmele unei locuinţe cu podina făcută
din mai multe rinduri de lipitură, o vatră şi mai multe gropi de provizii. Ceramica romană
aflată constă din fragmente de vase din pastă fină de culoare cărămizie şi cenuşie, de dimensiuni şi forme diferite, şi din fragmente cll.rli.mizii, dintr-o pastă mai aspră, de la vase mijlocii,
unele decorate cu mai multe benzi de linii incizate, care uneori au aspect de caneluri. Pe gîtul
unui vas din care lipseşte o bună parte, se află scrijelată, destul de neglijent, cu litere capitale,
inscripţia MARITMI ( ?) 37, întreruptă de o spărtură.
De prezenţa băştinaşilor în această aşezare este legat şi depozitul cu unelte dacice aflat în
apropiere, pe Podeias.
Din cele arătate se desprinde concluzia că aici se află o aşezare autohtonă din timpul
stăpînirii romane în Dacia; şi că, totuşi, cu unele mutaţii şi reveniri dintr-un sector sau altul
al ei, se pare că aşezarea incepe în Latene 89 şi continuă mai modest pînă in plină epocă
prefeudală40 •

Mugeni, jud. Harghita.
La marginea satului, pe malul drept al Tîrnavei Mari, pe terenul numit Vizlok, se află o
din sec. III-IV, descoperită prin săpăturile făcute aici în anii 1960 şi 1962.
în aşezare, care pare să se fi întins pe o mică suprafaţă, în stratul cu urme de cultură
materială gros de 0,40-0,50 m, au fost descoperite resturile a 15-16 locuinţe de suprafaţă,
mai multe gropi, un cuptor de ars vase, ceramică de factură dacică modelatll. cu mina şi olărie

aşezare autohtonă

romană11 •

Locuinţele, care au fost sesizate în săpătură printr-o uşoară adîncitură faţă de nivelul antic
printr-o aglomerare de bulgări de lut cu urme de nuiele şi fragmente de vase, se pare că
aveau o formă rectangulară şi pereţii împletiţi din nuiele şi căptuşiţi cu lut. Singura locuinţă
dezvelită complet era de 4,70 X 2,80 m.
Gropile, ovale, cu diametrele între 0.45 şi 1,30 m şi adînci de 0,90-1 m, conţin numeroase fragmente de vase lucrate la roată şi cu mîna, cele mai frecvente fiind fragmentele de
chiupuri (dolia) de culoare mai ales sură, dar şi cărămizii, fără luciu.
Cuptorul de ars vase, construit rudimentar din lut, era aşezat într-o groapă anume amenajată,
adîncă de 0,80 m faţă de suprafaţa antică a solului.
Ceramica aflată în aşezare provine de la vase dacice modelate cu mîna din pastă dură şi
neîngrijită, omamentate cu motivele caracteristice : brîuri alveolare, şiruri de alveole, crestături
etc., şi de la vase romane obişnuite dintre care remarcăm numărul mare de fragmente de
şi

35 Cf. SCIV, III, 1952, p. 324 şi K. Horedt, op. cit., p. 408.
Deşi D. Protase, loc. cit., il prezintă destul de gros şi foarte bogat în resturi arheologice.
87 Dorin O. Popescu, op. cit., p. 334, o citeşte MARIT(V)MI.
38
Cf. I. H. Crişan, Un depozit de unelte descoperit la Lechinţa de Mureş, în SCJ V, XI,
2, 1960, p. 285-299.
39
Lucru care ni se pare mai aproape de realitate; aşa se pot explica şi observaţiile făcute
în legătură cu stratul destul de gros aproape steril, dar cu urme romane in el (cf. K. Horedt,
op. cit., p. 408).
40 SCIV, III, 1952, p. 324-327; SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 674 ~i D. Protase, op. cit.,
p. 117.
41 D. Protase, op. cit., p. 40-42 şi 119-121.
38
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chiupuri (dintre care unele, mai ales cele clrlmizii şi flri luciu, ar putea si fie dacice} şi
prezenţa unor fragmente de vase fine cu sau flrlluciu metalic, cu ornamente lustruite, specifice ( ?)11 .
Majoritatea fragmentelor ceramice aflate provin de la chiupuri şi alte vase romane, care
împreuni cu ceramica dacicll. se afli peste tot in stratul de culturi şi in gropi, amestecate,
o separare stratigraficll. nefiind posibilA ; mai mult, intr-un chiup roman s-au aflat citeva fragmente de vase dacice. Totuşi, o observaţie se impune, şi anume cll ceramica lustrui ti, e adevlrat
'puţini, s-a aflat pină acum numai in stratul de culturi şi in locuinţe, lipsind in gropi;
dupi D. Protase, aceasta inseamnA ci ar putea documenta o fazi mai tirzie a aşezlrii, de
după plirllsirea provinciei.., legati de pitrunderea unor elemente ale populaţiilor, de asemenea romanizate. din estul provinciei.
Noşlac,

jud. Alba.

Cu prilejul unor perieghezc flcute in 1963, la circa 6 km sud de satul Noşlac, la capll.tuJ
uneia din numeroasele ramificaţii ale văilor de pe malul sting al Mureşului, in partea de hotar
numiti Şumughi, la suprafaţa terenului arabil, de o parte şi de alta a văii, s-a aflat ceramică
din epoca bronzului, hallstattianl, dacicli şi romanl.
Slplturile incepute incli in toamna aceluiaşi an şi continuate pinA in 1966, cu precAdere
pe latura nord-estici a vllii unde materialele arheologice sint mai intense, au dus la descoperirea unei aşezlri autohtone din epoca romani", ale clrei urme se intind pe aproximativ
200 x 150 m. 1n stratul de culturi cuprins intre -0,20 şi -() ,65 m, suprapunîndti-se peste o
aşezare de la sfîrşitul epocii bronzului şi inceputul epocii fierului, s-au aflat urmele a 6 semibordeie, a 13 gropi de provizii, ale unui cuptor şi a doul vetre de foc, foarte multă ceramicl
dacică, romani şi din comuna primitivl0 .
Semibordeiele, care mai degrabl par nişte locuinţe de suprafaţi puţin adincite in sol (0,20- 0,45 m). apar inspre baza stratului, intre 0,45 şi 0,65 m. După cite s-au putut constata,
ele erau de formA patrulateră cu colţurile uşor rotunjite, dimensiunile lor variind intre 2,15 x
x 2,85 m şi 3 x 4 m. Pe podina a doul locuinţe s-a dat de cite un pietrar; unul din ele, mai
mare, alcătuit din lespezi mici de gresie şi pietre de riu arse, mai pAstra inci forma cuptorului
orientat cu gura inspre sud spre unul din colţurile inciperii, colţ prin care se pare ci se
fAcea intrareau. într-o locuinţA s-au găsit resturile unei vetre fiţuite. Inventarul aflat este
48 Şi D. Protase, op. cit., p. 120, le încadreazl în aşa-zisa culturl Sintana de Mureş-Cernea
hov. Or ştim el şi pentru comuna primitivă denumirea unei culturi materiale după numele
unei localitlţi este improprie şi are neajunsurile ei; cu atit mai mult pentru o perioadl istorică
e cu totul nepotrivită şi folosirea ei, care se pare că acum a devenit o modă chiar pentru
aceasti perioadă, nu numai eli ingreunează înţelegerea mai profundă a fenomenului istoric
respectiv, fărlmiţindu-1, dar creează impresia c1l se ocoleşte .,tehnicist", trecindu-se pe plan
secundar, - desigur că e mult mai simplu -, tocmai elementul principal : creatorul, adică
populaţia, care chiar daci nu se poate defini totdeauna cu toată certitudinea, in majoritatea
cazurilor o ştim sau o bănuim şi o putem incadra in timp şi spaţiu.
•a Deşi e greu de susţinut, pentru el astfel de ceramicl se afll şi in staţiuni romane ce
dlinuiesc numai pe durata provinciei.
" 1. Mitrofan, Aşezarea daca-romană de la Noşlac (r. Aiud), in RevMuz, II, 1965, nr.
special, p. 437, unde este prezentat rezumatul comuniclrii ţinute la Sesiunea ştiinţifică a muzeelor din 27-29 decembrie 1964.
" Prezenţa acesteia din urml la suprafaţa terenului şi in stratul de culturl daco-roman
rezultA fie din rularea ei de pe pantele din jur, in timpul 1ucrlrilor agricole şi al ploilor, fie
prin rlscolirea straturilor de culturi.
" Aceastl presupunere pare sl fie intllrită şi de poziţia terenului uşor inclinat spre sud,
precum şi de faptul eli In general colţul sudic al locuinţelor se conturează ceva mai greu,
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destul de slrlclcios şi consU din ceramică daclcă şi romană, uneori şi din comuna primitivi,
clrbune şi oase de animale ; într-o locuinţA. s-au gAsit însă şi un virf şi un manşon de vîrf de
lance, o daltl şi un cui de fier şi un ac de fibull de bronz. De asemenea, în timpul slpli.turllor s-au mai descoperit şi urmele a trei stilpi de lemn de la o construcţie. aşezaţi în linie
dreaptl, la 4 şi respectiv 2 m unul de altul.
Gropile aflate în preajma locuinţelor, iar în trei cazuri chiar sub locuinţă, pline cu pAmint,
fragmente de vase dacice şi romane, bucAţi de lut ars flţuit, obiecte de fier distruse de ruginli.
- între care un cuţit de plug - şi oase de animale, apar ca o pată rotundl cu diametru!
între 0,80 şi 1,35 m la acelaşi nivel ca şi locuinţele şi se adîncesc pinA la 0,90-2,20 m.
Majoritatea se lArgesc în adîncime, ca apoi să se îngU.steze, în formă de bol, terminîndu-se
printr-un fund drept sau alveolar, dar sînt şi gropi cu pereţii drepţi şi fundul plat.
Din cuptor nu s-a mai pAstrat decit vatra rotundă (1,20 m, în diametru), puţin din pereţii
din lut, foarte arşi, pietrele existente de o parte şi de alta a gurii cuptorului şi groapa mică.
din faţa acestuia. Cele douli. vetre prezente în săpătură prin pete de arsurii, în preajma cllrora
s-au aflat şi citeva pietre de riu, sînt probabil tot ril.mli.şiţele unor cuptoare.
Materialul ceramic aflat in cuprinsul acestei
de la vase romane şi dacice.

aşezări

este foarte bogat

şi

variat

şi

provine

Ceramica romană, ceva mai abundentă decit cea dacicli., raportul fiind de 55 la 45%.
poate fi grupatli. după factura pastei in fragmente de vase din pastă fină, bună. sau durli..
Cele din pastă. fină sint de culoare cllrli.mizie in cea mai mare parte, dar şi de culoare cenuşie. Dintre formele de vase înillnite din această. past11. cităm: oale mari cu torţi, ulcele cu sau
fli.ră torţi, căni, castroane, farfurii, cupe cu picior şi strecurli.toare, unele date pe corp cu
vopsea roşie. castanie sau negricioasă. De asemenea, s-au mai aflat şi citeva fragmente de
vase stampilate, avind ca decor motive obişnuite, ca diferite forme de frunze, flori sau
rozete, şi motive mai puţin obişnuite, ca figura unui bli.rbat privind spre dreapta, incadrati!.
într-un cartuş oval, probabil, o gemi!., impri.matli. prin repetare pe corpul unui castron. Tot
aici amintim şi un miner de vas omamentat cu motive in relief. Din pastă bunli. şi de culoare
cenuşie, uneori cu aspect cli.rli.miziu sînt in general fragmentele de dolia, de cele mai multe
ori omamentate cu benzi de linii sau caneluri orizontale, uneori combinate cu benzi de linii
in valuri sau numai cu striuri mărunte. Cele din pastli. durli. cu mult nisip in compoziţie,
foarte puternic arse, de culoare cenuşie-cli.răm.izie-negricioasă, provin fie de la vase mari cu
pereţii groşi, fie de la oale mai mici cu pereţii subţiri, fundul plat şi buza răsfrintă, pe care
intilnim frecvent ca decor caneluri, linii, fîşii de linii orizontale sau ondulate sau motive executate cu rotiţa dinţatli.. Menţionăm eli. pe un fragment de vas omamentat cu douli. linii ondu-·
late se află mult aplatizat, aproape şters, un brlu alveolar - decor de altfel existent şi pe un
capac, pe partea lui superioară, aproape de margini.
Ceramica dacică aflată masiv în cuprinsul acestei aşezli.ri este prezentă in marea ei majoritate prin fragmente de vase modelate cu mina din pastă durli., consistentli., sau din pastă bună,
cenuşie, dar şi prin fragmente de vase lucrate la roată din pastă cenuşie, finli.. Cele modelate
cu~ mina din pastă dură, cu mult nisip, consistentă, foarte puternic insă neuniform arsil, de
culoare cli.rămizie cu nuanţe castanii sau negricioase, sint cele mai numeroase şi provin, in
general, de la oale cu corpul sferoidal sau alungit, cu fundul plat şi buza răsfrlntli., omamentate
cu brluri alveolare, crestate, cu brlu simplu sau butoni, cu linii sau fişi.i de linii ondulate sau cu
incizii in formă de bdduleţ. Pe unele fragmente de vase intilnim omamentele de mai sus combinate: butoni mici aplatizaţi şi fîşii de linii ondulate sau fîşii de linii orizontale şi ondulate şi brlu
alveolar. Din aceeaşi pastă sint şi fragmentele de ceşti cu toartli.. Tot modelate, se pare,
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cu mîna ( ?) sint: un fragment din buza şi corpul unui vas mare cu lustru de culoare inchisă
fragmentele de dolia din pastă bună, cenuşie, gălbuie in exterior, decorate cu striuri neordonate pe tot corpul vasului, executate de obicei vertical sau, mai rar, in benzi de linii ondulate
ce se impletesc formind ochiuri. Din pastă fină, insA. de data aceasta sigur lucrate la roatA.
sint citeva fragmente din buza, cupa sau piciorul unor fructiere, de dimensiuni diferite,
cenuşii-deschise sau cu lustru.
în timpul sllpăturilor au mai fost descoperite : un cercei de bronz, zgură de metal, bucllţi
de gresie, fragmente de rişniţe şi prisnele.
Din cele arătate mai sus reiese că aici se afla o aşezare de băştinaşi din sec. II-III e.n.
Locuitorii ei, deşi dislocaţi, se pare, in cursul marilor evenimente şi prefaceri la care a fost
supusă Dacia prin transformarea ei in provincie romanllu vor continua felul de viaţA. şi indeletnicirile tradiţionale, construindu-şi acelaşi tip de case şi ocupindu-se pe mai departe cu agricultura şi păstoritul. Dar cu toate servituţile la care ei vor fi fost supuşi şi izolarea care
ne apare la prima vedere, ei nu vor rămîne cu totul refractari faţă de noile situaţii create
şi in contactul lor cu lumea şi tehnica romană vor fi destul de receptivi, concludentA. in acest
sens fiind abundenţa ceramicii romane intilnite, precum şi calitatea şi consistenţa pastei
folosite in confecţionarea ceramicii de facturA. localA., nemaivorbind de imbinarea de forme şi
tipuri, incit in multe cazuri o distincţie este destul de greu de făcut.
şi

Obreja, com.

Mihalţ,

jud. Alba.

La marginea de sud-est a satului Obreja pe a doua terasă de pe malul sting al Tirnavei,
in terenul arabil numit Cînepi şi Tăul lui Filip, pe o suprafaţA. de circa 6 ha se aflA. o
aşezare ruralA. din vremea stăpînirii romane. Sli.păturile efectuate aici intre anii 1961-1966
şi 1969-1970 au dus la constatarea că in stratul de cultură materialli. gros de circa 0,50-0,80 m, cu material ceramic dacic şi roman şi care se suprapune parţial peste douli. aşezări
din neolitic şi epoca bronzuluiu, s-au aflat pină in prezent urmele a 24 de semibordeie4 e,
7 locuinţe de suprafaţli., circa 40 de gropi de provizii, un cuptor şi un mic depozit de unelte
de fier.
Semibordeiele sint de formă rectangulară sau rotund-ovală şi adinci de 0,90-1,20 m faţă
de nivelul antic, mli.rimea lor variind intre 10 şi 15 mp. În unele, pe podina din lut bătătorit
s-a aflat fie cite un cotlon sau cuptor de pietre, fie numai o simplă vatră de foc. Inventarul
acestor semibordeie este destul de sll.răcll.cios şi constă din fragmente de vase romane şi mai
puţine fragmente de vase dacice modelate cu mina sau lucrate la roată, de la fructiere şi
chiupuri cenuşii, bucăţi de rişniţe de tip roman, verigi, cuie de fier, oase de animale, prisnele de lut, gresii, ace de os sau bronz şi bucll.ţi de ţiglll. sau cll.rli.midă, reutilizate.
Locuinţele de suprafaţă sint prezente prin platforme de bucăţi de lut ars cu urme de nuiele
sau de pari, fragmente de vase romane, puţine bucăţi de rişniţe, ţigle, cărămizi, oase şi pietre
de riu, pe o suprafaţă. de 10-12 mp. într-un caz s-a dat de urmele unei locuinţe care s-a
suprapus peste un semibordei.
47 Se pare că sint veniţi nu prea de departe, urme dacice pînă in preajma cuceririi Daciei
şi de după părăsirea ei de către administraţia romană aflindu-se la circa 6 km, in vatra Mureşului, la marginea de vest a satului Noşlac; vezi Mircea Rusu, The prefeudal cemetery of
Noşlac {VI th- VII th centuries), in Dacia, N.S., VI, 1962, p. 269-292.
48 D. Protase, op. cit., p. 42-44, 68-6:} şi 123; Idem, Aşezarea şi cimitirul daco-roman

de la Obreja, în ActaMN, VIII, 1971, p. 135-159.
49
Numite şi aici de către autorul cercetărilor bordeie. Pentru
nota 13.
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Gropile de provizii, umplute ulterior cu tot felul de resturi, sint peste tot în aşezare in
preajma semibordeielor; ele au formă de sac, butoi sau căldare cu diametru! de 1-1,70 m
şi se adîncesc pînă la 1,20-2,30 m, unele prezentînd urme de lipitură sau chiar de ardere.
Gropile conţin in general ceramică romană şi dacică, fragmente de rişniţe, unelte de fier
(seceri, coase), cenuşă, cărbune, oase şi bulgări de lut cu urme de nuiele. Într-o groapil. s-a
găsit 0 fibulă de tip roman, iar în alta, alături de ceramică romană şi dacicll, două fibule de
bronz : una cu piciorul întors dedesubt şi alta cu .,capete de ceapă", ambele din sec. IV.
în cuptorul cu o vatră de 1,20 m şi în groapa din faţa lui s-au aflat citeva fragmente de
vase romane.
Depozitul de unelte aflat la -0,45 m conţine un cuţit şi un fier de plug, un sfredel, 5
seceri, o secure, o teslă, un hirleţ şi alte obiecte, toate de fier.
în stratul de cultură, pe lîngă materialul ceramic întîlnit în semibordeie sau gropi, s-au
mai aflat citeva fragmente de ceşti fără toartă şi cu alveole la bază, precum şi citeva fragmente de vase fine, cenuşii-negricioase, cu motive lustruite& 0 •
După

materialul descoperit şi observaţiile făcute in timpul săpăturilor se poate susţine
aici se afla un sat de băştinaşi din sec. II-IV, care, piistrindu-şi felul de viaţă şi datinile
anterioare, au primit, din abundenţă materiale şi influenţe romane.

că

Ocna Sibiului, jud. Sibiu.
La circa 5 km spre sud de sat, pe platoul Zmiţe din partea stingă a văii Riura, pe o sude peste 1 ha se află urmele unei aşezări autohtone din epoca romană. Săpăturile
făcute aici, în 1964-1965, au scos la iveală urme materiale din epoca bronzului şi epoca romanăs 1 •
în stratul de cultură aparţiniitor aşezării, gros de 0,30-0,40 m, s-a aflat foarte multă ceramică
romană amestecată cu mai puţină ceramică dacicăs2.
prafaţă

Ceramica dacică găsită provine de la oale mari cu pereţii groşi, uneori alungiţi, fundul plat,
gîtul scurt şi buza evazată, unele omamentate cu briu simplu cutat, alveolar sau crestat,
cu şiruri de alveole sau cu benzi de linii, precum şi de la ceşti şi strecurătoare. Un fragment
de vas mare din pastă bună cu mult nisip, cărămiziu-negricios, se pare lucrat la roată, este
decorat cu striuri neordonate. S-au descoperit şi cîteva fragmente de fructiere din pastă cenuşie,
fină, lucrate la roată.
Ceramica romană constă din fragmente de vase din pastă fină de culoare cârămizie şi cenudin pastă bună, sură, şi din pastă dură, cărămizie-negricioasă. Dintre tipurile de vase
întîlnite amintim : ulcele, străchini, vase mari cu torţi, dolia, farfurii, oale şi capace, unele
decorate cu benzi de linii orizontale şi ondulate.
şie,

în afară de ceramică, care este covîrşitoare în stratul de cultură, s-au mai găsit şi citeva
fragmente de rişniţe şi gresii pentru ascuţitsa.
Databile după D. Protase in sec. IV.
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, 1966,
p. 204; idem, O aşezare dacică din epoca romană la Ocna Sibiului, în Apulum, VII, 1, 1968,
p. 229-239.
62 Pentru o mai bună informare, am studiat, prin bunăvoinţa conducătorului săpăturilor,
o parte din materialul ceramic afl:lt. De a:>emenea am studiat şi materi11lul ceramic provenit
de aici, aflat in depozitul Muzeului Brukenthal, sub nr. de inventar A. 98322.
63
Cît despre lipsa bulgărilor cu urme de nuiele (cf. D. Protase, O aşezare dacică din epoca
romană la Ocna Sibiului, în Apulum, VII, 1, 1968), ea nu indreptăţeşte presupunerea lipsei
locuinţelor de suprafaţă din aşezare.
60

51
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Roşia,

com.

Comăţel,

jud. Sibiu.

Cu prilejul unor lucrări agricole, in anul 1958, pe locul numit Kramcw şi Kannerech,
situat la marginea satului, In dreapta văii Vurplrului, pe o suprafaţă de circa 160 X 100 m
au apărut numeroase vestigii, care continuau sporadic spre est pe încă 100 m. Din săpătura
efectuată s-a constatat că stratul se adincea pînă la 0,80 m, dar cel mai mult material arheologic s-a aflat in partea lui superioară, in care, din cauza puternicilor răscoliri provocate de
arături, observaţiile au fost mult ingreunate.
Materialul recoltat constă din : ceramica hallstattianA, Latene, din epoca romanii. şi din
feudalismul timpuriu, bulgări de lut ars cu urme de nuiele, oase de animale", un topor cu
orificiu longitudinal şi un călcli de lance 66, de tip Latene, ambele din fier.
Ceramica din Latene-ul dacic este, in cea mai mare parte, modelată cu mina din pastil.
ordinară cu mult nisip, slab şi neuniform arsă, de culoare cărămizie-negricioasă, şi provine
de la oale cu corpul sferoidal, uneori alungit, cu fundul plat şi cu buza răsfrlntă, unele omamentate cu butoni rotunzi cu alveole sau crestături pe partea teşită a butonilor, cu butoni
şi briuri alveolare sau numai cu briuri alveolare, şi de la capace şi ceşti. Nu lipseşte nici
ceramica lucrată la roată din pastă de bună calitate cum sint fragmentele de vas mare
sferoidal, fragmentele de fructiere, cu lustru de culoare închisă sau aspect cărămiziu-negricios
şi fragmentul din buza unui chiup de culoare cărămizie.
Ceramica romană. mai puţină in raport cu cea dacică, provine de la vase mari cu torţi,
de la castroane şi căni din pastA fină, cărămizie, uneori cenuşie, şi de la vase din pastă dură61 •
Tot acestei perioade îi aparţin : fragmentul din buza unei fructiere, fără lustru, şi fragmentele
de yase dacice modelate cu mîna ce continuă tipurile şi formele din epoca anterioară, dar
dintr-o pastă ceva mai îngrijită, mai uniform arsă şi mai consistentA, decorate mai frecvent
cu briuri ah·eolare sau cu linii ondulate precum şi fragmentul de vas, ce pare lucrat la roată
din pastă cenuşie, cu lustru metalic in exterior.
Deşi materialul ceramic dacic Latene şi cel de epocă romanA, datorită situaţiilor survenite.
a fost amestecat şi aflat impreună cu material din alte epoci, caracteristicile pregnante ale
primului şi insuşirile celui de al doilea, precum şi prezenţa ceramicii romane, fac să rezulte
că aici se afla o aşezare a autohtonilor daci care au continuat să trăiascA in acest loc retras
şi
in epoca romană.
Ruşi,

corn. Slimnic, jud. Sibiu.

La circa 300 m de marginea satului, pe malul drept al pîrîului numit Valea Ruşilor, la
terenului arabil, impreună cu ceramicA neolitică şi hallstattianA se află numeroase
fragmente de vase din Latene-ul dacic şi din epoca romană. Tot aici, prin 1946-1947, s-a
descoperit un vas de lut cu monede de argint de la Septimius Severus şi pînă la Filip Arabuln.
Ceramica Latene const§. din fragmente de vase modelate cu mina din past§. dură, poroasă,
inegal şi neuniform arsă, de culoare cărămizie-negricioasă, omamentată cu brîuri simple sau
alveolare sau cu butoni rotunzi şi alveolaţi pe partea teşită, la care se adaugă şi citeva fragsuprafaţa

u N. Lupu, Aşezarea daco-romană

de la Roşia (jud. Sibiu), in ActaMN, V, 1968, p. 445-450.
Prezentate de N. Lupu, op. cit., p. 447, vezi şi fig. 2/17-18 ca secure şi daltă.
61 Aceasta din urmă nu este alta, credem noi, decît cea ordinară, lucrată la roată şi considerată Latene de către conducătorul cercetărilor întreprinse aici; cf. N. Lupu, op. cit., p. 446.
67 B. Mitrea, Tezaurul monetar de la Ruşi-Sibiu şi acţiunea carpilor împotriva stăpînirii
romane în Dacia în timpul lui Filip Arabul, în SCIV, IV, 3-4, 1953, p. 612-615.
55
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mente de vase cenuşii provenind de la fructiere sau chiupuri, ultimele dintr-o pastl mai
consistentA.
Ceramica dacicil. din epoca romanA, modelatA cu mina, constă din fragmente de oale sfereidale sau alungite ce continui!. tipul de vase şi omamentaţia din epoca preromanA; ele sint
confecţionate tot din pastă durA, însă mai îngrijitil., mai omogenA, mai consistentA. şi mai bine
arsă. De asemenea, sînt prezente şi fragmente de fructiere, precum şi fragmente de dolia din
pastil. spumoasA., finA, insii. inegal arsă, decorate cu linii orizontale şi ondulate, neordonate.
Ceramica romanii provine de la ulcele, unele date cu vopsea roşie, de la vase mari cu torţi din
pastă finll, cil.rlmizie, de la capace şi dolia cenuşii şi de la oale din pastll. durăB 8 •
Notăm şi un vîrf de lance din fier.
După natura materialului descoperit, aici se afla, străjuitll. de dealuri, o aşezare dacicll diu
Latene ce dlin.uie şi in epoca romană.

puţin

Sava, com. Palatca, jud. Cluj.
Pe terenul numit Nagyudvornok a fost identificatA şi cercetaU parţial, in 1963, o aşezare
din timpul stlpinirii romane. S-au dezvelit 3 semibordeie ai căror pereţi erau fllcuţi, se pare,
din pari ingril.diţi cu nuiele şi lipiţi cu lut. Materialul arheologic aflat constă din fragmente
ceramice romane amestecate cu fragmente de vase dacice modelate cu mina dintr-o pastă zgrunţuroasă, de culoare cenuşie-negricioasll., unele omamentate cu brîuri crestateeo.

Sjîntu Gheorghe, com. Iemut, jud,

Mureş.

La est de sat, pe malul drept al Mureşului, în locul numit Pe Şes, se află bogate vestigii
arheologice. În stratul de cultură, gros de 2-2,40 m, s-au găsit urme de cultură materială din
epoca bronzului, epoca dacică, epoca romană, prefeudală şi feudală80 •
în nivelul dacic, aflat intre 1 şi 1,40 m adincime, prezent prin bordeie, gropi de provizii
şi ceramică modelată cu mina sau lucrată la roată, specifică Latene-ului II, in partea superioară a nivelului, uneori destul de clar delimitată, s-a găsit ceramică romană. Acestei perioade ii
corespunde o locuinţă de suprafaţă, un bordei şi citeva gropi de provizii, una de formă tronconică, cu materiale romane. în locuinţa din epoca romană, identificată pe o lungime de 3,50 m prin lespezi de gresie, bulgări de lut cu urme de nuiele şi numeroase
fragmente ceramice, alături de fragmente de vase romane s-au găsit şi citeva de factură dacică,
printre care şi un fragment de ceaşcă .Acestea, precum şi altele, caracteristice fazei finale a
Latene-ului, asociate cu ceramică romană, dovedesc în mod hotărit existenţa unui sat de băşti
naşi din epoca romanăn.
Simoneşti,

jud. Harghita.

Cu prilejul unor cercetări făcute în hotarul comunei, pe terasa unui pmu ce se varsă
în valea Nicăului, afluent pe cursul superior al Tîmavei Mari, s-au descoperit urme materiale din
epoca bronzului, dacice, romane (?) şi din sec. VIII e.n.
58
Observaţiile privind ceramica din această aşezare le-am făcut după materialul existent
la Muzeul Brukenthal, inventariat sub numerele A 1392-1411 şi 4481-4492.
69
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, 1966.
p. 47.
8
° K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti, în SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 661 şi M. Rusu,
Săpăturile arheologice de la Iernut, 2. Sjîntu Gheorghe- Iernut, în ActaMN, III, 1966, p. 403.
81
M. Rusu, Ibidem.
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Aici, in timpul sll.pii.turilor efectuate cu cîţiva ani in urmă, la adincimea de 1 m au fost dezvelite rll.măşiţe dintr-o vatrll. confecţionată din pietre. Dupll. materialul găsit in jurul vetrei :
fragmente de vase dacice şi mai ales romane, precum şi o monedll. de bronz, probabil de la mijlocul sec. II e.n., se pare eli. ea aparţinea unei locuinţe dacice din epoca romanll. 83 •
Slimnic, jud. Sibiu.
Cercetll.rile din 1970-1971 fll.cute in terenul numit Schelzental, cunoscut din descoperiri
mai vechi ca loc cu bogate urme materiale din Hallstatt, Latene şi epoca romanll.•a, azi în cea
mai mare parte sub vatra satului actual, au dus la precizarea că aici se află o aşezare ce incepe
în Latene II şi durează pînă in epoca romanll.". Tot cu acest prilej s-a constatat că în această
aşezare, inconjuraU pe două laturi de pîraiele Bacia şi Şerba şi străjuită de dealuri inalte, urmele c
de locuire daco-romane nu se suprapun peste cele mai vechi, dacice, locuirea extinzîndu-se pe
orizontală şi nu continuînd pe verticală. Din perioada romană s-au aflat: semibordeie rectangulare de 4 x 3,50 m cu stilpi la colţuri şi pereţi de nuiele căptuşiţi cu lut, unul cu cuptor din
lespezi şi pietre de rlu, gropi de provizii în formă de trunchiuri de con şi ceramică specifică 8 6
modelatll. cu mina din pastll. dură, omogenă, bine arsă, de culoare brună-cărămizie, de la oale
ornamentate cu butoni rotunzi şi alveole pe partea lor teşitll., cu butoni şi cu briuri alveolare,
linii ondulate sau strluri neordonate dispuse vertical sau numai cu briuri alveolare sau linii
disparate, de la ceşti şi ceramică lucrată la roatll. de la străchini, fructiere şi chiupuri cenuşii
precum şi fragmente de rişniţe.
Semibordeiele din perioada romană, afară de faptul că au ca inventar şi ceramică. romană,
nu se deosebesc ca formă şi construcţie de cele anterioare, rectangulare sau cu colţurile rotunjite ; în schimb gropile sînt circulare, cu fundul ascuţit. Ceramica găsită atît în semibordeie cît
şi în gropi este de factură dacică, modelată cu mina, uneori lucrată la roată, ca şi de factură
romană. Ceramica dacică modelată cu mina este prezentă prin fragmente de oale din pastă dură,
consistentă, de culoare cărămizie-negricioasll., decorate cu butoni rotunzi, unii crestaţi, cu butoni şi benzi de linii ondulate, uneori dispuse ,.în ochiuri" sau numai cu benzi de linii ondulate
şiruri de alveole sau cu striuri verticale, neordonate, iar cea lucrată la roată de fragmente de
vase din pastll. bună şi fină de la chiupuri cenuşii şi cărămizii şi de la o fructieră. Ceramica
romană, ceva mai puţinll., este prezentă prin fragmente de vase din pastă fină, cărămizie, de
la ulcele, căni, farfurii şi cupe, unele date cu vopsea roşie, de fragmente cenuşii de la dolia
şi de fragmente de oale din pastă dură, foarte bine arsă, de culoare gri sau cărămizie-ne
gricioasă.

Din prezentarea acestor aşezări, puţine deocamdată 88 , şi cu toată rezerva
ce se impune faţă de unele date furnizate de periegheze 87 şi chiar faţă de
unele săpături, despre care avem informaţii sumare şi uneori destul de
88 Z. Szekely, Contribuţii la problema aşezărilor şi cetăţilor dacice din sud-estul Transilvaniei,
în Cumidava, III, 1969, p. 102.
88 K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, în SCIV, II, 2, 1951, p. 204; D. Protase,
op. cit., p. 52.
" I. Glodariu, Aşezarea dacică şi daco-romană de la Slimnic, supra, p. 119 şi urm.
BA O bună parte din materialul ceramic provenit din această aşezare şi depozitat in Muzeul
Brukenthal şi Muzeul de istorie al Transilvaniei a fost studiată şi de subsemnatul.
88 Cercetările fiind incă la inceput, numărul celor cunoscute e incă foarte mic, dacă ţinem
seama că unele dintre cele deja descoperite sint foarte aproape intre ele, ceea ce presupune
o mare densitate şi deci un număr foarte mare de aşezll.ri.
87 În care lipsa observaţiilor stratigrafice şi factorul accidental duc de multe ori la interpretări indoielnice.
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vagios, din frecvenţa şi cantitatea impunătoare a materialului ceramic
dacie şi roman aflat împreună în acelaşi strat de cultură se desprinde clar
imaginea că populaţia autohtonă este prezentă în număr mare în mediul
rural al provinciei. Aici, cu toate prefacerile la care va fi fost supusă, ea
va continua să trăiască în sate a căror viaţă poate nu se va deosebi de
cea din epoca premergătoare. Desigur, după cum reiese din unele descoperiri
arheologice şi, se pare, şi din unele scene de pe columna lui Traian 89 , prin
deplasările de populaţie dintr-o zonă în alta, provocate de instaurarea domi-:naţiei romane multe dintre aceste sate îşi vor fi schimbat vatra. Dar tot
pe baza unor asemenea descoperiri arheologice şi observaţii făcute 70 se
poate afirma acum că nu puţine aşezări, ca cele de la Slimnic, Roşia, Ruşi,
Curciu, poate Ciunga şi Lechinţa şi chiar Sfîntu Gheorghe ( ?) s-au dezvoltat în continuare în acelaşi loc. Ceea ce pare însă semnificativ e că atît
unele cît şi altele sînt prezente aproape peste tot în cadrul provinciei şi că din
punctul de vedere al amplasării, al întinderii şi al materialului arheologic
descoperit, privind epoca romană, nu se poate face nici o deosebire.
Aşezări ale autohtonilor întîlnim acum atît în văile largi ale rîurilor,
ca cele de la Ciumbrud, Lechinţa şi Sfîntu Gheorghe în valea Mureşului
şi cea de la Obreja în valea Tîrnavei, cît şi, mai ales, în regiunea
deluroasă din zonele centrale ale provinciei, ascunse în fundătura unor
văi, cum sînt cele de la Boarta, Caşolţ, Ciunga, Curciu, Noşlac, Sava,
Ruşi şi Slimnic, şi chiar în zonele periferice ale acesteia, ca cele de la
Mugeni şi Simoneşti. Ele sînt situate fie în apropierea reţelei de drumuri
ce împînzea întreaga Dacie, fie în locuri mai retrase faţă de marile artere
de circulaţie; un fapt însă trebuie reţinut: că nici una din staţiunile
autohtone descoperite pînă acum nu se află în preajma unui oraş 71 •
Aşezările în care populaţia băştinaşă îşi duce viaţa nu aveau o întindere
prea mare, suprafaţa lor variind de la 1-3 ha (Boarta, Curciu, Mugeni,
Noşlac, Roşia, Sfîntu Gheorghe) la 6-8 ha (Ciunga, Lechinţa, Obreja).
Tipul de locuinţe descoperit este acelaşi ca şi în aşezările din epoca anterioară72, constînd din semibordeie şi locuinţe de suprafaţă alcătuite de
obicei din cîte o singură încăpere 73 . Semibordeiele, nişte locuinţe de suprafaţă puţin adîncite în pămînt, erau de formă patrulateră, unele cu colţurile
uşor rotunjite (Noşlac, Slimnic) sau rotund-ovale (Archiud), de 6-15 mp,
cu pereţii făcuţi din pari şi nuiele şi lutuiţi. Pe podina de lut, bătătorit, în
unele s-au aflat rămăşiţele cîte unui cuptor din pietre de rîu şi lespezi mici
de gresie (Noşlac, Obreja), ale unei vetre făţuite (Archiud, Noşlac, Obreja)
68 Sondajele care se rezumă la observaţii nu întotdeauna edificatoare şi la un material
redus.
69 Vezi nota 4.
70
Din descoperirile arheologice mai vechi sau mai noi, concludente fiind cele făcute recent
în :.;ăpăturile de la Slimnic, cf. I. Glodariu, op. cit., precum şi observaţiile noastre asupra
materialului ceramic provenind de la Roşia şi mai ales asupra celui din aşezarea de la Ruşi.
71
Cea mai aproape de un oraş fiind cea de la Obreja, la circa 25 km de Apulum.
72
Cf. C. Daicoviciu şi Al. Ferenczi, Aşezările dacice din Munţii Orăstiei, 1951 ; C. Daicoviciu,
Piatra Roşie, 1954, p. 13-22, 54-74 şi 126-128; H. Daicoviciu, Dacii, 1965, p. 139-141.
73
Fapt ce nu ni se pare cu totul sigur cind e vorba de locuinţele de suprafaţă.
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sau ale unui cotlon pentru foc. Locuinţele de suprafaţă, al căror contur
este mai greu de sesizat, se pare că au fost patrulatere, mult mai spaţioase
(10-15 mp), cu pereţii din bîrne sau din pari cu nuiele şi lutuiţi. Aceste
două tipuri de locuinţe sînt cele mai obişnuite şi mai frecvent întîlnite in
timpul cercetărilor" ; în unele aşezări coexistă ambele tipuri (N oşlac, Obreja),
fără ca să se poată însă face vreo deosebire cronologică sau de apartenenţă
etnică ; ar putea fi vorba de o diferenţiere socială, dacă ne gîndim la faptul
că unele locuinţe de suprafaţă erau poate mai impunătoare, fiind clădite
pe temelii de pietre, în unele situaţii folosindu-se chiar şi mortarul (Caşolţ,
Ciunga).
Un rol nu mai puţin însemnat în viaţa satului îl vor fi avut şi cuptoarele
de copt pîine sau de ars oale 76 , aflate în preajma locuinţelor de la Obreja şi
Mugeni, la care pot fi adăugate şi vetrele de la Boarta şi Noşlac.
Mult mai numeroase sînt însă gropile de provizii descoperite mai în
toate aşezările în care s-au făcut cît de cît săpături mai ample. Acum pline
cu pămînt şi tot felul de resturi, gropile semnalate în săpătură prin cîte o
pată rotundă, de 0,80-l,SOm în diametru, plecau de la acelaşi nivel cu locuinţele, adîncindu-se pînă la 1-2,30 m în formă de bol, căldare, trunchi de
con sau sac, la unele (Archiud şi Obreja) aflîndu-se urme de ardere sau lipitură.

În stratul de cultură aparţinător acestor aşezări - gros de la 0,30 la
0,80 m - descoperirea cea mai bogată şi totodată cea mai importantă
deocamdată în stabilirea cronologiei, duratei şi apartenenţei lor este eeramica de factură dacică şi romană, care, după cum s-a mai arătat, se află
amestecată peste tot atît în strat, cît şi în complexele arheologice din
epoca romană mai sus definite.
Olăria dacică descoperită în cantitate
destul de mare continuă
tipurile de vase, formele şi ornamentaţia specifică Latime-ului tîrziu, dar
în ceea ce priveşte pasta din care sînt confecţionate acum vasele uzuale
se observă în majoritatea aşezărilor cercetate o evidentă îmbunătăţire a
compoziţiei şi a calităţii acesteia. În cea mai mare parte ea provine de la
vase modelate cu mîna din pastă dură, cu mult nisip, bine frămîntată,
puternic însă neuniform arsă, de culoare cărămizie negricioasă, uneori cu
nuanţe castanii, de la oale cu corpul sferoidal sau alungit, cu fundul plat
şi buza răsfrîntă, unele ornamentate cu brîu alveolar, crestat, sau mult simplificat (reprezentat numai printr-o cută), cu butoni mici rotunzi şi aplatizaţi,
cu alveole, cu linii sau fîşii de linii orizontale sau ondulate şi cu striuri;
uneori pe corpul vaselor aceste motive decorative apar îmbinate : butoni
sau brîu alveolar cu linii ondulate (Boarta, Noşlac) sau butoni şi benzi de
linii ondulate "în ochiuri" (Slimnic). Din aceeaşi pastă dură, consistentă,
sînt confecţionate şi ceştile cu toartă aflate în cele mai multe din aşezările
" în unele cazuri, ca la Sfintu Gheorghe şi poate ( ?) in unele la Obreja, vor fi existat probabil şi bordeie.
76
în care, după forma lor rudimentară şi destul de simplă, credem că se ardea ceramică
uzuală de către olari locali.
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cercetate 76 • Menţionăm însă că în unele aşezări ca Archiud, Mugeni şi,
în parte, Boarta şi Roşia, acest gen de vase sînt din pastă dură mai puţin
îngrijită şi că unele ceşti aflate la Obreja sînt fără toartă şi au alveole la bază.
Tot modelate, se pare, cu mîna sau poate lucrate la roată, dar din pastă
bună, cărămizie sau cenuşie, unele cu aspect gălbui în interior, sînt fragmentele de vase mari (dolia), uneori pe corp cu striuri neordonate, de obicei verticale, cu benzi de linii orizontale şi ondulate sau mai rar cu benzi de linii
ondulate ce se ţes "în ochiuri" (Cenade, Noşlac), precum şi fragmentele
de oale mari cu pereţii groşi şi cu lustrui metalic de la Noşlac şi Roşia. Dacă
această categorie de chiupuri pe care le considerăm dacice şi pe care cu greu
le putem deosebi de cele romane 77 (doar prin pasta uneori puţin mai spumoasă sau neuniform arsă, execuţia mai puţin sigură şi decorul neglijent) sînt
lucrate la roată - ceea ce nu pare exclus 78 - sau nu(?) : în schimb fructierele, caracteristice din pastă ·fină, cenuşie, cu sau fără lustru, de
dimensiuni şi forme mai mult sau mai puţin evoluate, aflate într-o serie
de aşezări ca cele de la ; Boarta, Ciunga, Noşlac, Obreja, Ocna Sibiuiului,
Roşia, Ruşi şi Slimnic sînt sigur lucrate la roată şi dovedesc că chiar şi
aceste tipuri de vase, şi alături de acestea poate şi altele, lucrate la roată,
pe care însă nu le putem distinge din varietatea de forme a vaselor romane
cu care se aseamănă, răzbat în olăria provinciei 79 •
Ceramica romană aflată, în majoritatea aşezărilor, în cantităţi mai mari
decît cea dacică 80 , provine de la vase de tipuri şi forme obişnuite în provincie. Din pastă fină de culoare cărămizie sau cenuşie s-au găsit fragmente
de oale mari cu torţi, ulcele, căni, castroane, farfurii, cupe cu picior şi
strecurători, unele mai puţine - date fie pe tot corpul, fie numai în
benzi, cu vopsea roşie, castanie sau brună. Reamintim că pe gîtul unui
vas cărămiziu, spart, găsit la Lechinţa, s-a păstrat, scrijelată inscripţia
MARITMI( ?) 81 şi că pe un fragment de toartă lată de la un vas mare, tot
cărămiziu, aflat la Boarta, este aplicat un brîu alveolar din aceeaşi pastă 82 .
Tot aici amintim şi cele cîteva fragmente de vase cenuşii cu motive de linii
lustruite din aşezările de la Archiud, Boarta, Mugeni şi Obreja, atribuite
penoadei postromane 83 , deşi ele se găsesc, e adevărat tot atît de rar, şi în
aşezări ce durează numai în timpul stăpînirii romane. Ca un ultim amănunt
privind această ceramică trebuie să arătăm că în unele aşezări, ca cele de
la Boarta şi Noşlac s-a aflat şi ceramică "de lux" ce imită terra sigillata,
71 Cum sînt cele de la Boarta, Cenade, Noşlac, Obreja, Ocna Sibiului, Lechinţa şi Sfîntu
Gheorghe.
11 Ne referim la cele cenuşii.
78
Această categorie de vase a fost sesizată şi prezentată de noi într-o comunicare mai
veche, ţinută la Sesiunea ştiinţifică a muzeelor în 1964.
79 Fapt relevat de noi tot atunci (vezi nota precedentă).
80 Exceptînd aşezările de la Roşia, Slimnic şi, poate, cele de la Cenade, Ruşi şi Sf. Gheorghe unde este mai puţină.
81 Vezi nota 37. Lectură puţin probabilă.
81
O transpunere clară a brîului alveolar dacic pe un vas de cea mai autentică factură romană.
Notăm cu acest prilej că brîul alveolar ca ornament este prezent pe vase din pastă fină
zomană şi in aşezări romane (ca cea de la Cristeşti, de exemplu).
ea D. Protase, op. cit., p. 123.
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cîteva fragmente de vase stampilate cu motive florale, frunze sau rozete ;
de asemenea, că pe nişte fragmente de castron de la Noşlac decorul constă
din figura unui personaj spre dreapta, încadrată într-un cartuş oval, probabil o gemăM. Din pastă bună, uneori cu mult nisip în compoziţie, s-au
aflat fragmente de vase mari cu pereţii groşi provenind mai ales de la dolia,
ornamentate de obicei cu linii, benzi de linii orizontale sau ondulate şi destul
de rar "în ochiuri", ca cele de la Boarta, şi pe care, deşi se aseamănă foarte
mult cu cele dacice, le încadrăm între produsele de factură romană, determinaţi de considerentul că ele se găsesc peste tot în cuprinsul provinciei
în aşezările romane, nemaivorbind de faptul că în provinciile dunărene ele
erau cunoscute încă dinaintea cuceririi Daciei 85 , fără însă să negăm că
unele dintre ele ar putea tot atît de bine să fie dacice. Tot din pastă bună,
sură, s-a aflat, în aşezarea de la Boarta, un fragment de vas care pe umărul
uşor cutat are ca decor un şir de alveole, iar alături o bandă de linii orizontale.
Fragmentele de vase din pastă pe care noi am numit-o dură, cu mult nisip
în compoziţie, foarte puternic arsă, de culoare cărămizie-negricioasă,
asemănîndu-se de multe ori cu corespondenta ei dacică din epoca romană
şi de care se deosebeşte doar prin execuţia ei la roată, calitatea ceva mai
bună şi arderea mai uniformă, provin fie de la vase mari, cu pereţii groşi, fie,
mai ales, de la oalele mai mici cu fundul plat, corpul bombat şi buza răsfrîn
tă, unele ornamentate cu caneluri, linii, fîşii de caneluri sau linii ori cu motive
imprimate cu rotiţa dinţată 86 • Remarcăm faptul că şi în această categorie
de ceramică pe un fragment de vas găsit în aşezarea de la Noşlac, alături
de două linii ondulate se află, mult aplatizat, aproape şters, un brîu alveolar, ornament descoperit aici şi pe partea superioară a unui capac, iar pe
altul din aşezarea de la Ciunga întîlnim ca decor un şir de alveole mărgi
nite de o linie ondulată.
În afara materialului ceramic, inventarul aşezărilor este sărăcăcios şi
se rezumă la obiecte de ordin gospodăresc ca ; fragmente de rîşniţe, aflate
mai în toate aşezările în care s-au făcut săpături, prîsnele şi greutăţi de
lut, străpungători de os, cuţite şi fiare de plug, descoperite în staţiunile
de la Noşlac şi Obreja, seceri la Obreja, topor la Roşia, obiecte care reflectă într-o oarecare măsură îndeletnicirile şi modul de viaţă al locuitorilor
acestor aşezări ; la acestea se adaugă depozitul de unelte agricole de la
Obreja, care după compoziţia şi numărul pieselor aflate, credem că aparţi
nea unei singure familii. Ca obiecte vestimentare şi de podoabă s-au găsit
cîteva fibule de bronz în aşezările de la Caşolţ, Noşlac şi Obreja 87 , un pieptene de os în cea de la Archiud şi un cercei de bronz la Noşlac. De asemenea,
s-au mai aflat un călcîi de lance la Roşia, cîteva vîrfuri de lănci în aşezări
le de la Archiud, Boarta şi Noşlac, şi, afară de tezaurul din staţiunea de la
'
Remarcăm că şi la Obreja s-au descoperit fragmente de castron omamentat
pilare cu o gemă. Material inedit. Informaţie D. Prota,e.
86
Pentru discuţia problemei, vezi D. Protase, op. •.it., p. 66.
88
După unii încadrate la ceramica dacică: cf. S. Dumitraşcu şi G. Togan, op.
şi N. Lupu, op. cit., p. 446.
84

87

prin stam-

cit., p. 13

în această din urmă sînt fibule atit din timpul provinciei, cit şi postromane.
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Ruşi,

datat către mijlocul secolului III e.n. 88 , şi cîteva monede în cele de la
Archiud, Caşolţ şi Simoneşti89 •
Din cele arătate reiese că aşezări ale populaţiei autohtone, fie ele încă
din epoca Daciei libere, fie înjghebate o dată cu sau după organizarea
Daciei romane, se află presărate peste tot în zonele rurale ale provinciei90 •
Locuitorii acestora vor continua să trăiască în sate ce par să nu se deosebească de cele din perioada preromană 91 • În calitate de oameni liberi ei
se îndeletniceau pe mai departe, după cum s-a putut vedea din materialul arheologic descoperit, cu agricultura şi creşterea animalelor ca resurse
principale de existenţă, fără ca vînătoarea, pescuitul 92 sau activităţile
meşteşugăreşti, ca olăritul sau lemnăritul, să fie neglijate. Toate acestea
presupun şi existenţa unor terenuri lăsate în folosinţa autohtonilor ca
ager stipendiarius şi care - dacă ne gîndim la capacitatea unor gropi
de provizii şi la mulţimea de oase de animale domestice aflate în stratul
de cultură - par să fi fost destul de întinse, confirmînd ştirea păstrată
de Lactantius 93 şi presupunerea în legătură cu bunurile de care dispuneau
localnicii supuşi la cens.
Dar dacă în fizionomia satului sau în preocupările locuitorilor nu se
observă aproape nici o schimbare 94 , apoi în organizarea socială a proprietăţii şi a procesului de producţie se pare că totuşi ea s-a produs 95 ; acum
se va impune tot mai mult proprietatea privată. Acest proces în evoluţia
socială, determinat de o serie de cauze, unele arătate mai sus, a fost accelerat şi de contactul direct şi continuu al băştinaşilor cu lumea romană, şi dacă luăm în considerare veteranii stabiliţi aici, proveniţi din numărul
mare de trupe instalate în provincie şi mulţimea coloniştilor, veniţi încă
de la început 98 - acesta trebuie să se fi produs încă din primii ani şi cu
multă receptivitate. Un exemplu elocvent ni-l oferă materialul ceramic,
aflat, după cum s-a arătat, din abundenţă în aşezările cercetate. Astfel, în
majoritatea aşezărilor ceramica dacică dură acum e lucrată din pastă:Lmult
88

B. Mitrea, op. cit., p. 615.
Subliniem faptul că tezaurul, care a aparţinut probabil unui localnic, conţine monede
de la Septimiu Sever la Filip Arabul (B. Mitrea, op. cit., p. 612-615) şi că monedele din
~ezarea de la Archiud erau de la Caracalla şi Severus Alexander (D. Protase, op. cit., p. 106),
Iar cea de la Simoneşti din timpul lui Antoninus Pius sau Marcus Aurelius (Z. Szekely, op. czt.,
p. 102), celelalte nefiind determinate.
90
Acum datorită descoperirilor făcute, credem că ideea retragerii in zone mai puţin fertile
şi mai . ales in zonele din estul provinciei, tot mai puţin folosită în ultimul timp, nu mai
poate f1 susţinută .
81
•
:Atît prin intinderea lor, sistemul şi materialul folosit în construcţia locuinţelor, cît şi
pnn mventarul de uz gospodăresc descoperit.
92
Ne gindim la aşezările situate pe malul sau în apropierea unor rîuri.
93
Vezi nota 8. Dar pentru ca să se poată efectua o astfel de acţiune presupunem şi un grad
mare de stabilitate a elementului indigen şi mai puţine fluctuaţii.
911
Totuşi. crede_m că acum locuinţele de suprafaţă, a căror contur şi chiar urme sint mai
greu de sesizat, smt mult mai frecvente.
96
Fapt demonstrat şi prin depozitul familial de unelte aaricole descoperit in aşezarea de
la Obreja.
"'
98
Pentru comentariul textelor antice, vezi C. Daicoviciu, Romanizarea Daciei, in Apulum,
VII, 1, 1968, p. 263-264.
80
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mai îngrijită decît în epoca anterioară, amestecată de multe ori cu ms1p
fin ca degresant, mai bine frămîntată, mult mai bine modelată şi foarte
bine arsă, asemănîndu-se uneori cu cea dură romană, şi care, prin identitatea tipurilor şi formelor păstrate înclinăm să credem că era în continuare
opera unor olari băştinaşi, care în limitele posibilităţilor se vor pune la
curent cu tehnica epocii. Ei vor continua să lucreze pe mai departe vase
specifice, tradiţionale, chiar şi dintre cele lucrate la roată, dintre care unele,
chiupurile, cu greu se pot deosebi acum de cele romane. La rîndul ei olăria
romană, cu calităţile ei cunoscute deja de localnici, avînd la bază cu olăria
dacică, tipuri şi forme comune Latene, se va apropia de aceasta acum şi
mai mult prin preluarea unor tipuri, cum sînt chiupurile, sau fructierele,
de data aceasta din pastă cărămizie 97 şi cu cute crestate, şi elemente decorative ca brîul alveolar sau şiruri de alveole.
Transformările surprinse în tipurile şi formele de vase, rezultate din
influenţele reciproce amintite, acum vădite şi de necontestat, ne dau posibilitatea să ne formăm şi în acest domeniu o imagine asupra relaţiilor existente între băştinaşi şi romani 98 , din care reiese o legătură strînsă şi permanentă, şi implicit să întrezărim şi pe această cale, a activităţii productive de zi cu zi, procesul de romanizare la care a fost supusă populaţia autohtonă. Probabil opera unui indigen este şi textul scrijelat pe vasul de la
Lechinţa, oricum, deocamdată singurul document lingvistic pro.venit din
astfel de aşezări.
Desigur, o bună parte a populaţiei autohtone, poate chiar din mediul
rural, a fost romanizată încă din primul secol de existenţă a provinciei 99 ,
dar desăvîrşirea ei se va înfăptui numai în secolele următoare prin conto. pirea treptată şi totală cu elementele romanizate venite şi împlantate în
Dacia100. Acest proces treptat de uniformizare pe plan social şi spiritual
a diferitelor grupuri etnice existente în Dacia romană este reflectat în
oarecare măsură şi de cultura materială din aşezările autohtone, în speţă
de evoluţia ceramicii, care dacă la început, cu toată varietatea de tipuri
şi de forme întîlnite, îşi certifica categoric apartenenţa, cu timpul se va
nivela, ajungîndu-se la un amestec de forme şi la simplificare. Acest fapt
apare mai evident în aşezările care vor continua după abandonarea provincieil01, cînd, după retragerea administraţiei romane şi decăderea oraşelor,
şi implicit a meşteşugurilor 102 şi în acest caz şi al olăriei, se va impune cu
De fapt, fructiere din pastă cărămizie întîlnim şi in unele aşezări dacice, preromane.
Ale căror urme apar tot mai frecvent atît în lumea satelor, în aşezări romane sau villae
rusticae, cit şi în cea a oraşelor şi in castre.
88
Poate printre acei Aelii atestaţi in inscripţiile din Dacia (vezi C. Daicoviciu, Romanizarea Daciei, în Apulum, VII, 1, 1968, p. 266) şi militarii a căror origine este indicată prin
natione Dacus sau p,.ovinciae Daciae (M. Macrea, Viaţa ~n Dacia romană, 1968, p. 197), unii
să fie b1\ştinaşi din lumea satelor.
10
° C. Daicoviciu, op. cit., p. 263.
101
Ca cele de la Archiud, Mugeni şi Obreja.
101
Prin părăsirea şi distrugerea multor officinae.
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AUTOHTONE

precădere ceram.ica uzuală, rezultantă a
zentă în lumea satelor, mult mai simplu
maselor populare104 şi care va fi unul din
daco-romane a veacurilor următoare.

celei dure dacice şi romane, prede executat103 şi mai la îndemîna
factorii ce vor sta la baza culturii
IOAN JI!ITROFAN

SIEDLUNGEN DER BODENSTĂNDIGEN BEVOLKERUNG IN
DACIA SUPERIOR
(Zusammenfassung)
Die in den letzten Jahren im Gelănde dnrchgefiihrten Untersuchnngen und Erkundungen
hatten die Entdeckung immer zahlreicherer Ansiedlungen der bodenstăndigen Landbevolkernng
znr Folge, wo Erzengnisse der ortlichen materiellen Knltnr slch neben solchen rOmischer Herknnft vorfinden.
Aus der Untersuchung des Materials dieser Siedlungen ergibt sich das Vorhandensein einer
zahlreichen einheimischen Bevolkerung im lăndlichen Milieu der Provinz. Hier fnhr sie fort
in Dorfem zu siedeln, deren Leben sich nicht wesentlich von dem der vorangehenden Epochc
unterscheidet.
Ans einigen Entdeckungen geht hervor, dass mit Beginn der Romerherrschaft viele Dorfer
ihr Weichbild geăndert haben diirften; gleichfalls anfgrund der Funde aber kann man jetzt
behaupten, dass nicht wenige sich auch weiterhin am selben Orte entwickelten und dass,
nach dem rOmischen Fundmaterial, die einen von den anderen nicht zu unterscheiden sind.
Die Siedlungen hatten keine grosse Ausdehnung und die entdeckten Wohnungen waren wie
in der vorangehenden Epoche: Wohngruben oder Hiitten, deren Wănde aus Pfăhlen und
lehmverputztem Rutengeflecht bestanden; in einigen von ihnen fand mao die "Oberreste
eines Backofens oder einer verputzten Feuerstelle, sowie im Umkreis der Wohnstătten an
einigen Orten BackOfen und viele Vorratsgruben.
Der reichhaltigste und gleichzeitig der bis auf weiteres zur Feststellung der Dauer und
Zugehorigkeit dieser Siedlungen wichtigste Fundstoff ist aber die dakische und romische Keramik, die sich hier iiberall vennischt vorfindet. Die dakische Keramik behălt die dem Spăt
latcne eigentiimliche Typen, Formen und Verzierungen, aher der harte Ton, aus dem die ilblichen handgeformten Gefăsse gefertigt sind, ist viei sorgfăltiger zubereitet, besser geknetet
und besser gebrannt. Gleichfalls handgearbeitet oder vielleicht eher scheibengedreht sind auch
einige Gefăsscherben vom Typ Dolia, verziert mit Băndern von wagrechten Strichen nnd
\Vellenlinien, die sich manchmal iiberschneiden, oder mit senkrechten unregelmăssigen Streifen.
Es fehlen auch nicht die Typen sicher scheibengedrehter Gefăsse, wie die Fruchtschalen. Die
romische Tonware ist von den in der Provinz iiblichen Typen und Formen: auf einem Gefăss
hals fand man, nachlăssig eingeritzt, die Inschrift MARITMI ( ?) und auf anderen die der
dakischen Tonware eigentiimliche Verziernng: Tupfenleisten, Tupfenleisten und Wellenlinien
oder Reihen von Fingereindriicken. Gleichfalls zu dieser Kategorie gehoren zahlreiche DoliaScberben, die den dakischen sehr ăhnlich sind, Scherben von grauen Gefăssen mit Motiven
aus polierten Linien, sowie Scherben. von gestempelten Gefăssen.
Ausser der Tonware ist das Inventar der Siedlungen ărmlich und beschrănkt sich auf Wirtschaftsgerăte wie : Fragmente von Handmiihlen, Spinnwirtel, Tongewichte, Ahlen aus Bein,
Messer und Pflugscharen (wir erwăhnen auch ein Familiendepot landwirtschaftlicher Gerăte),
în ateliere şi in condiţii mai puţin pretenţioase.
Desigur se va continua să se confecţioneze şi vase din
pentru o scurtă perioadă de timp.
103
1

"'
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sowie e1mge Schmuckstiicke. Gleichfalls fand man - ausser einem Miinzhort - auch ·einige
einzelne Silber- und Bronzemiinzen.
Wie man aus dem archaologischen Fundmaterial ersehen konnte, beschăftigten sich die
Bewohner dieser Ansiedlungen auch weiterhin mit Ackerban und Viehzucht als hauptsăchlichen
Versorgungsquellen, ohne aber die Jagd und den Fischfang oder handwerkliche Betătigungen
wie Topferei, Holzarbeit, Weberei usw. zu Yernachlăssigen; all das setzt das Vorhandensein
recht ausgedehnter, zu ihrer Verfiigung gelassener Lăndereien Yoraus.
Jetzt erfolgen grosse soziale .Anderungen: das PriYateigentum setzt sich immer mehr durcb,
ein Vorgang, der durch den unmittelbaren Kontakt mit der romischen Welt beschleunigt wird.
Ein sprechendes Beispiel fur diesen Kontakt bietet die in den Siedlungen gefundene Tonware ;
die an den Typen und Formen der Gefasse beobachteten Verănderungen, welche sich aus den
gegenseitigen Einfliissen ergeben, ermoglicben uns, auch auf diesem Wege die zwischen Einheimischen und Kolonisten bestehenden Beziebungen zu verfolgen und einige Elemente der
dakisch-romischen materiellen Kultur spăterer J ahrhunderte Yorauszusehen.
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AL DOILEA MORMÎNT PRINCIAR DE LA APAHIDA
(Partea I-a)

În octombrie 1968, la capătul de sud al comunei Apahida, în locul unde
şoseaua care vine de la Cluj se bifurcă spre Gherla şi Mociu, s-a săpat o
groapă pentru fixarea fundamentului la un stîlp de beton, necesar reţelei
electrice (fig. 1). Cu această ocazie, s-a secţionat un mormînt de inhumaţie
înzestrat cu inventar deosebit de bogat, situat la distanţă de circa 500 m
de mormîntul princiar al lui Omharus, descoperit încă în anul 1889 (fig. 2).
După relatările celor doi muncitori care au săpat groapa amintită, la
un moment dat, într-un strat de prundiş aluvionar din peretele de răsărit
al gropii, la adîncime de 1,65-1,70 m, au apărut mai multe podoabe de
aur şi un vas de bronz. Preocupaţi numai de obiectele de aur şi de randamentul în efectuarea lucrării, muncitorii nu au observat (sau nu au luat
în seamă) resturi de schelet uman, iar referitor la o bucată de tablă de

bronz, deformată şi crăpată, care s-a găsit în pămîntul scos din săpătură,
nu se poate stabili dacă provine sau nu din vasul de bronz menţionat. Obiectele de aur, evaluate ulterior la aproximativ 900 g, au fost împărţite între
descoperitori, care, în secret, au reuşit să vîndă din ele aproximativ 100 g
pe la diferite persoane din Cluj, unde au fost transformate în bijuterii moderne. După ce, în februarie 1969, autorităţile au aflat de această descoperire, restul inventarului funerar existent a fost confiscat şi predat Muzeului de istorie din Clujl.
Pentru lămurirea situaţiei, între 12 şi 21 mai 1969, în locul de aflare a
obiectelor, pe o suprafaţă de 30 m 2 în jurul fundaţiei stîlpului de beton,
s-a făcut o săpătură arheologică de control (fig. 3) 2 • Pe temeiul datelor
consemnate în cursul săpăturii, s-a ajuns la următoarele constatări. Sub
1 întreg inventarul funerar, inclusiv obiectele descoperite în săpătura de control, a intrat
in anul 1969 în colecţiile Muzeului de istorie Cluj, iar apoi, în 1971, a fost predat Muzeului
de istorie al R.S. România (Bucureşti), unde se află acum în păstrare.
z Organizarea unei săpături de control, la propunerea autorilor prezentului studiu, a fost
aprobată cu promptitudine de acad. C. Daicoviciu, directorul Muzeului de istorie din Cluj, care
a manifestat o permanentă solicitudine faţă de descoperirea de la Apahida. Cu supravegherea
generală a lucrărilor a fost însărcinat K. Horedt, iar efectuarea lor în teren i s-a încredinţat
lui D. Protase, care a fost ajutat de Şt. Matei de la Muzeul de istorie Cluj. Lucrările de curăţire.
restaurare şi conservare a tuturor pieselor de inventar au fost executate de I. Korodi, şef al
laboratorului Muzeului de istorie din Cluj, fapt pentru care îi aducem şi aici mulţumirile
cuvenite.
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Fig. 1. - Apahida şi imprejurimi. 1. Mormintul lui Omharus. 2. Al
doilea mormint princiar. 3. Tezaurul d e la Cluj- Someşeni. 4. Morminte
timpurii merovingiene.

of)()

Fig. 2. -
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Plan de situaţie a mormintelor princiare de la Apahida. 1. Mormîntu.
lui Omharus. 2. Al doilea mormînt princiar.
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Fig. 3. - Plan de situaţie a celui de al doilea
mormînt princiar. 1. Stîlpul de bet9n şi fundamentul lui. 2. Suprafaţă cercetat ă. 3. Suprafaţă
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Profilul peretelui răsăritean al săpăturii. 1. Pămint negru de
2. Pămint castaniu de umplutură. 3. Pămint negru presărat
cu pietriş . 4. Prundiş . 5. Groapa funerară.
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un strat gros de depuneri şi nivelări din epoca feudală-modernă, în
prundişul aluvionar se contura groapa sepulcrală, largă de O, 75 m, care
ajungea pînă la adîncimea de 1,75 m, în raport de suprafaţa actuală a
terenului (fig. 4). Scheletul defunctului, lung de circa 1,90 m, a fost tăiat
şi complet nimicit de la bazin în sus de groapa stîlpului, iar în porţiunea
cercetată au rămas nederanjate doar oasele membrelor inferioare, fără
extremitatea superioară a femurelor (fig.5). Defunctul (bărbat) zăcea pe
spate, cu capul la vest, cu o deviere de 12° spre sud. Din pricina umezelii
stratului de prundiş în care se aflau, oasele picioarelor s-au descompus atît
de mult, încît din ele s-a putut lua pentru analiza antropologică numai un
singur fragment mai consistent din laba piciorului drept 3 • Din oasele mîinilor - care puteau fi îndoite din cot şi aşezate în partea superioară a corpului - nu s-a găsit nici o urmă. Deasupra, alături şi dedesubtul membrelor inferioare descompuse, s-au aflat urme abundente de lemn putrezit,
provenit de la sicriu (fig. 5). Cuie sau scoabe de metal nu s-au descoperit,
fapt care arată că la construirea sicriului nu s-a folosit material metalic,
părţile sale componente fiind prinse laolaltă prin îmbucare. Important
de menţionat este că urmele de lemn putred depăşeau cu 0,40 m vîrful
picioarelor defunctului, unde groapa mortuară prezenta o gîtuire clară,
după care urma o pronunţată reducere a lărgimii. Marea majoritate a obiectelor de aur şi fier s-au aflat la vîrful picioarelor mortului, în porţiunea
îngustată a gropii sepulcrale. Centura cu cataramă mare (fig. 5/1) şi curelele
spadei, din care făcea parte probabil şi un inel de cataramă încrustat după
tehnica "en cloisonnee", au putut aluneca din regiunea bazinului spre
genunchi, în monentul prăbuşirii capacului sicriului, ori au fost aşezate de
la început la genunchi, unde, de fapt, au fost descoperite. Tot în regiunea
gen unchilor s-au descoperit şi trei mărgele sferice (fig. 5/5), o plăcuţă patrulateră (fig. 5/3) şi un buton rotund ornamental (fig. 5/2), obiecte care, toate,
erau probabil fixate pe centură. Spada fusese aşezată îndrepta defunctului
şi ajungea cu vîrful pînă la genunchi (fig. 5/6). În regiunea corporală cuprinsă între genunchi şi bazin, ca şi în cea dintre genunchi şi glezne, nu s-au
găsit obiecte. Marea majoritate a pieselor descoperite în cursul săpăturii
erau îngrămădite la picioarele mortului. Pe o suprafaţă mică, de numai
30 X 40 cm, deasupra şi alături de laba piciorului drept, s-au descoperit
trei zăbale şi aplici de la şa, păstrate într-o ladă de lemn cu capac bombat,
după cum indică piesele cu care era ferecată (fig. 8). Sub acestea, a ieşit
la iveală un călcîi de fier placat cu foiţă de aur. Lîngă blocul de beton, în
dreapta sicriului şi cu ceva mai sus decît fundul gropii mortuare, s-a aflat
un pahar mare de sticlă (fig. 5/8).
a Expertiza antropologică la faţa locului şi analiza fragmentului de os luat din mormint
au fost făcute de prof. M. Albu de la Catedra de anatomie umană a Institutului medicofarmaceutic din Cluj. Potrivit constatărilor sale, ,.scheletul aparţinea unui om deosebit de
mare, după cum arată dimensiunile (lungimea, grosimea) ale femurului şi indeosebi ale tibiei
(cea. 40-41 cm). După tabelele lui Manouvrier, el avea o lungime posibilă de 186-190 cm,
la care mai trebuie să se adauge încă 2 cm care rezultă din lungimea unui cadavru faţă
de un om viu".
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AL DOILEA MORMINT DE LA APAHIDA

INVENTARUL MORMÎNTULUI
Pentru o evidenţă mai clară şi pentru a putea mai uşor stabili locul şi funcţionalitatea
lor originară, piesele vor fi grupate în două loturi distincte şi descrise după natura lor. În primul lot vor fi cuprinse obiectele descoperite întîmplător de muncitori in toamna anului
1968, iar în lotul al doilea- cele scoase la lumină prin săpătura de cotrol din luna mai 1969.
în cadrul fiecărui lot, piesele vor fi categorisite în funcţie de utilizarea lor antică . Trebuie
precizat că aproape toate obiectele sint lucrate
din aur. De fier sînt numai lama spadei
zăbalele, călcîiul de lance ( ?) şi ferecăturile
lăzii amintite, iar de argint (de calitate m ai
proastă sau dintr-un aliaj cu conţinut de argint) se dovedesc a fi numai trei inele, care
făceau parte integrantă din harnaşament.

A. Inventarul funerar descoperit
întîmplător

Obiecte de uz personal
1. Dintr-o poşetă mare de piele s-a păs
trat o placă ce acoperea întreagă suprafaţa ei
exterioară, o placă şi doi spini de cataramă ,
precum şi trei limbi de catarame.
1 a. Placă mare de la poşetă, ruptă în trei
bucăţi (pl. Ifla- d). Ea imită partea exterio ară a unei poşete şi este divizată in patru registre : marginea, capacul, suprafaţ a inferioar ă
neacoperită de capac şi închizătoarea . Ultimele
trei registre sînt separate între ele prin benzi
înguste, umplute cu almandine mici, globulare.
Întreaga placă este prevăzută cu o bordur ă
similară. Registrul care imită capacul poşetei
este acoperit cu patru benzi orizontale. Prima
bandă şi a . treia de jos au pereţii despărţitori
ai celulelor cu buclă la mijloc, iar celelalte două
şiruri de celule au pereţii ondulaţi. Deasupra
închizătoarei se află două grupe (una de două
şi alta de trei) de celule cvadrilobate, aşezate
f aţă în faţă. Al treilea registru, care imită
partea inferioară a poşetei, este tivit cu o bandă de celule ai căror pereţi prezintă o buclă

Fig. 5. - Partea mormîntului cercetată în
mod sistematic: 1) limita gropii funerare,
2) resturile de lemn de la sicriu, 3) resturile
scheletului, 4) pietrele fundamentului de
beton, 1) catarama centurii, 2) buton, 3)
aplică patrulateră, 4) verigă de cataramă,
5) mărgele sferice, 6) spadă, 7) aplici de
[la şa şi harnaşament, 8) pahar de sticlă.
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mediană. El are toată suprafaţa acoperită cu celule in formă de fagure, întrerupte la mijloc
de registrul-închizătoare. La margine, forma hexagonală a celulelor nu a mai putut fi redată
în întregime şi din acest motiv pereţii lor se termină radial. Din partea stîngă a acestui registru au fost scoase aproape toate almandinele. Suprafaţa registrului-inchizătoare este umplută
cu celule cvadrilobate sau de celule derivate din ele, acoperite cu sticlă verde, net deosebite
de celulele poliforme conţinînd almandie şi prevăzute cu pereţi ondulaţi'. Registrul care formează marginea întregii piese {pl. IJia-c) este acoperit cu celule ce au pereţii cu buclă la mijloc.
Placa dorsală, lucrată din trei bucăţi şi acoperită cu o lamă netedă de aur (pl 1/Id), a
fost fixată de cadru prin 22 de nituri, ale căror gA.uri se văd şi pe faţă şi pe dos. Lăţimea
piesei 15,6 (sus), 18 (jos), înălţimea 5,9; grosimea 0,65 cm. Greutatea 196 g.
1 b. Aplica unei catarame in formă de rinichi (pl. III/3a-b), tivită pe margine cu mici
nlmandinc globulare. În centrul piesei se află o celulă trilobată, din care iradiază pereţi
ondulaţi, iar la marginea plăcii cataramei se găseşte locaşul (lung de 2 7 cm) de fixare a verigii~
Pe dos, piesa este acoperită cu o plăcuţă de aur (spartă la mijloc), prinsă iniţial de partea din
faţă cu trei nituri (acum pierdute), ale căror gAurele se disting uşor pe margine. Diametru!
2,3 şi 1,8 grosimea 0,6 cm. Greutatea 9,5 g.
t c. Doi spini de cataramă, identici ca formă, execuţie şi mărime (pl. Ilfla-d, 2a-d),
alcătuiţi din cite o placă rotundA., din care pleacă spinul propriu-zis, inclrligat la virf, şi o ureche
cu ajutorul căreia ei se fb."Bu de veriga cataramelor. Plikile ambelor piese sint ornamentate pe
faţă cu cîte o almandină mare, circulară, înconjuraU cu un şir de almandine globulare, ID:icî,
iar pc cant ele sînt de asemenea prevăzute cu almandine fixate in celule, care aici au pereţii
despărţitori în formă de S. Spinul propriu-zis, bine fixat de placă, are laturile faţetate, netede, dar pe partea superioară, expusă vederii, este împodobit cu almandine introduse în celule
cu bucHl centralA. Doza şi spinul ambelor piese sînt acoperite pe dos cu cîte o lamă de aur
unitară, neornamentată. Lungimea totală a fiecărei piese 2,7, diametru! dozei 1,4, grosimea
ci 0,6 cm. Greutatea celor două exemple 7,55 şi 10,55 g.
1 d. Trei limbi de cataramă {pl. VI/Sa, b-7, a, b), de aceeaşi formă, execuţie şi mArime,
împodobite pe faţă cu cîte o almandină plată, incastrată intr-o celulă tivită cu fir de aur crestat. La toate lipseşte incastraţia cu almandine. Se pare că piesele nu fuseseră fixate cu vîrful de capătul cataramelor, ci latura lor liniară a fost îndoitA peste capătul cataramei şi
legată prin două nituri de partea superioară. De aceea, ne-am putea gindi dacă nu curiJ.va
au constituit un fel de întăritură la teaca unui cuţit. Dar această ipoteză este mai puţin
probabilă. Pe dos, toate trei piesele sint acoperite cu o plăcuţă de aur netedă, care se prelungeşte pînă la virf, unde formează o îndoitură. Plăcuţa dorsală se fixează de cadrul din faţă
prin trei nituri rle aur. Lungimea 1,7, lăţimea 1,1, grosimea 0,4 cm. Greutatea
1,85 - 2 g.
2. Dintr-o poşetă mai mică s-au păstrat două arcuri cu protome de animale şi o cataramă.

2 a. Din arcurile poşetei au rămas doar cele două capete laterale (pl. Ilf3a-c, 4a-c), care
se înfăţişează sub forma unui cap de cal mult stilizat, redat prin cinci celule de diferite forme,
umplute cu almandine. Piesele au pereţii laterali netezi şi tiviţi pe marginea inferioară cu
fir de aur crestat, iar dosul este placat cu o lamă de aur, prinsă cu cîte două nituri. La alte
' Sticla verde din celulele obiectelor, verigile de os de la cataramele încălţămintei (nr. 17 a),
aliajul din verigile cataramelor (nr. 39 a-c) şi pasta cu care au fost umpluţi ochii vulturilor
de pe aplicile ce impodobeau curelele de la şa (nr. 43) au fost analizate de prof. E. Stoicovici
(Cluj).

https://biblioteca-digitala.ro

AL DOILEA MORMINT DE LA APAHIDA

169

arcuri similare, provenite din alte descoperiri, există şi o piesă centrală de formă patrat;1,
care aici nu s-a p1istrat. Lungimea 4 şi 4,2, lăţimea maximă 1,5, grosimea 0,7 cm. Greutatea
10,22 şi 12,58 g.
2 b. Cataramă mică (pl. II/5a-b), prevăzută iniţial pe faţă cu o almandină mare (aclun
lipsă), formată din placă, toarta acesteia, verigă şi spin. Placa are formă ovală şi este acoperită pe dos cu o lamă de aur prinsă cu trei nituri, care acum lipsesc. Veriga, de asemenea ovală,
se . fixează direct de toarta plăcii. Spinul are virful in aşa fel incirligat, incit să se potrivească pe ovalul verigii. Diametru! plăcii 1,65 şi 1,1, grosimea 0,5, diametru! verigii 1,9 şi
1,1, grosimea 0,45, lungimea spinului 1,5, lăţimea lui 0,5, grosimea 0,3 cm. Greutatea 16,45 g:
3. Două grupe de butoni rotunzi, care ar putea fi consideraţi drept piese de la jocurile de
table, deoarece sint lipsiţi de nituri pentru fixare, iar marginile au şi ele ornamentaţie formaU
din celule cu almandine.
3 a. Trei butoni mari (pl. Y/13 ab-15 ab) prevăzuţi iniţial cu un con central, împodobiţi cu almandine, atît pe faţă, cit şi pe cant. Acum toate almandinele lipsesc. Pe bamla
plată marginală butonii au un şir de celule mici, 28 la număr, aşezate circular, care fusesertt
umplute cu almandine globulare. Pe conul central se află opt celule uniforme, dispuse radial.
iar in vîrf o celulă rotundă. Pe dos, toate piesele sint placate cu obişnuita foiţil de aur.
de data aceasta netivită cu acel fir de aur crestat. Diametru! 2,2, înălţimea (impreunii c11
conul central) 1,3-1,4, grosimea marginei 0,5 cm. Greutatea 7-9,6 g.
3 b. Placă rotundă, subţire, ruptă la margine, care forma eventual partea de jos a 1111ui
buton, (pl. VI/2), de tipul celor precedenţi. Acelaşi diametru şi lipsa găurilor pentru nitmi
constituie indicii in acest sens, Diametru! 2,2, grosimea 0,05 Clll. Greutatea 1.25 g.
3 c. 12 butoni mici (pl. V/1-12), împodobiţi pe faţă şi pe cant cn alman(line, cart: acum
lipsesc in cea mai mare parte. Faţa, complet plată, fără conul prezent pe butonii cei muri,
are in centru o celulă mare rotundă, înconjurată de un şir cu 14-15 celule marginnale
mici, semisferice. Pe cant, celulele au pereţii transversali in formă de S. Dosul pieselor
este acoperit cu o foaie de aur circulară, netedă, fără găuri de nituri. Diamentul 1,4-1,6,
grosimea 0,6-0,7 cm. Greutatea 4,3-4,7 g.
4. Minerul unui cuţitaş, invelit în foiţ.ă de aur ripsată (pl. IX/4). Lungimea 4,7, diametru!
0,7 cm. Greutatea 1,9 g.
5. Trei mărgele sferice, goale in interior (pl. IV/4 ab-6 ab). Au fost purtate probabil la
poşete sau pe îmbrăcăminte. Nu este exclusă provenienţa lor nici de la harnaşament sau de la
curelele spadei. Carpul mărgelelor - divizat în două semisfere printr-o nervură cu crestături
- sugerează forma unui pepene, ornamentat tectonic cu nervuri crestate, plasate simetric.
Cele două orificii rotunde sint tivite cu fir de aur crestat. Diamentrul 2,2/2.2 cm. Greutatea
4,77-6,13 g.

Arme
6. Aplică şi toartă de la teaca unei spade.
6 a. Aplica tecii (pl. III/2a-d) este ornamentată pe faţă şi pe cant cu almandine încastrate
in celule de diferite forme. Cele două laturi scurte au forma unui cap de pasăre, în care şase
celule fuseseră umplute nu cu almandine, ci cu sticlă verzuie. Cu excepţia unui şir de almandine
mici, globulare, aşezate pe marginea superioară, toate almandinele din cîmpul ornamentâl
sint plate. După formă, celulele şi almandinele aparţinătoare se pot grupa în şapte categorii
distincte. Pe cant, unele celule au formă de bastonaşe, iar altele au pereţii cu buclă la mijloc.
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Notăm că

din lungimea laturilor scurte, doar porţiunea unde se află ciocul de pasăre este inpocu almandine, iar in rest placa de aur este lăsată netedă. Dosul aplicii a fost acoperit
cu o foaie de aur continuă, fără semne sau ornamente, fixată pe margini cu şase nituri,
care străbat piesa in toată grosimea ei. Lăţimea 4,6 cm, înălţimea la mijloc 2,7, grosimea
0,9 cm. Greutatea 38,2 g.
6 b. Toarta de la teaca spadei pl. III/la-c) este acoperită pe faţă cu almandine, iar pe dos
cu o lamă de aur th·ită la marginea părţilor plate cu fir de aur crestat. Celulele din porţiunea curbată a torţii, aşezate pe două rinduri, au pereţii despărţitori prevăzuţi cu buclă
mediană. Între cele 12 celule de pe părţile plate se află două treflate şi alte două cordiforme,
acestea două din urmă fiind situate la extremităţi şi umplute cu sticlă verzuie. Foaia de aur
dt· pe partea dorsală era fixată la fiecare capăt cu cite trei nituri, din care există acum numai
unul. Lungimea 6,7, înălţimea 2,3, grosimea arcului 0,7, grosimea capetelor 0,4 cm. Greutatea 16.45 g.
dobită

H arnaşamentul
Din
la

această

categorie fac parte aplicile in

formă

de

rozetă şi

tuburile barelor laterale de

zăbale.

7 a. Trei rozete cu margine ondulată şi cu buton central conic, proeminent (pl. ·IV/1 ab--3 ab). Pe suprafaţa plană, marginală, a fiecărei rozete se află 15 celule de aceeaşi formă,
aşezate circular in jurul butonului centraL care este divizat în opt segmente
uniforme,
dispuse radial.
în virful butonului se găseşte o celulă rotundă. Celulele de pe marginea rozetelor au pereţi
despărţitori
de tipul cu buclă mediană. La toate trei piesele almandinele lipsesc. Dosul
pieselor este acoperit cu o plăcuţă netedă, tivită de jur-imprejur cu fir de aur crestat, care
in patru puncte înconjoară orificiile niturilor de fixare. Diametru! 2,9-3,1, înălţimea (inclusiv
butonul central) 1,5 -1,6, grosimea marginii 0,5-0,6 cm. Greutatea 12,8-13,7 g.
7 b. Patru tuburi care îmbrăcau barele laterale ale zăbalelor (pl. VI/9-12), lucrate din
foiţă de aur ripsată orizontal şi închise cu disc la capete. Lungimea 4,3-4,6, diametru! 1,5 cm.
Greutatea 5,54-5,79 g.

Piese cu întrebuintare nedeterminată,
fragmente,' almandine
8. Obiect ornamentaL semiovaL cu deschizătură mediană, de la care pleacă spre exterior
celule cu pereţi ondulaţi (pl. VI/8 a-b). Toate almandinele lipsesc. Diametru! 1,2-1,8,
grosimea 0.4 cm. Greutatea 2,5 g.
9. Două benzi de aur, prevăzute cu un rind de celule ai căror pereţi despărţitori sint, fără
excepţie, ondulaţi. Ambelor piese le lipseşte placa dorsală (pl.VI/1.3). Ele au aparţinut probabil unor obiecte ornamentale de felul celui precedent. Lungimea 5 şi 6,2, lăţimea 0,7, grosimea 0,4 cm. Greutatea 2,8 şi 2,2 g.
10. Bandă cu celule ai căror pereţi despărţitori sint prevăzuţi cu buclă mediană şi placă dorsală.
Piesa a fost desprinsă dintr-un obiect mai mare (pl.VI/5). Lungimea 2,6, lăţimea 0,7, grosimea
0,4 cm. Greutatea 1,55 g.
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11. Fragment lamelar cu încreţituri (pl. YI/4). Lungimea 3, 7,

lăţimea

0,4, grosimea 0,1 cm.

Greutatea 0,55 g.
12. 19 foiţe mici, de diferite forme, căzute din celulele unor piese, unde fuseseră aşezate
sub almandine (pl. VII/1). Foiţele nu sînt netede, ci suprafaţa lor este acoperită integral cu
0 granulaţie fină şi uniformă, care are înfăţişarea unei omamentaţii în formă de sită.
13. Opt ineluşe (pl. VII/2). Diametrul 0,15-1,5 cm.
14. Cinci nituri (pl. VII/3). Lungimea 0,6-1.5 cm.
15. 142 almandine de diferite forme şi mărimi (pl. VII/4), scoase din celulele unor piese
de aur. Printre altele, se recunosc almandine provenite din celulele pieselor în formă de cap
de cal, desprinse de la poşeta cea mică, din celulele centrale ale butonilor rotunzi folosiţi probabil
la jocul de table, din celulele hexagonale ale poşetei mari şi din celule cu pereţii în formă
de S ori din cele cu buclă la mijloc.

B. Piese de inventar descoperite in
săpătura de control
Piese de la
16.
veriga

Cataramă
ovală

din

mare de

îmbrăcăminte

centură

bară masivă şi

(pl. VIIIf3a-c), compusă din: placa in
limba împodobită cu almandine.

formă

de rinichi,

cu pastă, are faţa împodobită cu şase celule incastrate cu almaudiue ce
o celulă centrală cu patru lobi. Pe margine, placa este împodobită cu un şir
de 27 almandine globulare, intre care apar intercalate simetric capetele a trei nituri de fixare a
plăcii dorsale. Pereţii despărţitori ai celor şase celule menţionate urmează o linie în zig-zag.
care măreşte efectul omamental al întregii piese. Pe cant, placa este acoperită cu almandine
înguste şi plate, care alternează cu almandine in formă de beţişoare canelate. Lama dorsală,
netedă, se fixează prin trei nituri de rama plăcii. Veriga cataramei se leagă de placă printr-un fel de ureche, care în partea superioară face corp comun cu placa, iar jos se ataşează
cu două nituri de lama dorsală a acesteia. Limba cataramei, semicirculară în secţiune şi
cu virful încîrligat, este ornamentată pe partea convexă cu cinci rinduri de celule cu almandiue.
În partea superioară, pe 1nijloc, ea are două almandine lunguieţe şi bombate, iar pe cele două
laturi, in jos, urmează două rinduri de celule, unul cu pereţii în formă de S şi celălalt cu pereţi
de tipul cu buclă mediană. Pe veriga cataramei, la capătul gros al spinului, se află fixat un disc,
decorat în centru cu două almandine rotunde, încinse de o bordură cu 15 almandine globulare,
mici. Dosul limbii este placat cu o foaie de aur netedă, prinsă de rama din faţă cu trei nituri
lungi. Diametrul plăcii 4,3 şi 3, grosimea 1,4, diametrul verigii cataramei 4,8 şi 3,3, grosimea 1,2, lungimea spinului 4,6, lăţimea 1,2, grosimea 0,8, diametru! bazei spinului 2.1,
grosimea 0,6 cm. Greutatea 266,65 g.
Placa,

umplută

încadrează

17.

Două

catarame

şi două

limbi de

cataramă

provenite de la

încălţălninte.

17 a. Cele două catarame au placa de formă rotundă şi umplută cu pastă, decorată pe faţă
cu celule in formă de fagure, umplute cu almandine. Pe marginea plăcii se află obişnuitul şir
de almandine mici, globulare, între care apar din loc în loc capetele niturilor de fixare ale
plăcii dorsale. Pe cant, placa este acoperită cu almandine plate şi în formă de beţişoare.
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Veriga cataramelor e de os. La unul din exemplare ea este pe jumi'l.tate distrusă. Spinul
cataramelor, aproape semicircular in secţiune şi incovoiat la vîrf, este prevăzut la capătul gros
cu un tambur faţetat, cu cinci muchii, şi omamentat cu celule lungi, patrulatere. Corpul
spinului ll acoperă o celulă lunguiaţă, iar pe indoitura de la vîrf se află alte două celule JŢ~ai
mici, umplute cu almandine bombate. Pe feţele laterale şi pe dosul spinului s-a aplicat , o
foaie de aur neted!. Spinul se prinde direct de veriga de os, care, in partea de sus. ~a~e
corp comun cu placa, iar jos se lipeşte de lama dorsală. Aceasta din urmli. este fixată şi ea prin
nituri de cadrul cataramelor. Diametru! plăcii cataramei 2,2, inli.lţimea 0,7, lungimea
spinului 2,4, lăţimea 0,6, grosimea 0,4, lungimea tamburului 0,8 cm. Greutatea 24.9' şi
26,2 g.
17 b. Douli. limbi de la catarame de încli.lţăminte (pl. IX/5,6 a- b), împodobite pe faţă
pe cant cu almandine, iar pe dos acoperite cu o foaie de aur netedă, lipitli. de pereţii laterali
şi prinsi!. cu un nit de aur la bazA. în interior limbile au fost umplute cu pastă. Faţa ambelor piese este acoperiti!., in centru, cu o al.mandină mare bombaU, în formă de baionetă şi
alta, la bază, de formă semicirculară. Pe margini se găseşte nelipsitul şir de almandine globulare. Lungimea 3,3, lli.ţimea 1,1, grosimea 0,5 cm. Greutatea 7,7 şi 8,1 g.
şi

18. În acelaşi loc cu catarama centurii s-au descoperit şi trei mli.rgele sferice, goale in interior (pl IX/1-3). Ca formă, mli.rime şi execuţie, ele sint identice cu cele descrise sub nr. 5.
Nu se poate preciza dacă mli.rgelele erau fixate de centură sau de curelele spadeL Greutatea
12,23-13,24 g.
10. Tot in acelaşi loc cu catarama centurii s-a gli.sit şi o plil.cuţă patrulaterli., cu un orif~ciu
rotund in centru şi prevăzută cu patru nituri de fixare pe centură (pl. IX/7).
20. Se pare că tot la centură era fixat şi un buton omamental, rotund (pl. XVI/9), lucrat
in aceeaşi manierli. cu cei de dimensiuni mai mici, descoperiţi llngli. piesele de harnaşament (cf.
nr. 35). Butonul este acoperit cu o celulă rotundă, tivită cu fir de aur crestat, iar la hază.
are un cui cu care se fixa la centură. Diametru! 0,9, grosimea 0,3 cm. Greutatea 0.3 g:

Obiecte de ttz personal
21. l'ahar mare de sticlă (fig. 6 şi pl. X), găsit - după cum s·a amintit - in afara sicriului, aproape de şoldul drept al defunctului. Din el s-a păstrat întreagă doar o jumătate (în se~s
vertical), cealaltă jumătate fiind spartă cu ocazia descoperirii întîmplătoare a mormîntului.
Avind buza subţire şi foarte puţin evazată, fundul şi pereţii groşi, paharul este omamentat
cu trei rinduri de şapte ovale concave, delimitate de cîte un şănţuleţ. Ca mli.rime, ovalele variază
de la un rind la altul, rnicşorindu-se de sus in jos. Porţiunea de maximă apropiere a ovalelor
de pe acelaşi rind este imţodobită cu linii scurte incizate, orizontale şi paralele, iar aproape de bază, sub ultimul şir de ovale, se găseşte o bandă orizontală formată din mici concavităţi,
încadrate intre două perechi de linii incizate. în treimea superioară, pe ambele feţe ale paharului s-a aplicat, ca ornament, o ghirlandă din foiţă de aur netedă, prinsă intre două rarne
subţiri fixate cu nituri de aur, care străbat, prin forare, pereţii recipientului in toată grosimea lor. Ghirlanda de aur este in aşa fel aplicată pe pahar, încît motivele decorative de pe
sticlă apar imprimate şi pe foiţa de aur. Înli.lţimea 16, diametru! gurii 12, diametru! bazei
3,5, grosimea peretelui aproape 1, lăţimea maximă a benzii de aur 5 (pe buza paharului) şi
1,5 cm (in mijloc).
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Arme
22.

Jumătatea inferioară

din lama spadei (pl. XI/1), care fusese aşezată in dreapta mortula genunchi. Lungimea păstrată 40,4, lăţimea maximă 4,35, grosi-

lui şi ajungea cu vîrful pînă
Dlea 0,5 cm.
· 23. Verigă de cataramă cu spin (pl. IX/8 a- b). Ea a fost găsită lîngă catarama cea mare
şi fusese fixată probabil pe curelele spadei, motiv pentru care este încadrată şi descrisă la acest
capitol, referitor la arme. Suprafaţa verigii este plată şi acoperită cu opt almaudine mari cu
pereţii ondulaţi. Pe margine, se află obişnuitul şir de almandine globulare. în porţiunea unde
spinul se aşează pe verigă, almandinele au fost înlocuite cu o placă de aur netedă. Dosul
Yerigii este placat cu foaie de aur, care face corif comun cu suprafaţa şi marginile piesei. Veriga,
lucrată dintr-o singură bucată, s-a găsit in mormînt fărll. placă. Spinul, decorat pe faţă cu
almandine, se leagă printr-o ureche de bara de aur a verigii. Lungimea verigii 5,7, lăţimea 3,4,
grosimea 0,65, lungimea spinului 3,9, lăţimea lui 1,1, cru (la bază). Greutatea 93,7 g.
24. Manşon de fier (pl. XI/2). găsit la virful piciorului sting al defunctului, printre piesele ornamentale ale lăzii de 'lemn. El este invelit cu foaie de aur ripsată, îndoită in interior
peste deschizătura manşonului. Vîrful manşonului este deteriorat. Considerăm că piesa poate
fi UD călcîi de lance şi de aceea o incadrăm printre arme. Dacă însă a servit ca manşon la bara
unui steag, ceea ce nu e imposibil, atunci, evident, ea trebuie cuprinsă intre obiectele din categoria precedentă. Lungimea păstrată 15,5, diametru! deschizăturii 4,5 cm.

H arnaşamentul
Toate celelalte obiecte aflate in mormint erau aşezate la picioare şi, in afară de ferecăturile
ele făceau probabil parte din harnaşament. Este vorba de trei zllbale, de aplicile care
împodobeau căpăstrul şaua şi curelele acesteia.
lăzii,

Zăbalele
Construcţia celor trei zăbale este aceeaşi (fig. 7). Deosebiri există doar in privinţa elementelor decorative. Cele două bare ale muştiucului, legate intre ele cu cite UD inel, se terminll. în
tuburi profilate, care sînt întărite in interior prin unul sau două cuie (pl. XII/5 c, XIII/2 a,
XIV/7 b). În partea superioară tuburile se îngustează puţin şi de ele sint legate inelele, de care
atîrnă aplicile ornamentale, de formă triunghiulară, necesare la fixarea capăstrului şi friului.
Prin tuburi treceau beţişoare de lemn, îmbrăcate in foiţe de aur ripsate.&.
25. Din prima zăbală s-au păstrat numai cele două capete laterale (pl. XII/4 a-c, 5 a-c
şi fig. 7/2). Nici una dintre barele muştiucului nu s-a păstrat întreagă, incit lungimea lor totală
nu se poate stabili decit cu aproximaţie. Nervura mediană a tuburilor laterale este acoperită pe partea vizibilă cu o bandă formată din celule patrulatere. De la un capăt la altul tuburile
sînt aurite. Dispozitivul pentru fixarea curbelor s-a păstrat numai la unul din tuburi. Aplicile

6
În tubul de pe pl. XII/4 se mai păstrează încă un dop de lemn. Dar restul barei laterale,
de asemenea din lemn, a putrezit complet, încît încercarea prof. F. Nagy (Cluj) de a stabili
structura celulară şi esenţa lemnului, chiar sub microscop, a rămas fără rezultat.
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de la capetele curelelor sint acoperite cu cîte o celulă mare, triunghiulară in formă de funză,
înconjurată cu sîrmă crestată, şi prevăzute cu trei nituri de fixare. Cele două tuburi de sub
nr. 37 constituia probabil incheierea părţii superioare a zăbalei. Lungimea tuburilor 4,1, diametru! 1,5 şi 1,3, lungimea aplicilor de fixare capetelor curelelor 1,7, lăţimea lor 1,3, grosimea
0,3 cm.
26. La al doilea exemplar (pl. XII/1-3 ab, XIII)! a-c, 2 a-c şi fig. 7,3) se pare că şi
purtea centrală a fost netedă, intocmai ca la cele două capete profilate. Din cele patru aplici
de fixare a curelelor una mai atirna încă de zăbală, pe cind celelalte trei erau desprinse şi
căzute de la locul lor. Ele au o formă aproximath· triunghiulară, cu laturi concave, şi au pe
partea superioară incastraţi.i cu almandine. Laturile lor inguste sint incrustate cu fire subţiri
d~ metal aurit, după o tehnică de omatnentare care dacă facem abstracţie de tuburile de
la zăbala a treia - nu mai este atestată in inwntarul funerar. Lungimea tubului 3,2, diametru! lui 1,6 şi 1,4, lungimea aplicilor 1,6, lăţimea 1,2, grosimea 0,5, lungimea unei bare a
muştiucului împreună cu urechea mediană 6,3 cm.
27. A treia zăbală (pl. XIV/4 ab - 7 ab şi fig. 7/1) se poate reconstitui numai pe jumă
tate, deoarece din cealaltă jumătate s-au păstrat doar cele două inele ale tubului. Partea centrală
a tubului zăbalei se profilează intr-un unghi ascuţit şi este incrustată cu dungi metalice subţiri,
lucrate dintr-un aliaj de argint. Aplicile triunghiulare pentru fixarea curelelor inconjoră la
colţuri capetele niturilor intr-o linie incovoiată şi nu sint incrustate cu almandine. Lungimea
tubului 3, diametrul 1.5 şi 1,3, lungimea păstrată a aplicilor 3, lăţimea 1,7, lungimea barei
muştiucului 5,7 cm (fără baza zăbalei).
28. Şase tuburi din foiţă de aur ripsată, care au servit la îmbrăcarea beţişoarelor de lemn,
de la barele laterale ale zăbalei. Ele corespund, ca utilizare şi execuţie, celor patru exemplare
găsite in jumătatea superioară a corpului defunctului (nr. 7 b). Patru tuburi sint mai scurte,
decit celelalte două, iar două dintre ele (pl. XV/5,9) sint astupate la un capăt cu o pHi.cuţă.
Lungimea tuburilor 3-3,5 şi 4,2-4,5, diametru) 1,2-1,6 cm. Greutatea 2,4-4,35 g.

Aplici

şi

piese metalice de la

harnaşament

Majoritatea pieselor ornamentale, cum am spus, s-au descoperit la picioarele defunctului. Ele trebuie să fi fost fixate la harnaşament, deşi nu se poate totdeauna preciza locul
şi funcţia lor exactă.
29. Două aplici prevăzute pe margini cu cite trei capete de păsăre şi cu un buton in
centru (pl. XV/1 a- b, 2). Butonul central este împărţit în şase segmente şi inconjurat de o
bandă cu celule care au pereţii in formă de S. Două dintre cele trei capete de pasăre sint aşezate
in aceeaşi direcţie, iar unul in sens opus. Dosul peselor este acoperit cu o foaie de aur continuă, tivită cu fir de aur crestat şi prinsă la margine cu trei nituri, ale căror capete apar
şi pe faţa externă. Pentru fixarea pc curea, aYuseseră pe dos încă o placă de fier prinsă cu aceleaşi nituri, placă ce s-a păstrat doar pe un singur exemplar. Intervalul dintre lama dorsală
de aur şi placa de fier este de 2 mm, suficient pentru introducerea unei curele. Diametru! 2,1
(fără capetele de pasăre), grosimea 0,6 (cu butonul central) şi 0,3 (fără buton), lungimea capetelor
de pasăre 1,4 cm. Greutatea 13,25 (fără placa de fier).
30. Două a plici similare, cu capete de vultur pe margine (pl. XV /3 a- b, 4), care se deosebesc
de cele precedente prin lipsa butonului central, in locul căruia se află un cimp neted, împodobit
cu almandine. Cîmpul ornamentul este divizat in trei părţi prin şapte celule mai mici (patru
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din ele hexagonale), care pleacă pe trei rinduri de la periferie şi se unesc în centru. Celulele cele
mici sînt încastrate cu plăcuţe de sticlă verzuie, iar celelalte cu almandine. Diametru! 1,9, grosimea 0,4, lungimea capetelor de pasăre 1.4 cm. Greutatea 10,68 şi 10,95 g.
31. Trei a plici în formă de vioară (pl. XVII/3, 4, 5 a- b), cu suprafaţa divizată in 12 celule
Foliforme, din care nouă sint decorate cu almandine, iar trei (una ovală şi două semicirculare)
cu sticlă nrzuie. Pereţii celulelor sînt ondulaţi. Încastraţia cu pietre s-a păstrat integral numai
la un exemplar. Dosul aplicilor este placat cu foaie de aur neornamentată, tivită cu fir de aur
crestat şi prevăzută cu trei nituri de fixare, două în partea inferioară şi unul sus. Lungimea 4,5,
lăţimea maximă 2,5, grosimea 0,5 cm. Greutatea 10.92, 11,37 şi 13,9 g.
32. Două aplici in formă de diademă (pl. XVI/18,19), cu suprfaţa împărţită in cinci celule,
dintre care trei sînt mai mari şi umplute cu almandine, iar două mai mici, semicirculare,
ornamentate cu plăcuţe de sticlă "Verzuie. Ca de obicei, dosul pieselor este acoperit cu o lamă
de aur neornamentată, tivită cu fir de aur crestat şi prinsă de cadru cu trei nituri de aur,
unul sus şi două la colţurile părţii inferioare. Înălţimea 2,2, lăţimea maximă 2, grosimea
0,4 cm. Greutatea 6,32 g.
33. Şase aplici mai mici în formă de diademă (pl. XVI/12-17), care se deosebesc între
ele doar prin forma celulelor din cimpul central. Pe dos sînt placate cu lamă de aur netedă,
prinsă cu patru nituri şi înconjurată cu fir ele aur crestat. Înălţimea 1,3, lăţimea 1,5, grosimea
0,3 cm. Greutatea 2,14-2,68 g.
34. Cinci butoni ornamentali in formă de steluţă (pl. X\"I/1-5 ab), decoraţi cu o almandiuă
cu două nituri lungi, aşezate simetric, cu care butonii se prindeau pe o
garnitură de piele. Pe dos, butonii au obişnuita foaie de aur netedă, pe marginile căreia se află
nelipsita sîrmă de aur cu crestături. Diametru! 0,7-0,9 ,grosimea 0,3 cm. Greutatea p,85-1,3 g.

hexagonală şi prevăzuţi

35. Trei butoni ornamentali rotunzi (pl. XVI/6-8) de tipul celui de la nr. 20, dar de dimensiuni cu ceva mai mici. Diametru! 0,7, grosimea 0,3 cm. Greutatea 0,73 g.
36. Şapte mărgele poliedrice, perforate în lung şi in lat (pl. XVI/20-26 ab), împodobite
pe faţă cu o almandină pătrată, iar Ia colţuri cu patru almandie triunghiulare. Cele patru orificii
ale mărgelelor sint tivi te cu fir de aur crestat. La trei mărgele colţurile sînt ornamentate cu almandine şi pe dos (pl. XVI/21, 24, 25b), pe cind la celelalte patru exemplare (pl. XVI/20, 22, 23, 26h)
întreaga suprafaţă dorsală este netedă. Lungimea 1,3-1,35 ,grosimea 1-1,1 cm. Greutatea
3,4-5,1 g.
37. Două tuburi mici, aproape cilindrice (pl. XVI/10, 11), închise la capătul ingust cu cite
o celulă rotundă, umplută cu almandină. Exteriorul este împodobit cu opt celule aşezate lungitudinal, despărţite prin pereţi ondulaţi. Lungimea 1,1, diametru! maxim 1,1 cm. Greutatea 3,01 şi 3,9 g.
38. Două verigi mici de cataramă (pl. XVII/1.2). De formă ovală şi lucrate din bară netedă
de aur, fără almandine sau alte ornamente, ele au spinul semicircular in secţiune şi uşor încovoiat la vîrf, legat printr-o ureche de verigă. Diametrul verigii 1,4 - 1,9, grosimea barei 0,25
lungimea spinului 1,2 cm. Greutatea 3,7 şi 4 g.
39. Trei verigi de la harnaşament, deosebite ca formă şi i:nărime. Toate trei sînt lipsite
de spin, iar urmele acestuia nu se obsen·ă pe bara de legătură, ceea ce formează indiciul că
aceste verigi nu avuseseră spin.
39. a. Verigă lunguiaţă (fig. 8/6), făcută din argint de calitate inferioară, care pe laturi
are nişte colţuri, iar capetele sale, unite printr-o bară transversală, se îndreaptă divergent
spre exterior. Lungimea 3,1, lăţimea 2,6, grosimea maximă 0,7 cm.
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aceeaşi formă (fig. 8/7), din aliaj de argint de calitate inferioară celui din
Lungimea 2, lăţimea 1,7, grosimea 0,5 cm.
39. c. Verigă in fonnă de U cu capetele unite printr-o bară (fig. 8/5). Este lucrată dintr-un
aliaj cu puţin argint. Lungimea 1,7, lăţimea 2,1. grosimea maximă 0,7 cm.

39. b.

pie.~a

Verigă

de

precedentă.

Piese de aur de la

şa

40. Două aplici mari in formă de nutur, identice ca dimensiuni, formă şi manieră de execuţie
(pl. XVIII/1 ah, şi pl. XIX), împodobite cu almandine pe faţa externA.. Corpul vulturilor este
integral umplut cu pastă. Cu excepţia pintecului, unde umplutura de pastă nu este acoperită
cu metal, toate celelalte părţi ale corpului acvilelor (capul, gitul, aripile, coada, picioarele) sint
placate pe dos cu foiţă de aur, fixată cu şapte nituri.
Capetele niturilor nu ajung pe partea din faţA.. Capul şi gitul vulturilor sint indreptate in
direcţii opuse. 1n afară de celula oval! care marchează ochiul, umplută cu sticlă verzuie, toate
celelalte celule de pe corpul păsărilor sint omamentate cu almandine de diverse forme, care,
prin tipul lor, redau plastic aspectul variat al penajului, scoţind totodată in relief şi diferite
părţi ale corpului. Picioarele vulturilor sint uşor indreptate spre exterior şi au ghiarele lăţite
in formă de labli. înălţimea 11,5, lliţi.mea maxim! (la umeri) 5,2, grosimea maxim! (la pîntece)
1,5, grosimea minimă (la aripi) 0,6 c.m. Greutatea 76,3 şi 77,87 gr.
41. Trei rozete de mărime mijlocie (pl. XX/1-3 ah), similare ca omamentaţie cU: cele descoperite in partea superioară a corpului defunctului (Cf. nr. 7 a), dar de dimensiuni cu ceva mai
mari şi cu şase nituri. Ele sint prevlizute in centru cu un buton sferic, de la care pleacă in
jos un con divizat in opt segmente umplute cu almandine. La douli exemplare pereţii celulelor de pe segmente sint drepţi, iar la unul ondulaţi. Partea plană a rozetelor este formată din
celule uniforme, cu pereţi de tipul cu buci! la mijloc. Marginea pieselor, ondulată înconjurată
cu sîrmă de aur crestată, este prevlzută cu şase nituri de fixare pe o placă de fier, placă păstrată
doar la un singur exemplar. Diametru! 4,1 - 4,3, grosimea împreună cu butonul central (fără
placa de fier) 1,5-1,7, grosimea la margine 0,6-0,7 cm. Greutatea (piesa de pe pl. XX/2) 38 g.

Aplici de pe wrelele de la

şa

42. Patru rozete mari (pl. XX./4 a-h, XXI/1-3 ah), similare celor precedente, dar mai bogat
omamentate. Butonul conic central este divizat in zece segmente, subi.mpărţite şi ele prin pereţi
orizontali cu buclă la mijloc. !n jurul butonului se aflA două benzi concentrice, cea interioară
avind pereţii celulelor in formă de S, iar cea exterioară pereţi cu tipica buclă mediană. Pe margine
se află opt găuri de nituri, lucrate separat. La un exemplar (pl. XX/4 a) butonul central lipseşte.
Diametru! 6, 1-6,3, grosimea 2,8 (cu butonul central), grosimea la margine 1 cm. Greutatea
117,10-125,20 g,·greutatea piesei fără butonul central 85,15 g.
43. 27 aplici flancate lateral cu cite două capete de vultur (pl. XXII-XXV), identice ca
execuţie, formă şi dimensiuni, împodobite pe faţă cu 18 celule poliforme, din care 11 sint
umplute cu almandine, iar şapte cu plăcuţe de sticlă verde. Cite două celule de pe capul de vultur şi celula cea mai mare din centru sint umplute cu sticlă verde, ochii cu o pastă fină de lut,
iar pupilele sint redate printr-un ineluş de aur. Celulele cu almandine au dedesubtul acestora,
pe stratul de pastă, cite o foiţă de aur ripsată, cu granulaţie foarte fin!, in formă de sitll. Dosul
este acoperit cu o foaie de aur_ continuă, tivită cu fir de aur crestat şi prinsă la margine cu
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alte piese fr agm entare d e fi er

fc

Pl. I. -

A pahi da. Placă d e la o poşetă mare : marginea ( 1 a , c) , faţa ( 1 b) , partea d o rs al ă

(1 d). M. 2/3.
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Pl. II . -

Apahida. Spini d e

cataramă

d e la o p oşe t ă mare ( 1- 2), arcuri (3, 4) şi catarame
(5) de la o p oşe t ă mic ă. M. 1/ 1.
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2c

•

Pl. III.

A pahi da. Toartă ( l ) şi aplică (2) de la teaca spadei, aplica unei
cat arame în formă de rinichi (3). M. 1/1.
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Pl. IV. -

Apahida. Rozete ornamentale de la harnaşament (1-3),
sferice (4-6). M. 1/1.
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mărgele

fc

2b
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9

Pl. V.

Apahida. Piese orn am entale sau de joc (1- 15). M. 1/ 1.

https://biblioteca-digitala.ro

5a

7a .

6b

.7b

8b'

P l. VI. - Apahida. F ragm ente de piese orna m entale, (1 - 5, 8), limb i de
c urea de la o p oşe t ă m are (Sa - 71>) şi tu b uri din fo i ţă d e aur ripsa t ă (9 - 12).
M:. 1/ 1.
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11. VJT . -

Apalt i da .
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Pl. VIII. -

Apahida. Catar ame de la

încălţăminte

(1-2)
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şi

de la

centur ă

(3). M. 1/1.

P l. I X . - Apahida. l\I ă rge l e sferi ce (1 - 3), m a n şon din fo iţ ă d e aur rips at ă d e la mln e rn ~
unui c u ţ it aş (.t ), limbi d e ca t a r a m ă d e la înc ă lţ ă minte (5 - 6), pl ă cuţ ă dreptun ghiul ar ă (7)
ş i ve ri gă d e c atar a m ă (8). M 1/ 1.
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Pl. X. -

Apahi da.. Pahar m are d e sticl ă, ornamentat cu
d e aur prin să cu nituri. lVL 1J I .
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ghirl a nd ă

din

fo iţ ă

1
Pl. X I.

2
Apah ida.. Lam ă d e spadă (1) şi manşon d e fier
în foiţă d e a ur ripsat ă (2). M. circa 1/ 2,5 şi 1/ l.
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în velit

Pl. XII. -

Apahida. Piese ornamentale d e la c urele de căpăstru
şi tuburi late r a le de la zăbală (-! - 5). l\I 1/ 1.
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(1 - 3)

2c
Pl. XIII. -

Apahida. Fragm ente d e

zăba l ă
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(1 - 2). M. 1/ 1.

Pl. XI\' . -

Apahida. Co lţ ar (1) ş i balamale d e fi er (2- 3) d e la o lad ă d e lemn ,
fragmente d e zăbală (4 - 7). iVI. circa 1/2 (1- 3); 1/ 1 (4 - 7).
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Pl. XV. - Apahida. A p lici orna mentale cu cîte trei capet e d e v ultur p e m argine (1- 3)
t u b uri din fo iţă de aur ripsat ă de la b are lat er ale de z ăb al ă (5 - 10). M. 1/ 1.
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Pl. XV I. - Apahida , Butoni ornamentali în formă de stea şi rotunzi (1 - 9), tuburi scurte
d e la h arnaşa m e nt (10 - 11), aplici în form ă de diadem ă (12-19) ş i m ărge l e poliedrice (20 - 26).
M. 1/1.
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2

Pl. XVII. -

Apahi da. Verigi de la catarame (1-2), aplici in
dreptunghiulare (6-9). M. 1/1.
https://biblioteca-digitala.ro

formă

de

vioară

(3-5)

şi

18

Pl. XVIII. -

Apahida.

Aplică

în

fo rmă

de vultur de la
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şa.

M. 1/1.

Pl. X I X. - Apahida . A pli că în form ă d e v ultur
d e la şa (p andantul aplicii preced ente). M. 1/ 1.
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P l. XX . -

Apahida. R ozet e orn a m entale d e la
calului (4).

şa
~1.

(1 - 3)
1/ 1.

https://biblioteca-digitala.ro

şi

d e la cureaua d e p e pieptul

2

1

3a

Pl. XXI. -

Apa.hida . R o:t.et e orn a m entale d e l a cureau a d e p e pieptul calului (1 -3) . l\I. 1/ 1.
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Pl. XXII. -

A pahida. Aplici în form ă d e di a de m ă d e l a curelele de p e
pieptul şi crupa calului (1 - 8). M. 1/ 1.
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1'1. XX III .

A pa.h-ida. Apli ci în fo rm ă d e di a d e m ă d e la curelele
de pe pieptul şi crupa calului (1- 8) . M. 1/ 1.
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Pl. XXIV. -

Apahi da . Aplici în

formă

de diademă de la curelele de pe pieptul
calului (1-6). M. 1/1.

https://biblioteca-digitala.ro

şi

crnpa

Pl. XXV. -

Apahida. Aplici in

formă

de diadem ă de l a curelele de pe pieptul
calului (1- 5). 1\f. 1/ 1.
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şapte

nituri de aur, ale căror capete apar şi pe faţa externă. Pentru fixarea pe curea, aplicile
pe dos încă o placă, de fier, prinsă în aceleaşi nituri, placă ce s-a păstrat doar pe citeva exemplare. Lărgimea dintre placa dorsală de aur şi cea de fier este de 3 mm. suficientă
pentru introducerea unei curele. Pe placa de aur ce acoperă spatele pieselor. intr-un număr de
16 eazuri, se disting clar cîte una, două sau trei zgîrieturi, care seamănă foarte des cu litere
din alfabetul grecesc şi latin. Înălţimea 3,4, lăţimea 3,8, grosimea 0,7 cm. Greutatea oscilează,
corespunzător stării de conservare a pieselor şi prezenţei ori lipsei plăcii de fier. intre 16,75
şi 23,45 g.
44. Patru aplici de aceeaşi formă (pl. XVII/6-9 ab), compuse dintr-o placă dreptunghiulară
şi un sul. Faţa plăcii este divizată în 17 celule cu pereţi ondulaţi incastrate cu
almandine.
Sulul are pe fiecare din cele trei feţe cite două almandine bombate. lunguieţe, iar capetele sint
astupate cu cite o almandină rotundă. Dosul aplicilor este placat cu foaie de aur netedă
înconjurată pe margine cu fir de aur crestat şi prinsă la colţuri in patru nituri, ale căror capete
apar şi pe faţa plăcii dreptunghiulare. Interiorul e umplut in intregime cu pastă. Lungimea
3,2, lăţimea 2,6, grosimea 0,4, diametru! sulului 0,8 cm. Greutatea 16.36-17,60 g.
avuseseră

Ferecăturile lăzii

45. Două balamale de fier de la capacul lăzii de lemn (fig. 8{15, 16, 20, pl. XIV /3), una
cu capetele rupte. Cele două părţi ale balamalelor erau prinse de ladă
cu cîte două cuie, după cum arată găurile păstrate. La capete, in jurul cuielor, cele două
plăci de fier ale balamelelor au o formă rotundă. Lungimea părţii inferioare a exemplarului
intreg 13, lungimea părţii încovoiate (superioare) lo, lăţimea balamalei 6, diametru! capetelor
3 cm.
46. Două balamale simple (fig. 8/17, 18; pl. XIV/2), formate din două plăci de fier lunguieţe, fixate cu cîte două cuie. Cele două jumătăţi componente ale balamalelor se leagă
intre ele printr-un inel. Lungimea unei plăci (jumătăţi) de la balama 11,9 şi 10,6, lăţimea
2,3-2,5, grosimea 0,4 cm.
47. Partea centrală de la închizătoarea lăzii (fig. 8/9). Cele două părţi sint lucrate din două
plăci de fier, ca şi balamalele de la capac, partea superioară fiind îndoită corespunzător curburii capacului. Ea mai păstrează un cui mare cu patru muchii, rupt la virf. Din partea inferioară a balamalei s-a păstrat numai porţiunea unde se împreună cele două jumătăţi. Capetele
puteau fi şi aici de formă rotundă. Lungimea păstrată a jumătăţii superioare 8, iar a celei inferioare 5, lăţimea pe linia de impreunare 3,8 cm.
48. Colţari de fier (fig. 8/1-4, 9, 11-13; pl. XIV/1), din care s-au păstrat cinci exemplare
intregi şi trei numai pe jumătate. Ei au formă lunguiaţă, care se subţiază treptat spre virf.
Starea lor de conservare nu ne permite să ştim, dacă :toţi aveau capătul rotund, ca
piesa din fig. 8/2. Jumătatea fiecărui colţar se fixa cu două cuie. Lungimea maximă a unei
jumătăţi de colţar 11 cm. lăţimea la mijloc 5, grosimea 0,4 cm.
D. PROTASE

întreagă şi cealaltă

DAS ZWEITE FURSTENGRAB VON APAHIDA
Die deutsche Fassung des vorliegenden Aufsatzes erscheint in der Zeitschrift Germania
50, 1972.
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IZVOARELE ŞI ISTORIOGRAFIA PRIVIND
TEHNICA ŞI ORGANIZAREA MILITARĂ ÎN
EUROPA CENTRALĂ ŞI TRANSILVANIA
(SEC. XVI- XVII)

Cercetările privitoare la arta militară~ medievală - dat fiind faptul că
ea constituie un factor de prim ordin al vieţii feudale - au oferit prin
varietatea şi bogăţia subiectului şi a informaţiei, mari satisfacţii istoricilor.
Studii bine documentate şi durabile în rezultate au atacat acest domeniu.
Amintim, în acest sens, lucrarea lui N. Bălcescu1 , ca o singură şi elocventă
ilustrare.
Au rămas însă, dincolo de ilustrativismul evenimentelor militare, domenii
mai puţin sau de loc cercetate, cu precădere în ceea ce priveşte indisolubila
şi dialectica legătură dintre întîmplările militare ale Evului mediu şi substratul lor social-economic. Studiile istorice de anvergură de pînă acum (mai
ales cele din trecut) se străduiau să ilustreze - cîteodată epuizînd chiar
subiectul - cu precădere viaţa şi faptele marilor conducători de oşti
(fenomen ce alimenta, totodată, un simţămînt patriotic de bună esenţă),
marile campanii militare, cu deosebită insistare asupra desfăşurării cronologice a evenimentelor. Nu numai istoriografia, dar şi prezentarea muzeală
se axa, în general, pe aceste principii.
Rămîneau mai puţin sau numai în treacăt atinse acele capitole ce ar fi
putut ilustra şi explica cauzele profunde ce determinau geneza conflictelor
armate, ca şi faptul că ele odată izbucnite cauzau nenumărate suferinţe
şi privaţiuni, suportate în primul rînd de păturile largi populare. Indiscutabil, eforturile necesare cîte unei mari campanii militare descătuşau geniul
creator şi vitejia populară, în cadrul unui efort colectiv pentru apărarea
independenţei şi pentru obţinerea victoriei. Fenomenul implica mai
ales cînd era vorba de războaie juste ca de pildă lupta popoarelor din sud-estul
Europei şi din Europa centrală împotriva pericolului otoman - o largă
colaborare socială şi militară care se desfăşura pe baza economiei feudale,
economie care tocmai din pricina acestor eforturi militare era impulsionată
spre un ritm mai vioi începînd cu mijlocul secolului al XVI-lea şi accentuîndu-se tot mai mult în secolul următor 2 • Acest lucru a fost dezvelit mai întîi
de o serie de cercetări în domeniul istoriei economice. Istoricul H. Hauser,
N. Bălcescu, Puterea armată şi arta militară de la întemeierea principatului l"alahiei
acum, în Opere alese, Bucureşti, 1960, p. 1-52.
2 J. U. Nef,
War and economic progress 1540-1640, în Economica/ History Review, 12,
1942, p. 13-38.
1

pînă
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analizînd situaţia economică şi socială a Europei apusene în epoca cînd pericolul otoman ameninţă mai insistent Europa, vorbeşte chiar de o "modernitate" a secolului al XVI-lea8 , arătînd totodată că de atunci îşi iau geneza o serie
de noi probleme ale economiei noastre actuale'. Cu toate că uriaşa forţă
militară a imperiului otoman se găseşte încă în ofensivă, semne ale declinului său se zăresc încă din secolul al XVI-lea. Progresul realizat de civilizaţia europeană - in care nota dominantă o dă introducerea maşinilor
în ramurile de bază ale economiei6 - se dovedeşte a fi mai viabilă, superioară civilizaţiei orientale şi astfel această superioritate va hotărî, pînă
la urmă, şi victoria popoarelor Europei împotriva semilunei8 • Istoria popoarelor în Europa centrală şi sud-estică se desfăşoară pe fundalul luptei de autoapărare impotriva ofensivei otomane, dar în corelaţie sau tangenţă şi cu
o serie de alte elemente politice şi sociale care au avut loc in Europa apuseană şi de nord. Dintre acestea amintim acel "secol spaniol" care se inaugurează la 1559, după moartea lui Carol Quintul şi se termină în deceniul
şapte al secolului următor 7 , precum şi acel eveniment de maximă importanţă
pentru istoria popoarelor din nord-vestul şi centrul Europei, care a~ 1ost
războiul de 30 de ani. O succintă prezentare a influenţei războiului de 30
de ani asupra modificării structurii economice şi sociale în zona Mării
Baltice o datorăm lui W. Czaplinski la al XI-lea Congres internaţional al
istoricilor, sugerînd şi ideea necesităţii unei cercetări mult mai amplificate,
de către istoricii din centrul Europei, interesaţi îndeobşte în a elucida unele
probleme care se leagă de istoria propriului lor popor 8 •
În abordarea problemei propuse de noi, în mod nemijlocit trebuie: să
avem in vedere aceste mari evenimente în jurul cărora se grupează şi materialul documentar-istoric precum şi cel muzeistic, surse de informare de nepreţuit, într-o bogăţie pe care un singur cercetător nu o poate cuprinde . în
totalitatea sa. O prelucrare exhaustivă reclamă munca unor instituţii
specializate.
Înainte de a trece la prezentarea concretă a unor categorii de izvoare
ce privesc tema noastră şi care sînt mai puţin cunoscute cercetătorilor istoriei
militare, se impune încă o observaţie de ordin general: răstimpul în care
se încadrează fenomenele istorice de care ne ocupăm - sec. XVI-XVII
- se caracterizează printr-o serie de prefaceri economice, sociale şi politice
de mare însemnătate, ce vor duce la înlocuirea treptată a vechii orînduiri
3

H. Hauser, La modernite du X V [• siecle, Paris, 1930.
Idem, Les origines historiques des problemes economiques actuels, Paris, 1930.
~ A. Klima, J. Mactirek, La question de la transition du fiodalisme au capitalisme en Europe
Centrale (XVIe-XVIIJe siecles), in XI• Congres internat. des Sciences hist., Rapports, IV,
1960, p. 84-105; M. Daumas, Histoire generale des techniques, t. II. Les premieres etapes
du machinisme 1450-1730, Paris 1965 .
1
• . R. Mausnier, Les XVI• et X VIle siecles. Les progres de la civilisation europeenne et le
declJn de /'Orient (1492-1715), Paris, 1954, în Histoire genirale des civilisations, IV .
7
•
.H. Hauser, La preponderance espagnole (1559-1660), Paris, 1938, în Peuples el Civiltsaltons IX
8
W. 'czaplinski, Le probleme baltique aux XVI• et XVII• siecles, în XI• Congres internat.
des Sciences hist., Rapports, IV, 1960, p. 25-47.
4
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feudale cu o nouă orînduire mai avansată, capitalismul. Pe plan politic
şi militar - ceea ce ne interesează aici în primul rînd - au loc mari
confruntări între două civilizaţii diametral opuse : civilizaţia orientului reprezentată prin Imperiul otoman, cotropitor de popoare, şi civilizaţia Europei,
care şi-a găsit întruchiparea în coalizarea unor popoare ale Europei centrale.
Spaţiul geografic care polarizează aceste confruntări este tocmai Europa
centrală, care va cunoaşte şi va suferi în secolele amintite COilsecinţele luptei între cele două tendinţe amintite. Iată de ce tabloul istoriei
militare a acestei zone geografice în veacurile XVI-XVII constă din
componente de ambele sensuri: atît oriental-otoman cît şi apusean-european.
Studierea tehnicii şi organizării militare în Europa centrală şi în Transilvania necesită o cercetare exhaustivă. După opinia noastră ea poate fi
rezolvată cu succes dacă la selectarea materialului informativ se va ţine
cont de următoarele două criterii:
1) Dotarea tehnică şi cu materiale de război a armatelor;
2} Organizarea armatelor. Efectivul uman.
În prima parte a fiecărui capitol se vor urmări următoarele probleme :
I. Tipurile de arme folosite

a} Arme albe
b) Arme de foc
c) Alte arme.
- Modul de mînuire a fiecăreia cu exemplificări (documente, stampe,
desene de epocă).
- Principalele centre de confecţionare din Europa şi Transilvania a
armelor folosite pe cîmpurile de bătălie din Europa centrală şi Transilvania.
- Arme specifice transilvănene care au fost preluate şi de armatele
altor popoare.
-'- Procurarea armamentului :
~} din producţie autohtonă;
b) din străinătate ;
c} din pradă de război.
- Preţul armelor. Importanţa lor pentru economia ţării, pentru oraşul
producător, pentru cel care cumpără.
II. Echipamentul militar,

muniţia,

hrana

Corturi, care de război, praf de puşcă, insemne militare, muzică
echipamentul în timp de pace şi în timp de război (uniformă,
obiecte de uz personal), cancelaria, instrumente folosite de echipe sanitare, obiecte folosite pentru semnalizare.
- Morile de praf de puşcă :
-

militară,
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a) tehnica de lucru;
b) capacitatea de producţie.
- Probleme de alimentare. Organizarea trenului.

III.
A B
C
D
E

Construcţii

militare

Cetăţi fortificate : probleme de arhitectură militară, sisteme de
fortificare, materiale de construcţie, meşterii locali şi specialişti
din străinătate, costul lucrărilor, echiparea, întreţinerea.
Castele şi curţi nobiliare întărite: sistemul lor defensiv, echiparea,
rolul jucat în apărarea zonei.
Biserici-cetăţi, capitluri, conventuri şi mănăstiri fortificate: principalele sisteme de construcţie, echipamentul şi rolul lor în organizarea apărării defensive.
Oraşe-cetăţi: principalele sisteme de fortificare, echiparea şi locul
oraşelor în dezvoltarea tehnicii militare.
Alte construcţii militare: tabere militare, obstacole ridicate în
drumurile de acces spre trecători, cetăţi etc., locuri de observare
permanente şi ocazionale, paza hotarelor.

IV. Flota

militară

Tipuri de corăbii, luntri, şalupe (şeici) folosite mai ales în campaniile militare pe linia Dunării.
Transportul trupelor pe apă, echiparea vaselor şi a ostaşilor.
Tehnica construirii vaselor.
Porturi, fortificarea lor specifică.
Poduri de vase.

A
B
C
D
E
V.

Costul

războaielor

Întrucît nivelul atins de tehnica militară are o influenţă hotărîtoare
asupra organizării oştilor, în lucrarea preconizată materialul documentar
privind organizarea militară va trebui să fie prezentat duyă ce problemele
de tehnică militară vor fi cît mai convingător rezolvate. In partea a doua
a fiecărui capitol istoric se va încerca, pe bază de _documente scrise, înfă
ţişarea cît mai fidelă a modului organizării armatelor în centrul Europei
şi mai cu seamă a armatei transilvănene. Avînd în vedere faptul că în secolele XVI-XVII Transilvania, Ungaria şi teritoriile învecinate lor au devenit
locul unor acţiuni militare continue, un adevărat teatru sau şcoală de
război, cercetările privind tehnica şi organizarea militară a transilvăne
nilor şi a altora care au luptat aici au o semnificaţie deosebită pentru întreaga dezvoltare a artei militare europene. Izvoarele noastre reflectă
acest lucru şi prezentarea lor într-o lucrare de specialitate va înlesni înţe
legerea mai profundă a unor evenimente politice şi militare din Europa
centrală în secolele XVI-XVII. Problemele de urmărit privind organizarea militară, în general, sînt următoarele:
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I. Structura social-economică şi importanţa social-politică a armatei în
secolele XVI -XVII

A

Oastea cea mare şi oastea cea mică (permanentă), compoziţia

B
C
D

Oastea permanentă a cetăţilor.
Supraveghetorii graniţelor, iscoade, spioni.
Compoziţia socială a armatelor (a armatei ţării şi a armatei de
mercenari).
Beneficiile primite în urma serviciilor militare (danii, slujbe, pradă
de război, leafă).
Organizarea militară a oraşelor.

"oştirii ţării".

E
F

II . .~.li odul de funcţionare a armatelor în timp de război
A
B

c

Chemarea la oaste, recrutarea.
Îndatoririle şi drepturile oştenilor (în timp de pace Şl în timp de
război).

Durata serviciului militar.
(lustratio, luarea jurămîntului, împărţirea steagurilor, a
insemnelor, plata lefii, parola).
E
Gradele militare şi obţinerea gradelor.
F
Organizarea oastei în dispozitiv de luptă.
G- Comandamentul : o inovaţie a secolului XVI.
H- Aprovizionarea armatei, serviciul de aprovizionare.
ILuarea prizonierilor.
J - Eliberarea oastei.
D

Inspecţia

II. Sarcinile

şi

modul de

funcţionare

a armatelor în timp de pace.

Slujitorii de curte. Garda personală a domnitorilor.
Efectivul permanent al cetăţilor, organizarea teritoriului supravegheat de cetăţi, inspectarea cetăţilor, beneficiile.
C
Organizarea unor oşti teritoriale.
D
Paza graniţelor şi serviciile speciale.
E Auxiliarii oastei permanente (arsenale, armurieri, rotari, fierari,
brutari, croitori, bărbieri, muzică militară, serviciul sanitar).
D~~ă elaborarea planului de cercetare privind temele. care vor trebu~
urmante pentru rezolvarea în bune condiţii a problemei propuse de no1
pu.te.m t~ece la prezentarea amănunţită a principalelor tipuri de izvoare
P.nvm~ !storia tehnicii şi organizării militare în Europa centrală şi Tran~
~1lvan~a 1n s.ecolele XVI şi XVII. Aceste izvoare după felul lor se pot împărţt
m tre1 capitole mari. -

A
B
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I. Arme şi echipamente militare originale păstrate în muzee şi arsenale
In studierea evoluţiei principalelor tipuri de arme şi a echipamentului militar, in mod nemijlocit, ca cele mai însemnate surse de informare se anunţă înseşi piesele originale păstrate
în muzee, arsenale sau colecţii particulare. Miezul unor asemenea colecţii s-a format chiar
în răstimpul secolelor XVI-XVII, mai intii cu scopuri practice - ca depozite de arme şi
Jocuri de depozitare a trofeelor -, transformindu-se apoi în adevărate expoziţii-muzeu. Intre acestea putem aminti colecţia de arme şi trofee a lui Rudolf al
II-lea, a arhiducelui Ferdinand de Tirol din castelul de la Ambras, colecţia regală de la Madrid,
colecţia de mare importanţă pentru noi a sultanilor din Top-Kapi (Constantinopol), mai multe
colecţii-muzeu formate din arsenalul unor oraşe sau ,.case de arme" ale unor mari familii
cu un trecut militar deosebit•. In general, despre aceste colecţii au apărut o serie de descrieri,
cataloage, intocmite cu scopul de a prezenta piesele cele mai semnificative sub aspectul istoric,
artistic, tipologie. Ca o primă asemenea descriere amintim albumul intocmit de secretarul
personal al arhiducelui Ferdinand de Tirol, Jacob Schrenck, care după ce la 1583 a inventariat
colecţia a dispus executarea unor stampe după cele mai reprezentative piese10 • După moartea lui Ferdinand această colecţie a fost~ vindutii lui Rudolf al II-lea de fiul arhiducelui, Carol
margraf de Burgau şi după o serie de peripeţii a ajuns in colecţiile imperiale de la Viena 11 •
Importanţa acestei colecţii pentru istoria tehnicii militare din centrul şi sud-estul Europei este
subliniată prin faptul că atit Ferdinand de Tirol cit şi împăratul Rudolf al II-lea s-au dovedit
a fi nu numai colecţionari însetaţi de curiozităţi, dar şi oameni bine pregătiţi in acest domeniu,
adunind in mod conştient piese care cu timpul au devenit documente istorice de mare preţ.
In acest sens putem aminti insistenţa lui Ferdinand in a obţine armura şi armele unuia dintre
cei mai de seamă căpitani in lupta contra turcilor din Ungaria de vest, Nadasdy Ferenc12 •
Bineînţeles, aceste mari colecţii o datA inchegate s-au dezvoltat in secolele următoare
depozitînd in rafturile lor un material; muzeistic imens, care a putut fi parcurs numai de
specialişti. Cercetările lor s-au concretizat într-o serie de cataloage şi voluminoase tratate
de istoria armelor. Materialul informativ cuprins in ele ajutli la orientarea noastră in a cunoaşte
evoluţia general-europeană a armamentului şi chiar a unor tipuri de arme caracteristice pentrn
Transilvania, sau care sint invenţii proprii ale tehnicienilor noştri. Astfel într-unul dintre primele cataloage descriptive, acela al arsenalului oraşului Viena, intocmit la 1870 de cApitanul
Quirin Leitner, sub numărul 1643 este amintit buzduganul principelui Gh. Rak6czi al II-lea,
iar sub nr. 1772/a cămaşa de zale a lui Mihail Apafi pa. Piesele de provenienţă transilvă
neană, aflătoare în colecţiile Vienei şi ale altor oraşe din Europa şi chiar în America, nu se
rezumă doar la acestea donA. O sumară răsfoire a lucrArii lui Szendrei J anos privind armele
8
M. Maindron, La collection d'aYmes du Muste d'aytilfeYie, în Gazette des Beaux AYis, Paris,
1893, octombrie; El Conde V. de Valencio de Don Juan, Catalogo histOf'ico-descYiptivo de la
Real AYmeYia de MadYid, Madrid, 1898; K. Schalk, Die histOf'ische Waffensammlung der Stadt
Wien im Zusammenhiinge mit det' militaYischen Qyganisation deY Stadt, in Zeitschrift fUr histoYische Waffenkunde. II, 8 (1900-1902).
10 Titlul albumului este ,.Armamentarium lteroicum Serenissimi PYincipis Ferdinandi Archiducis .•. , Viena, 1601.
11 Vezi Freiherr von Sacken, Die vorzilglichsten Rilstungen und Waffen der K.K. Ambrasser
Sammlung, Viena, 1858.
12 Hadtiirteneti KIJzlemlnyek,' VII, 1894, p. 124.
1a ArchKiizl, II, 1870, p. 223.
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medievale folosite în Ungaria şi Transilvania, lucrare intocmitA cu ocazia mileniului!'. ne
întăreşte în convingerea eli. numArul armelor de origine transilvăneanli piistrate în colecţiile din strll.inlitate se ridică la citeva sute. Atenţia lui Szendrei a fost atrasă mai mult
de piese celebre, legate de personalităţi istorice marcante : ca de exemplu armura de paradă
a lui Ştefan Bathori din Viena (p. 770), paloşul lui din Muzeul regal din Suedia (p. 767),
steagul lui Gabriel Bethlen (p. 775), buzduganul de paradA. al lui Ştefan Bocskai păstrat
în Muzeul Brukenthal (p. 484), sabia lui Gh. Rak6czi II (p. 759) şi multe alte piese istorice,
între ele şi o pretinsă sabie a unui domnitor moldovean (p. 372)1 6 •
Investigaţiile acestui autor pot fi continuate azi de cercetlri mai ample, cu scopul depistării tuturor pieselor care se încadrează în evoluţia armamentului în centrul Europei şi îndeobşte
in a Transilvaniei. După opinia noastră cercetările trebuie duse în două direcţii: 1) o inventariere complexA, exhaustivă a pieselor de interes naţional piistrate în strll.inătate ; 2) o
inventariere şi catalogare a materialului muzeistic militar existent în ţarii.. Ca un început
în acest sens, pe lîngă amintita lucrare a lui Szendrei putem menţiona şi activitatea lui
J. E. Scheurer, care ne-a lăsat un inventar-catalog al colecţiei de la Castelul Peleş din Sinaia 18 •
După efectuarea acestor două mari acţiuni s-ar putea trece la întocmirea unor studii specializate pe anumite tipuri de arme şi cu ajutorul acestora a unui tratat privind evoluţia armelor,
a echipamentului militar şi a tehnicii militare in epoca de care ne intereslim, feudalismul.
Un real folos in acest sens aduc lucrările de specialitate strll.ine la care sîntem obligaţi să
recurgem, pentru analogii în foarte multe cazuri, in prezentarea armelor şi echipamentului
militar, produse în atelierele strll.ine şi ajunse pe cimpurile de luptă din ţara noastră. între
lucrările mai însemnate şi mai vechi amintim pe acelea ale lui J. Schon17, Max Jăhns 18 şi
W. Boeheim18 pentru istoria tehnicii militare germane, ale lui E. Hardy1° şi M. Maindron21
pentru a celei franceze, a lui C.H. Ashdownn pentru arme şi armurl britanice, iar pentru
armele spaniole - ca să nu prelungim înşirarea - amintim doar dintre lucrll.rile mai yechi
pe aceea a lui Albert F. Calvert28.
În mod special menţionăm preocupările mai vechi privind armamentul şi tehnica militară
ale cercetătorilor maghiari, deoarece în ele sînt înregistrate preţioase date şi asupra Transilvaniei. În afară de amintita lucrare a lui Szendrei, ca o lucrare de amploare trebuie reţinut
tratatul în 19 tomuri despre istoria artei militare ungare al lui Bânlaki J6zsef, in care la
sfîrşitul fiecărui capitol se aflll. şi un pasaj privind efectivele militare, armamentul şi muniţia
folosită, noutăţile tehnice în mînuirea unor genuri noi de arme şi altele. Pentru noi este
interesant materialul documentar prezentat în tomurile XIV şi XV24, mai ales cele culese în
14

Szendrei Janos, Magyar hadtortenelmi emUkek Budapest 1896.
O incercare de datare şi atribuire a acestei piese a av~t loc in Studii şi materiale de
muzeografie şi istorie militară, nr. 2-3, 1969-1970, p. 280-291.
16
J. E. Scheurer, Register zum Inventar der Waffensammlung in dem rumănischen Konigssch~~sse Pelesch (Sinaia), 1907-1917, Manuscris păstrat la Muzeul Peleş, gr. III, nr. 2157.
]. Schon, Geschichte der Handfeuerwaffen, Dresda, 1858.
18 M. Jăhns, Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland, I-II, Munchen-Leipzig, 1899.
'
19
W. Boeheim, Handbuch der Waffenkunde, Leipzig, 1890.
20
E. Hardy, Les armees jeodales, Paris, 1879.
11
,
,M. Maindron, Les armes, Paris, 1890; idem, Esquisse de l'histoire de l'epee au XVI' siecle,
m L art pour tous, Paris, 1892.
12
Ch. H. Ashdown, British and Foreign Arms and Armour, London, 1909.
18
F. A. Calvert, Spanish Arms and Armour being a historical and descriptiv account of the
Royal Armoury of Madrid, London, 1904-1907.
" Banlaky J6zsef, A magyar nemzet hadtortenelme, XIV -XV, Budapest, 1940.
16
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arhivele străine, greu accesibile in momentul de faţă. O altă lucrare deosebit de valoroasă in
domeniul istoriei armamentului este aceea a lui Nagy Lâsz1611 • Folosind o bibliografie vastă,
autorul işi propune prezentarea armelor şi a armamentului maghiar folosit in secolul al XVII-lea.
Originalitatea lucrArii constă in faptul că aici sint descrieri detaliate ale unor tipuri de
arme cu denumirile lor caracteristice, urmate de un scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării lor.
Intre cele mai însemnate lucrări mai vechi despre arta militară a Ungariei trebuie să amintim
pe cea a lui Bârczay Oszkăr11 şi a lui Czuberka (Czobor) Alfred 27 • Primul ţinea loc şi unui
manual sau curs universitar, iar al doilea tratează o problemă specială: armele şi armamentul
folosite pe teritoriul Ungariei şi Transilvaniei în timpul mişcării curuţilor. In afară de aceste
lucrări tratatele de istoria Ungariei sau publicaţiile de documente conţin întinse capitole
privind istoria militară, prezentind totodată şi un valoros material iconografie şi muzeistic,
privind armele. In acest sens menţionăm lucrarea in 10 volume de sub redacţia lui Szilagyi
Sandor18 şi volumele de documente pri\ind dezbaterile dietelor Transilvaniei în secolele
XVI-XVII" editate sub ingrijirea aceluiaşi istoric, precum şi volumul III din Magyar Miivelodestortenet30, cu un bogat material ilustrativ. Izvoare preţioase referitoare la arme, la tehnica
şi organizarea militară publică revistele Archaeologiai Ertesit5, Szăzadok, Hadtorteneti Kozlemenyek, Torteneti Târ, Magyar Gazdasăgtortenelmi Szemle, Ludovika Akademia Kozlemenyei şi mai nou, Folia Archeologica. Ar fi de prisos sll. inşirll.m aici toate titlurile care ne
intereseazll., intrucit pentru fiecare dintre aceste reviste au fost intocmite şi bibliografii pe
autori sau tematice. Totuşi cu titlu informativ menţionăm citeva lucrări care au ca temă
annele, tehnica folosirii armelor şi echipamentului militar din secolul XVI-XVII. Un studiu
foarte interesant şi folositor este al lui Domaniczki lstvân31 privind descrierea şi denumirea
maghiară a tipurilor de sll.bli folosite in evul mediu. Tot el tratează despre funcţia socială a
sabiei in evul mediu81, precum şi despre două capitole importante ale organizării militare cum
sint rolul şi importanţa steagurilor purtate in luptl'iu şi muzica militarăM. Alte studii bine d~cu
mentate despre armele maghiare sint semnate de Thall6czy Lajosaa, Majlath Bela38, Nagy Geza3 7,
Miiller Hug618, Wagner Bela•8, Szendrei J ănosco, Kemeny La jos''· Kalmâ.r J ănos42 şi alţii.
2

~ Nagy Lâszl6, Magyar fegyverek 1630-1662, Timişoara, 1911.
~~ Bărczai Oszkâ.r, A hadagy fejl6Usenek tortenete, Budapest, 1895.

2

Czuberka (Czobor) AHred, K11ruckori fegyverek, Budapest, 1906.
A magyar nemeet tortenete, I-X, Budapest, 1896.
u Erdelyi orszdggyatesi emlekek, IV -XX (1597-1691), Budapest, 1878-1897.
30
Magyar Mavel6destlirtinet, III, A keresztenyseg vedobastydja, Budapest, f.a.
31
Domaniczky Istvăn A kardnemaek magyar neveirol, in Ludovika Akademia Kozlemenyei,
XII, 1885, p. 69-73.
'
32
Ludovika Akademia Kozlemenyei, XII, 1885, p. 348-358.
33
Ludovika Akademia Kiizlemenyei, VI, 1879, p. 47-50.
34
Ludovika Akademia Ko::lemenyei, XII, 1885, p. 59-69.
n Thall6czy Lajos, Magyar fegyverekrol, în ArchErt., U.f., 1, 1880, p. 178-186.
38
Majlâth Bela, A Nemzeti Muzeum sodronyos pdnceljai, in ArchErt, U.f., XI, 1891, p.
125-135.
37 Nagy Geza, A fringia sz6r6l, in ArchErt, U.f., XIII, 1893, p. 190.
38
Miiller Hug6, V ert es ltivedek, in Ludovika Akademia K ozlemenyei, XVII, 1890, p. 175-193.
39
Wagner Bela, A l6por fejlodesti5rtenete, in Ludovika Akademia Kiizlemenyei, XIX, 1892,
p. 600-616.
•o Szendrei Jănos, Varaink rendszerei es felszerelese a XVI -XVII. szdzadban, in Hadtiirtineti Kiizlemenyek, I, 1888, p. 86-103, 416-430, 617-631.
u Kemeny Lajos, A kassai fegyvertar a XVI. es XVII. szazadban, în Magyar Gazdasagtortinelmi Szemle, 1890, p. 377-384.
42 Kalmar Jânos, Hegyestor es l6ra va/6 pallos a magyar huszar szolgdlataban, în FolArch,
XI, 1959, p. 157-171.
'
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Cerceti'i.rile din ultimele decenii privind dezvoltarea armelor şi a tehnicii militare au adus
şi ele un aport substanţial la întregirea cunoştinţelor noastre. Au apărut o serie de noi cataloage şi ghiduri tematice editate de muzee şi colecţii specializate43 • Au apărut studii de
specialitate privind dezvoltarea unor genuri de arme" şi au fost întocmite lucrări de amploare privind armele şi echipamentul militar folosit in Europa, Orientul apropiat sau pe
teritoriul naţional actual al ţărilor respective46 •
Studii aprofundate privind armele orientale - turceşti şi sîrbeşti- folosite in secolele XVIXVII găsim in paginile buletinului Muzeului Militar Popular al Iugoslaviei48, cea mai reprezentativă publicaţie de artă militară din ultima vreme pentru statele din Balcani.
În ceea ce priveşte arta militară românească, in afară de o serie de studii apărute in
revistele de specialitate, în trecut, puţine lucrări au incercat să înfâţişeze intr-un cadru mai
larg dezvoltarea artei militare româneşti in evul mediu. În afară de amintita carte a lui
N. Bălcescu, se remarcă lucrările mai larg concepute datorate lui Nicolae Iorga47 , şi generalului
Radu Rosetti48 • Aceste lucrări, intrucit sint scrise pe baza unui material documentar cules
pentru toate provinciile locuite de români şi pentru că înfăţişează evenimentele militare in
contextul lor internaţional, prezintli. interes şi pentru dezvoltarea artei militare din Transilvania
şi Europa centrală. Mai recent şi in ţara noastră s-au făcut şi se fac vizibile eforturi pentru
a clarifica o serie de probleme privind tehnica şi organizarea militară românească. între
lucrările originale mai însemnate o amintim pe aceea a lui Traian Mutaşcu 49 , in care pe lîngă
evocarea unor evenimente militare deosebite din uemea domniei lui Radu Şerban, se află
şi părţi aparte în eate sint tratate fortificaţiile Ţării Româneşti şi înzestrarea acestora, organizarea armatei, armamentul folosit, strategia şi tactica de luptă. O dată cu întărirea mişcării
muzeografice şi mai cu seamă după reorganizarea Muzeului Militar Central din Bucureşti, care
a reuşit să scoată şi un anuar de specialitate, cercetările în domeniul artei militare au primit
un avint deosebit. !n momentul de faţă se lucrează lareînventariereaşireconsiderarea materialu43
D. Bashford, Catalogue of European Daggers ... , New-York, 1929; Br. Thomas, Katalog
der Waffensammlung in der Neuen Burg, Viena, 1936; Grancsay V., Medieval and Renaissance
Arms and Armour in The JVIetropolitan iWuswm of Art, in Armi Antiche, 1960; Temesvăry
Ferenc, Magyar fegyverek fejlodese a X -XVIII. szd::ad II. fcteig, Budapest, 1965 (Ghidul
Muzeului de arme Thury Gyorgy din Nagykanizsa).
44
\V. Y. Carman, A History of Firearms, London, 1956; ]. S. Hatcher, F. J. Jury,
]. Weller, Firearms investigation, identification and evidence, Harrisbury, Pennsylvania, 1957 ;
Cl. Blaire, Europea1~ Armour c. 1066 ta c. 1700, London, 1958; N. Boston, Old Guns and
Pisto~s, London, 1958; A.F. Reitzenstein, Der Waffenschmied. Vom Handwerk der Schwerterschmude, Plattner und Bachsenmacher, MUnchen, 1964.
_4 6 K. Hoeniger, Die Armee_n des dreissigjiihrigen Krieges, Leipzig, 1914; F. Lot, L'art militazre et les armees au Moyen Age en Europe et dans le Proche Orient, I-II, Paris, 1946-1947;
Ch. Ailleret, Histoire de l'armement, Paris, 1948; G. H. Skrivanic, Armour and Weapons in
Medieval Serbia, Bosnia and Dubrovnik, Beograd, 1957; Histoire universelle des armees, Paris,
I-IV, 1965-1966; A. N. Kirpicinikov, Les armes de la Russie Medievale, Moscova-Leningrad, 1966; E. Wagner, Hieb- und Stichwaffen, Praga, 1966; Liliane et Fred Funcken, Le
costume et les armes des soldats de tous les temps, I-II, Tournai, 1966-1967; P. Martin,
Armes et armures de Charlemagne a Louis XIV, Paris, 1967.
46
Vesnik Vojnog Muzeja ]ugoslavenske Narodne armije, 1-15, 1954-1959, Beograd.
47
N. Iorga, Istoria armatei româneşti, 1 -II, Bucureşti, 1929.
48
R. Rosetti, Istoria artei militare a românilor pînă la mijlocul veacului XVII, Bucureşti,
1947.
49

Tr. Mutaşcu, Arta militară în Ţara Românească la începutul secolului al XVII-lea. Radu

Şerban, Bucureşti, 1961.
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lui istoric. Rodul acestor munci s-a concretizat in citeva studii şi articole dintre care in primul
rind amintim pe cele publicate de Cristian l\I. Vlădescu şi Carol KOnig 50, precum şi studiul
privind artileria lui Mihai Viteazul semnat de P. Gyulai51,
·! .
!n munca de depistare a izvoarelor privind tehnica şi organizarea militară de la noi - ·parte
integrantă şi a evoluţiei europene - sintem doar la inceputuri. Sintem deficitari chiar şi
in problema de primă urgenţă privind regăsirea unor piese de maximă importanţă existente
cindva in colecţii particulare din ţară. Un singur exemplu : intr-o lucrare recent publicată despre
un ctitor al muzeografiei româneşti, Lt.-col. D. Papazoglu52, autorul articolului, C. Căzăn.iş
teanu, atrage atenţia asupra faptului ci!. in colecţia de odinioară a lui Papazoglu, pe la 1878,
a ajuns 0 sabie atribuită lui Mihai Viteazul. Piesa a fost achiziţionati!. in Transilvania, undeva
pe la Turdaaa, dar nu se specifică daci!. ea mai există undeva in prezent. în acelaşi articol
sint amintite şi alte piese afli!.toare in Transilvania la diferiţi proprietari particulari şi ajunse
la ei din pretinsul mormint al lui Mihai Viteazul. Nici despre soarta ulterioară a acestor obiecte _ intre ele un lanţ şi un inel de aur cu iniţiala M gravată - autorul nu ne spune mai
mult decit că ele au existat in colecţia familiei Teleki. Avind in vedere deosebita lor importanţă istorică credem că prin investigaţii serioase s-ar putea ajunge la o explicaţie privind
misterioasa dispariţie - imediat după descoperire - a sus-amintitelor obiecte. în sprijinul
lArgirii investigaţiei oferim şi noi citeva date alături de cele aduse de C. Căzănişteanu. Şi
anume: intr-o scrisoare din 1869 către redactorii revistei Archeologiai Ertesitc564, Alexandru Odobescu pe lîngă mai multe probleme se intereseazA şi de locul de păstrare şi de condiţiile de
descoperire a sabiei lui l\Iihai Viteazul. Deci, Odobescu ştia încă din 1869 de existenţa sabiei
şi a celorlalte piese aflătoare in Transilvania. Unde ? Ni se pare că răspunsul il găsim intr-o
altă ştire tot din revista Arch. Ert., de data aceasta intr-un necrolog66 : in 1915 a murit unul
dintre cei mai insemnaţi colecţionari şi arheologi ai vremii, Teglâs Istvân, fost inspector
general al invăţi!.mintului in judeţul Turda-Arieş. Autorul necrologului îşi aduce aminte de
omul care avea şi un simţ de colecţionar de piese istorice rare şi intre aceste piese el aminteşte la loc de frunte ca existente in casa lui Teglâs din Turda "majoritatea obiectelor din
trusa de campanie a lui Mihai Viteazul". Nu este pe deplin clar la ce se referea autorul necrologului, însă simpla menţionare - acum a treia oară - a existenţei unor obiecte aparţină
toare cindva marelui domnitor, in oraşul Turda, trebuie să ne alerteze in scopul descoperirii
acestor preţioase izvoare istorice : dacă ele mai există undeva.

° Cr. Vlădescu, C. Konig, Arme albe şi de foc din colecţia .Muzeului militar central, în
RevMuz, 1965, nr. 4, p. 345; Cr. Vlădescu, O armură din prima jumătate a secolului al XVII-lea,
în RevMuz, 1966, nr. 4, p. 332; idem, lncercări asupra periodizării şi tipologiei armelor
albe medievale occidentale (sec. XV -XVIII), - I, în Studii şi materiale de muzeografie şi
istorie militară, 1968, nr. 1, p. 77- 112 ; idem, 1ncercare asupra periodizării şi tipologiei armelor
albe medievale occidentale (sec. XV- XVIII), - II; în Stud. mat. muz. ist. milit., 1969-1970,
nr. 2-3, p. 108-139.
61 P. Gyulai, Noi documente şi interpretări noi de documente privind artileria şi un atelier
de turnat tunuri în timpul lui Mihai Viteazul, în Apulum, VII/1, 1968, p. 529-543.
62 C. Căzănişteanu, Un ctitor al muzeografiei româneşti: Lt. col. D. Papazoglu, în Stud.
mat. muz. ist. milit., 1969-1970, nr. 2-3, p. 303-320.
68
Idem, p. 306-307.
64 ArchErt, I, 1869, p. 129.
6 5 ArchErt, U.f., XXXV, 1915, p. 364.
6
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·II. Izvoare iconografice
ro
. A doua categorie mare a izvoarelor privind evoluţia tehnicii militare sint cele iconografice.
Eie ·sint de mai multe feluri în raport de materialul utilizat la executarea lor. Intre izvoarele
iconografice în primul rind trebuie să amintim stampele - executate fie în tipare de lemn,
fie de cupru - reprezentînd hll.rţi, oraşe, bătălii, scene de luptă, portrete, arme, trofee de
arme şi chiar şi soldaţi obişnuiţi. Dintre toate acestea cele mai de seamă izvoare pentru
arme şi tehnica de lupU sînt stampele reprezentînd oraşe în asediu şi cele care reprezintă
scene de luptă cu desfăşurarea armatelor, cu unităţile şi subunitllţile bine definite, artileria
în clispozitiv de atac, tabll.ră militară, etc.
Reprezentarea artistică a oraşelor prin aşa-zisele ,. vedute" a fost impusă de necesitatea
de apropiere de viaţa de toate zilele apărută în gindirea omului renaşterii prin secolul al
XV-lea. Prima lucrare monumentală în acest gen este Cronica lui Schedel. Primii meşteri
în această ramură artistică sînt italienii. În secolele XVI-XVII reprezentll.rile oraşelor capă
tă şi un scop practic, mai cu seamă militar : mai intii, cu o muncii. inginerească, sînt executate
planurile dupll o scarii. oarecare a oraşelor, cu străzile şi sistemele de apll.rare, cu toatA instalaţia
defensivă. După apariţia turcilor in centrul Europei reprezentll.rile de oraşe sînt îmbogăţite
prin ·redarea unor scene de luptll între creştini şi turci aşezate mai întîi în prim plan. Mai
tîrziu urmează să fie reprezentate asedierile de oraşe cu toate detallile şi chiar şi marile bătălii
ale timpului. Aceste reprezentllri au fost preluate în voluminoasele lucrări cosmografice tipărite in mai multe ediţii în cursul secolelor XVI-XVII. Dintre ele amintim Cosmographia
lui Miinster, apărută la 1550, a lui Braun-Hogenberg, ,.De praecipuis totius universi urbibus",
tipărită la Koln la 1575, cu 370 vederi, cea mai de seamă pentru oraşele Europei la sfîrşitul
secolvJui al XVI-lea. Chronologia lui Abraham Ortelius, ,.Theatrum orbis terrarum", editată
de Plantin între 1580-1591 68, de maximă importanţă pentru noi prin faptul că în ea găsim
cele. 111ai reuşite reprezentări ale unor oraşe din centrul Europei, alături de fascinante scene
de luptă şi de asediu, fllcînd posibilă o documentare aprofundată atit asupra armamentului
ofensiv, cît şi asupra celui defensiv. Acest izvor este completat în mod fericit de o altll lucrare de amploare apărută în mai multe volume şi în mai multe ediţii, cunoscută sub titlul
.,Theatri praecipuarum Totius Mundi Urbium", cu contribuţia substanţialll a lui Georgius Houfnagel. · în volumul VI al acestei opere găsim cele mai bune şi în acelaşi timp artistic realizate
vederi medievale ale oraşelor Cluj şi Oradea. Familia Cosmographiilor şi a Chronologiilor s-a
îmbogăţit şi cu alte ediţii în cursul secolului al XVII-lea. Noi vom aminti doar pentru a
ilustra preocupările editorilor în acest sens lucrarea în 12 volume apllrută sub îngrijirea
urmaşilor lui Merian : .. Theatrum Enropaeum".
în afară de genul cosmografiilor, intre izvoarele istoriei militare trebuie să fie incluse şi
acele· albume de epocă care au fost întocmite chiar de ingineri-topografi militari, servind
pentru scopuri militare. Ele apar de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, dar perioada lor de
înflorire este secolul al XVIII-lea. Studierea lor se impune şi pentru epoca de care ne ocupllm,
prin' faptul că în ele sînt consenmate şi date mai vechi privind mai ales sistemul defensiv
al unor cetăţi, oraşe întllrite, sau chiar şi a unor zone fortificate. S-a descoperit într-o colecţie
particulară un astfel de album compus din 100 stampe în cupru executate de gravorul augs66 V. Jugăreanu,
1967, p. 298-299.

Cărţi preţioase

din secolul XVI în Biblioteca Brukenthal, în StCom, 13,
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burghez Gabriel Bodenehr67 • Activitatea lui Bodenehr ca editor de planşe în foi volante reprezentind oraşe, cetăţi ş.a.m.d. este cunoscutllil. Nu se cunoaşte însă albumul cu 100 de planşe
şi se aminteşte un alt album, tot sub denumirea de .,Force d'Europe"5 8 , însă cu 200 de
vederi şi planuri. Probabil că varianta descoperită de noi este mai veche ca aceasta, de fapt
este primul volum din prima fază a activitAţii gravorului. În el sînt incluse file privind : zona
întărită a Dunării în jurul Belgradului şi Timişoarei, cetăţi din Ungaria, printre care o reprezentare ineditA. a cetăţii Eger, oraşe-cetăţi din întreagă Europa şi citeva din Orientul apropiat.
Nu este exclus ca acest album să se dovedească un unicat, în care caz el ar merita să fie
publicat în întregime.
Reprezentlri de oraşe, scheme de luptA, portrete militare, cunoaştem şi din foi volante,
din ziare apărute o dată cu evenimentele militare din secolele XVI-XVII, comentîndu-le,
precum şi din lucrări cu caracter literar sau religios, scrise in proză sau versuri. Ele sînt păs
trate în marile biblioteci şi colecţii muzeale. Deosebit de bogate sînt pentru evenimentele
militare din secolul X\'I-XVII colecţiile Vienei şi Budapestei. O serie de piese interesante
au fost publicate încă la 1880 de Bubics Zsigmond10, iar altele în amintita lucrare Magyar Miivelodestortenet, volumul III. O altA. lucrare nu de mult apărută şi-a propus adunarea la un
loc a tuturor scenelor de luptA. privind istoria militară maghiară11 , iar o a treia, gruparea
tuturor scenelor şi reprezentlrilor din ziare şi broşuri 12 , o lucrare bine inspirată - demnă de
urmat şi pentru oraşele noastre - se dovedeşte a lui Rozsa Gyorgy despre reprezentările din
evul mediu ale oraşului Budapesta 13 • Dintre cele 96 reprezentAri un număr de 65 datează
din secolele XVI-XVII. Cu un aparat ştiinţific ireproşabil, această lucrare poate servi nu
numai ca model, dar şi ca o sursA. documentarA. preţioasă. Întocmirea unui album cu reprezentări priYind oraşele transilvănene a încercat-o istoricul Borbely Andorlhl. Lucrarea sa are un
caracter limitat, intrucit se bazeazil. pe o colecţie de desene-planuri militare întocmite de
un grup de ingineri militari austrieci in anul 1736. Acelaşi material a fost prezentat şi de un
autor român, Mihail Popescu15 •
Informaţiile istorice preţioase pe care ni le oferă albumele şi foile volante reprezentînd
cetăţi sau oraşe întlrite se întregesc într-un mod fericit cu datele izvoarelor scrise, păstrate
în arhive şi biblioteci. Asupra unui grup de izvoare păstrate mai ales in străinătate se referă.

67 Anderer Teil des Tractats, so betitelt Force d' li.urope bestehend aus 100 neuen Kupfer
Stichen oder Grundrissen Verschiedener Festungen, Seefăn, Păsse, erteilten Versprechen
Zufalg meist nach den neuesten Rissen in Kupfer gebracht und heraus gegeben von Gabriel
Bodenehr Biirger und Kupferstecher in Augsburg.
68 G. K. Nag1er, Die Monogrammistetz, II, Munchen, Leipzig, 1881, nr. 2755; ThiemeBecker, Allgemeines Lexikon, IV, Leipzig, 1901, p. 167.
68 Thieme-Becker, op. cit., p. 167.
60
Magyarorszdgi Vdrak es Vdrosoknak a lvl.N. Mzizeum kănyvtarâban Utezo fa- es rezmetszetei, Budapest, 1880.
81 Rozsa Gyorgy, Rtgi magyar csatakepek, Budapest, 1959 (rotaprint).
6
~ Hubay Istvan, Magyar ts magyar vonatkozast4 roplapok, ujsâglapok, răpiratok az Orszdgos
Sztfchewyi Kănyvtdrban, 1480-1718, Budapest, 1949.
88
Rozsa Gyorgy, Budapest regi lâtkepei {1493-1800), :Monumenta Historica Budapestinensia, II, Akademiai Kiado, Budapest, 1963.
84 Borbely Andor, Erdelyi varosok kepeskonyve 7736-bâl, in Erd1\;f, 1943, nr. 2. Materialul
a fost semnalat mai intii de Gya16kay ]eno, in Hadt. Kozl., 1935, p. 234-257.
85
M. Popescu, Oraşe şi cetăţi din Transilvania, Bucureşti, 1943.
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un studiu special al lui Florio Banfi, in care autorul prezintă o serie de date privind activitatea inginerilor militari italieni in Transilvania în secolele XVI-XVII".
Asemenea reprezentll.rilor prin stampe ale cetăţilor, oraşelor, scenelor de luptă, şi portretele
unor oameni de seamă militari sint izvoare de care trebuie să ţinem seama. ln cele mai
multe cazuri personajele îmbrăcate în armură, reprezentate călare 17 sau in bust". sint însoţite
de o serie de scene de luptă, de trofee compuse din arme, de reprezentări de oraşe şi altele.
Aceste portrete sint dispersate şi ele, la fel ca şi ale oraşelor, în diferite lucrări tipărite sau
foi volante. Încercări lăudabile de a aduna reprezentările privitoare la Mihai Viteazul le datorăm lui C. Obedeanu18 şi Al. Busuioceanu 70, iar pentru istoria românilor un efort deosebit
a depus I. C. Băcilă71,
Alte genuri de reprezentări iconografice ca surse ale istoriei armamentului şi a tehnicii
militare cum ar fi monedele, medalioanele, sigilille, monumentele funerare şi chiar şi omameutele cu caracter militar de pe arme 71 au fost cuprinse doar incidental de istoricii militari in
investigaţiile lor, aceste date însă pot intregi, in unele cazuri, într-un mod fericit cunoştinţele
noastre.

III. Izvoare istorice scrise
Trecerea în revistă a principalelor izvoare privind tehnica şi organizarea militară din
centrul Europei şi Transilvania în secolele XVI-XVII o vom incheia cu prezentarea izvoarelor
scrise, a treia mare categorie a izvoarelor. Autenticitatea documentară a acestora serveşte
atît la cunoaşterea aprofundată a tehnicii militare, cît şi la cunoaşterea mai bună a organi1.i"trii
militare. Izvoarele scrise, fie documente contemporane, fie izvoare narative de epocă, sint
importante pentru că în ele sint consemnate date de amănunt privind de exemplu modul de
purtare a armelor, confecţionarea lor, preţul, valoarea, modul de procurare şi elemente
privind organizarea lnilitară, cum ar fi inzestrarea trupelor cu diferite tipuri de arme, folosirea tactică a armelor noi ş.a.m.d. Astfel categoriile de izvoare evocate aici, pe care ni le
propunem spre cercetare, aparţin ambelor teme şi de aceea vom vorbi despre izvoarele scrise
subliniind deosebita lor importanţă atît pentru tehnica cît şi pentru organizarea lnilitară.
Izvoarele scrise, pasibile de cercetare pentru problema
trei feluri:

noastră

dup1i. originea lor, sint de

în primul grup amintim diplomele, poruncile, scrisorile trimise de cancelariile domneşti,
ordinele provenite de la mari comandanţi militari, rapoartele agenţilor diplomatici şi ale unor
comandanţi de diferite grade şi funcţii din ierarhia militară, statutele, dispoziţiile, scrisorile
şi rapoartele orăşeneşti, rapoartele, scrisorile, informaţiile trimise de particulari sau oameni
care au fost în slujba unor case de comerţ. sau bancheri, slujbaşi la oficiile de tricesimă,
FI. Banfi, Olasz katonai epiteszek Erdelyben, Cluj, 1933.
Vezi de exemplu stampa reprezentînd pe Mihail Apafi I., executată de Abraham Aubry
din Frankfurt (Magyar Muvelodestortenet, III, p. 45).
n Bustul lui Gabriel Bethlen din 1620 (Magyar Miivelodestortenet, III, p. 49).
88 Ct. Obedeanu, Portretele lui Mihai Viteazul, Conferinţă ţinută la 27 februarie 1906.
70 Al. Busuioceanu, Cîteva portrete noi ale lui Mi/tai Viteazul, în Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice, s. III, t. V (1926), p. 49-54.
71 I. C. Băcilă, Stampe privitoare la istoria românilor, în AliN, V (1929-1930), p. 175-3~6.
72 Vezi de exemplu Vederea Ee/gradului pe o sabie din sec. XVII-XVIII, în Arci1Ert,
U.f., XXXIV, 1914, p. 138.
88
87
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lucrările

inginerilor militari, documente cu caracter economic cum ar fi inventarele cetăţilor,
ale bunurilor mobile şi imobile aparţinînd unor reprezentanţi de seamă ai ierarhiei feudale,
re~tre vamale (vectigale), registrele morilor de praf de puşcă, testamente, declaraţii de fidelitat~ (reversalii), acte de chezăşie, chitanţe (schede) şi altele.
ln al doilea grup al izvoarelor scrise - după părerea noastră - se pot cuprinde toate
lucrările originale de epocă, care au un caracter strict militar, cum ar fi de exemplu "Vier Baciur 'der Rytterschaft", întocmită de un anonim in curtea lui Maximilian şi editată la Erlurt
in 1,5117a, cartea semnată de Achille Tarducci7', cele douii. lucrări de artă militară ale lui
Gh. ,Basta71, a lui Bernardo GiuntF 1, lucrarea in mai multe variante a lui Despot, domnitorul MoldoveF 7, sau cum ar fi cele cunoscute şi ca opere literare ale lui Zrinyi Mikl6s7s.
Printre lucrările originale de tehnică militară trebuie amintite şi ale lui Conrad Haas,
fost şef al arsenalului cetăţii Sibiului. Conrad Haas se stabilise la inceputul secolului al XVIlea in Sibiu şi după un scurt timp i se incredinţeazll slujba de pirotehnician, devenind şi un
tehnician apreciat al turnătoriei de tunuri. De la el a rămas un manuscris, gAsit in Arhivele
Statului din Sibiu. în acest manuscris devenit acum celebru, pe lingă părţile preluate din
,.Cartea focurilor de artificii", transcrise după un original de prin secolul XV, se gAsesc numeroase pagini insoţite cu desene despre artilerie şi despre inovaţille proprii ale lui C. Haas,
rachetele7 8 •
În sfirşit, ca al treilea grup al izvoarelor scrise socotim toate cronicile, insemnările şi notele
de căHitorie din epoca respectivă. Înşirarea lor aici ar fi de prisos, intrucit ele au fost consemnate atit in bibliografii speciale, cit şi in marile tratate de istorie. Noi însă trebuie să urmărim
toate acestea din punctul nostru de vedere şi să culegem din ele datele strict referitoare la
tehnica şi organizarea militară.
La surprize ne putem aştepta in cazul primului grup al izvoarelor scrise, unde materialul
documentar existent in arhlve a fost parcurs numai parţial de cercetătorii de pînă acum.
Unele materiale de o deosebită importanţă au fost doar semnalate, multe au fost publicate cu
greşeli.. în acest sens amintim, cu titlu informativ, lucrarea menţionată in Catalogul G. 81.1
din Arhiva Bibliotecii regale din Drezda, in care se menţionează un manuscris despre trofeele capturate la bll.tălia de la Guruslău de Mihai Viteazul şi Basta, cu desene şi cu portretele celor doi comandanţi 80 , apoi documentele referitoare la problemele maghiare şi transilvănene
73

V.

Jugăreanu,

op. cit., p. 296.

~~ A. Tarducci, Delle machine, ordinanzc et guartieri antichi et moderni, Veneţia, 1601.

6
•'
Il maestro di campo generale (editat de secretarul lui Basta, Ciro Spontoni, la 26 noiembne .1605 în Veneţia) şi o altă lucrare a lui Basta de mare circulaţie în secolele XVI-XVII,
cu titlul; Il Governo delia Cavalleria legiera Trattato Originale del conte Giorgio Basta utile
a soldl!ti, giovevole a guerrieri, fruttuosa a Capitani, curioso a tutti (editat de Petro Armiato,
Veneţta, 1612). Cf. Dr. Veress Endre, Basta Gyorgy hadvezer levelezese es iratai (1597-1607),
I-II, Budapest, 1909-1913.
a B. Giunti, Disciplina universale dell'arte militare. Fucina di Marte, Veneţia, 1641.
77
. _ ~t. Marinescu, ] acques Basilicos "Le Despote". Prince de M oldavie ( 1561- 1563) ecrivain
mzlttaJYe, în Melanges d'Histoire Generale, Publies par Constantin Marinescu, Bucureşti, 1938,
p. 319-379.
78 R6nai Horvath ]eno, Gr6f Zrinyi Mikl6s a kolto es hadvezer hadtudomanyi munktii în
Magyar Remekir6k, 1891.
'
79
•
D. Todericiu, The Sibiu manuscript, în RevRHist, 6, nr. 3, mai.-iun., 1967, p. 333-356;
tdem, Preistoria rachetei moderne. Manuscrisul de la Sibiu {1400-1569 ), Bucureşti, 1969;
Şt. Pascu, Săgeţi de foc şi şteampuri fără apă, în Magazin istoric, 1970, nr. 3, p. 28-29.
60
Gomory Gusztav, Az 1601-1602-ik evi erdelyi hadi esemenyek, în Hadt Kozl X 1897
•
p. 78.
.
., •
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din arhivele de stat ale Austrieial, sau documentele de mare importanţă militară din arhivele
transilvănenes2.

Prelucrarea tuturor acestor materiale, atît a celor edite cit şi a celor inedite, va trebui
constituie o preocupare sistematică şi de durată, ale cărei rezultate sperăm că vor aduce
noi contribuţii la cunoaşterea, sub aspectul pe care îl studiem, a unei epoci de adînci prefaceri in viaţa societăţii europene.
să

PAUL GYULAI

QUELLEN UND GESCHICHTSCHREIBUNG DER MILITĂRISCHEN
TECHNIK UND ORGANISATION IN MITTELEUROPA UND
SIEBENBURGEN, 16. - 17. JH.
(Zusammenfassung)
In dem Artikel versucht der Verfasser nachzuweisen, dass trotz aller llemiihuugen zum
Studium der Kriegsgeschichte, einige Zweige dieser Wissenschaft der allgemeinen Aufmerksamkeit entgîngen. So die Beziehungen der kriegerischen Ereignisse des 1\littelalters zu ihren
sozial-wirtschaftlichen Hintergriinden, sowie Fragen der Organisation, Finanzierung und
tecbnischeu Ausriistung der Armeen, wobei - besonders fiir Siebenbiirgen - vor allem
die auf eîner erschopfenden Untersuchung jeder Art von Quellen beruhenden Spezialarbeiten
febleu. Nachdem er die Notwendigkeit des mit der Kriegskunst verkniipften wirtschaftlicben
und technischen Phănomens hervorhebt, driickt der Verfasser - wobei er sich nur auf den
im Titel genannten Zeitraum beschrankt - seine Meinung iiber die Kriterien aus, wonach
das lnformationsmaterial erfolgreich untersucht und angeordnet werden kOnnte. Es werden
zwei grosse Richtlinien der Untersuchung aufgestellt: 1) das Studium der Ausriistung der Armeen
mit technischem und Kriegsmaterial, 2) das Studium der Organisation der Armeen und des
-"lenschenmaterials.
Angesichts dieser zwei grossen Erscheinungsfonnen des Militărwesens, stellt es sich der Verfasser zur Aufgabe, eine Reihe von Fragen zu untersuchen, die in Kapitel und Unterabteilungen
iiber Technik, Handhabung, Anfertigung, Verkauf, Beschaffungskosten von Waffen und militărischen Anlagen angeordnet sind, ohne dabei die Fragen der sozial-politischen Struktur und
sozial-politischen Bedeutung der Armeen und deren Betrieb sowohl in Kriegs- als auch in
Friedenszeiten ausserachtzulassen.
Unter Festlegung eines besser organisierten Rahmens wird vorgeschlagen, die geschichtlichen Informationen sollten aus jeder Art von Quellen, die militarischen Daten enthalten, gesammelt werden. Eine besondere Bedeutung wird dabei den in Museen und Arsenalen aufbewahrten
Originalstiicken der betreffenden Zeit, den Darstellungen von Waffen und Kampfszenen, sowie
auch - unter Anerkennung der ihnen zustehenden Wichtigkeit - den schriftlichen Geschichtsquellen beigelegt. Unter den letzteren sind von grOsster Bedeutung die zeitgenOssischen,
gedruckten oder handschriftlichen, von grossen Heerfiihrem verfassten Werke streng rnilitărischen Charakters, wie z.B. die Arbeit von Achille Tarducci, die beiden Biicher des Georg
Basta oder die Arbeit in mehreren Varianten von Despot, dem Vojevoden der Moldau, die
im Manuskript verblieben. Beziiglich der in Siebenbiirgen aufbewahrten Quellen wird hervorgehoben, dass ihre Bearbeitung - was die vorliegende Frage betrifft - erst im Anfangsta81
Kun J., A Magyar Hadilevettar, in Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs, \Vien,
1964-1965, nr. 17-18, p. 672-679.
83
•
Cum ar fi de exemplu: un manuscris în 12 pagini folio cu titlul Napi ]egyzokonyv, databil
mtre 1630-1644, în care este inclus planul de marş al armatei transilvănene (Hetilap, 11 iunie
1853, p. 299-300).
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diurn ist. Sowohl die grossen Sammlungen der Museen, als auch die Archive enthalten noch
grosse Schătze- und tlberraschungen - fiir diejenigen, die sich den Fragen der militărischen
Technik und Organisation widmen.
In diesem Sinne wird unter anderem die im Staatsarchiv gefundene Handschrift erwăhnt,
die sich als das "Buch der Feuerwerke" des Conrad Haas herausstellte, eines beriihmten
Technikers, Erfinders der Rakete, der im 16. Jh. lebte, oder die durch eine richtige Auslegung schon bekannter Dokumente ermOglichte Entdeckung der Kanonengiesserei und des
Arsenals von Mihai Viteazul in Alba Iulia.
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FORURI DE JUDECATĂ, JUDECĂŢI, GLOABE, PE
DOMENIUL GURGHIU ÎNTRE ANII 1652-1715

Organizarea şi funcţionarea forurilor de judecată din Transilvania, în
secolele XVI-XVII, este cunoscută în liniile sale generale. 1 Se cunoaşte
detaliat organizarea şi funcţionarea scaunelor de judecată ale domeniilor
cetăţii Făgăraş şi Chioar în secolele XVII-XVIIJ2.
îll dorinţa de a elucida unele aspecte ale mecanismului deosebit de complex al forului domenial de judecată, ne propunem să urmărim, desigur,
în limitele materialului documentar de care dispunem pînă în prezent,
forurile de judecată, judecăţile şi gloabele de pe domeniul Gurghiu. Pentru
început am folosit urbariile şi unele acte economice ale domeniului. 3
Domeniul Gurghiu se înscrie în rîndul domeniilor fiscale din Transilvania şi are în cursul secolului al XVII-lea şi începutul lui XVIII între
22 şi 12 sate. 4
1 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1967, voi. I, p.
368-381. Studiul lui A. Kiss, Forul dominat în Transilvania, în RevA1·h, XII (1969), nr. 2,
p. 59-70, avind la bază o vastă documentaţie parcursă, lămureşte aspectele esenţiale ale
modului de organizare a forului dominal, avansînd şi problematica de perspectivă în studierea
acestei instituţii.
2 Şt. Meteş, Din istoria dreptului românesc în Transilvania, in A RMSI, s. III, t. XVII,
p. 87- 118. Pentru aceeaşi regiune, studiul de sinteză al lui D. Prodan, Boieri şi vecini în
Ţara Făgăraşului, în sec. XVI -XVII, în AIIC, VI (1963), p. 161-300 şi îndeosebi p. 283-286.
Pentru Chioar v. Szentgyorgyi Maria, Kovdr videkenek tdrsadalma, Budapest, 1972, p. 44-48.
3 Urbarium seu connumeralio colonorum vel jobbagionum ad Arcem GiJrgcny perlinenlium
. . . Dic 18 M ensis. . . 1652. Original, incomplet, în Arhiva Statului Budapesta, Arhiva Conventului de la Cluj -1\Iănăştur. Fotocopie la Bibl. Fii. Acad. Cluj, Arhiva Istorică. Inventarul
şi urbariul domeniului Gurghiu din anul 1665, original, deteriorat, fără foaie de titlu la Arhiva
Istorică, Colecţia generală, (1651-1670). Invenlarium bonorum GiJrgeny Szenl Imreh anni 1688.
Original în Arhiva Istorică, arhiva familiei Bornemisza, lit. G, fasc. II, nr. 10. Invenlarium
Dominium sive Curiae Fisci ... GiJrgeny Szenl ]mrehiensis ... diebus 1, 2, 3 el sequentibus
Jfensis ]uly 1694. Original în Arh. Ist., arh. fam. J6sika, fasc. 13, nr. 2. Inventarium universorum
bonorum tam mobilium quam eliam immobilium Curiae Sacratissimae Caesareac Regiaeque M ajestatis Gorgeniensis ... a die 12 usque ad 20 praesentis ]uly. Annj millesimi sexcentesimi nonagesimi septimj. Orig. în Arh. Ist., arh. fam. Korda, fasc. 59, nr. 2. Invenlarium seu Connumeralio omnium bonorum jobbagionum Fiscalium ad Arcem el Curiam GiJrgeniensium perlinentium
... adie 5 Mensis ]uny usque ad Diem 12 Mensis ejusdem Anni 1706. Orig. în Arh. lst., arh.
fam. Bornemisza, lit. G, fasc. I, nr. 73. Inventarul şi urbariul domeniului Gurghiu din anul
1715 luna ianuarie. Orig., deteriorat, în Arh. Ist., arh. fam. Bornemisza, Lit. G. fasc. I, nr.
22. Colecţia de Socoteli princiare. Orig. Arh. Ist., nr. 639-662.
4
Mon. Com. R. Trans., vol. XI, p. 106; vol. XII, p. 404. în ce priveşte numărul satelor,
domeniul este supus unor fluctuaţii. Totuşi nucleul de bază va fi compus din : Gurghiu,
centrul militar şi economic al domeniului, Adrian, Beica de Sus şi Beica de Jos, Caşva, Comori,
Hodac, !băneşti, lernuţeni, Jabeniţa, Orşova, Pete1ea, Sînmihaiu1 de Pădure, Şerbeni.
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Revenind la dreptul de judecată al stăpînului feudal asupra supuşilor
e bine cunoscut faptul că acesta decurge din imunitatea feudală, reprezentînd unul din atributele fundamentale ale acesteia. Exercitat curent
prin intermediul scaunului de judecată al stăpînului, el este unul din mijloacele eficiente de constrîngere în raporturile stăpînului cu supuşii săi.
În al doilea rînd, gloabele aplicate în urma judecăţilor sînt o sursă permanentă de venituri băneşti atît pentru stăpîn cît şi pentru dregătorii săi.
Apoi legislaţia secolului al XVII-lea consfinţeşte nu numai dreptul de
judecată al stăpînului, dar şi obligaţia de a face această judecată în satele
ce-i aparţin.6
Este cunoscut faptul că stăpînul îşi exercită dreptul de judecată prin
intermediul dregătorilor săi, mai precis al judelui satului şi al provizorului.
În ierarhia forurilor de judecată şi de pe domeniul Gurghiu, prima
instanţă este scaunul de judecată sătesc (bir6 szeke, Justin birajak elott)
în frunte cu judele. Textele cuprinse în urbariul domeniului din anul 1688
sînt edificatoare. Aici se precizează că în atribuţiile acestui for intră abaterile cu amenzi pînă la 3 fl. Despre componenţa scaunului de judecată
sătesc avem o singură menţiune, şi aceea generală, la 1697 în satul Beica
de Jos unde sînt amintiţi şi juraţii (hitesek). În genere se cunoaşte faptul
că scaunul de judecată sătesc e format din judete satului şi juraţi, aceştia
din urmă într-un număr variabil.
Judele este capul satului, răspunzătorul direct de bunul mers al treburilor, de îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de stăpîn şi stat, el este şi
judecătorul pricinilor mărunte ivite în sat sau legate de unul din locuitorii satului. El este prezent în toate actele de interes comun. 6
săi,

Pe domeniul Gurghiu jude!e este consecvent inscris in urbarii sub titlul de: judex, judex
loci, bil'o, falus biru, falus es udvari biro, kenez. El este numit dintre supuşii domenia!i.
Pentru a ilustra starea materială a judelui din satele domeniului dăm mai jos următorul tabel
pentru anii 1652-1715:
Satul

Anul Numele judelui

't)
...o ·a
:::1
·a 'o ·o;. .....=
:::1 ·s 0..
"'
"'
·~
(J

(J

1652
1665
Gurghiu

+'

,.!:)

Szabo Gyorgy
llarabas Gyorgy

biro
bir6

4
2

Obs.

4

16881
Nu are jude
1694
1697
1706
1715

fiind

porţiune

N agy M ihaly
Franciscus Kovacs

2
-

2
1

2
2

85

falus bir6
2 judex loci

5
Jfon. Com. R. Trans., voi. V, p. 470-471, 503-504; voi. VII, p. 516, 521-522: voi.
VIII, p. 110-111; voi. X, p. 375. Approbalae Constitutiones, P. III, tit. XI, art. VII; Compilatae Constitutiones, P. III, tit. XI, art. 1.
8
D. Prodan, ]udele satului iobăgesc în Transilvania în secolele XVII-XVIII, in AIIC,
IV (1961), p. 217-235.
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·~
3
2
4
5

4

6 6
68 2
2 3
4 3
2 2
2

5

tJ

Petelea

Comori

Beica de Jos

Beica de Sus

Orşova

Caşva

Hod ac

Chiheriul
de Jos

1652
1665
1688
1694

Kintses Gy/Jrgy
Varga ]anos
Kintses ]anos junior
Kintses Gyorgy

8

1652
1665
1688
1694
1697
1706
1715

Huszar Peter
Huszar ]anos
Huszar ]anos
Huszar ]anos
Huszar ]anos
Pop A ndreika
Huszar Oprea

2

1652
1665
1688
1694
1706
1715

Menyhart Ferencz
Menyhart ]anos
Fabian Mihaly
Szasz M arton
Menyhart Tamas
Menyhart Fr.

1652 Trutza Laszlo
1665 Trutza Peter
1706 Barda ]on

3
8

6
1
12
13

1
2
6

tJ

4

4
2

6
2
2
5

13 - falu biraia
6
6 biro
10 18 10 biro
18 12 8 biro
21 6 8
20 10 2
36 24 8
5 2 2
3 5 2
5 4 2 -

biro
biro
biro
bir o
biro
biro es udvari biro
judex loci

2 2

biro
bir o
2 biro
2 - biro
6 - falus biro
8 - judex loci

4
2

4
4
2

7 - falus biro
7 7 3 biro
10 20 4 hadar es biro

6
3
2
5

19 14
15 10 8
2 5 8
2 7 -

Gyorgy
Laszlo
Laszlo
Lupul

6
4
5
4

1665
1688
1694
1697
1715

Vlaiku Lukacs
Dobrin Gabor
Simon Gyorgy
Dolca Tomsa
Simon Toader

4

2
2
3
4

2

8

3

2
2
12

4
2-

1652
1688
1694
1706

Obs.

fii

6 2
2 6 2

Czorba
Czorba
Czorba
Czorba

1652 Marcus Tamas
1665 Marcus G.
1688 Bojtos ]anos

>

2 2

1652
1665
1706
1715

Todoran Nicolae
Niculis Gyorgy
Fejer Lukacs
Man Ion
l'ejer Demeter
1715 Farkas Toader

.... ....
....
.[ o "'op.. B'
·o

.... ....o
"' .o

orokos falu biro
biro
falusi es udvari biro
judex loci
bir o
bir o
bir o
bir o
judex

subditorum

8

4 2 4
4 4 3
- 1 2
6 3 3
4 2 1
3 2 2

biro
bir o
bir o
12 12 2 falus bir o
6 4 judex loci
5 - judex subditorum

7
5
2

4 2
6 2
- 2

7 21 4 kenez
40 15 10 biro
2 2 - biro
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Satul

Anul Numele judelui

(J

Şerbeni

Adrian

Jaheniţa

1652
1688
1706
1715

Grama Peter
Botska J an os
Grama Ilie
Tavaszi Gabor

Pop
Pop
Pop
Pop
Pop
Pop

Dumitru
Dumitru
J(risztc
]( risztia11
Toader
Toader

4
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Judele satului şi pe domeniul Gurghiu nu este unul dintre iobagii cei mai cu stare. Dimin unele cazuri, sub raportul inzestrării sale economice este sub nivelul multor iobagi
cu gospodării medii din satul respectiv. De multe ori juzi ai satelor sint dintre cei cu o
situaţie materială precară, fără vite de jug, sau insuficiente chiar şi pentru un plug. Astfel,
la 1665, Nagy Mihaly, judele din lemuţeni, Rusan Zaharia, judele din !băneşti nu au înscrişi
in dreptul lor boi. Situaţii similare apar şi la 1688. Un caz demn de menţionat e cel din
Chiheriul de Jos, unde judele Boitoş Ioan are doar 2 boi, 2 junci, 7 oi, 2 porci şi 2 stupi.
în acelaşi sat iobagul MA.rcuş Dllni.lâ, care nu e jude, are 23 de cai, 8 boi, 2 vaci, 3 junci,
100 de oi, 20 de porci şi 10 stupi. În urbariul din 1694 am intilnit douâ situaţii in care
judele e fl!.râ vite, la 1697 una, la 1706 şi 1715 cite douâ.
Observaţiile marginale din urbarii arată eli şi la Gurghiu juzii satelor erau scutiţi de
obişnuitele sarcini iobăgeşti beneficiind de diverse scutiti faţâ de stâpin. Astfel, în dreptul
cnezului din Caşva, Cherestel Petru, se notează : cnez. nu slujeşte cu nimic ; Todoran Nicolae,
judele din Hodac: dijmA nu dă cît este in funcţie; la 1652 în Chiheriul de Jos. cind urbariul
înscrie daturile, se menţionează că cnezul e dator să dea provizorului anual cite o oaie cu
lapte.
În ceea ce priveşte obligaţiile faţă de fise, la Sînmihaiul de Pădure, in dreptul judelui
Stoia Petru se menţionează că nu datorează cu nici o dare.
Date fiind aceste scutiti, atît stăpînul feudal cit şi fiscul aveau tot interesul ca funcţia de
jude să fie deţinută de un iobag cu o mai micii capacitate de prestaţii. Se ajunge chiar pînă
acolo incit judele satului să fie recrutat dintre jeleri. Satul Adrian, de exemplu, la 1706
are ca jude un jeler.
O situaţie deosebită am intilnit la Şerbeni in anul 1652, cînd sînt înscrişi la acelaşi sat doi
juzi cu menţiunea: unul e jude într-un an, celălalt in anul următor 7 • Situaţii similare se
potrivă

7 După judele satului Grama Peter, in dreptul iobagului Grama Mate se
biroual egy, eggik eggik esztendeoben biro, masik masikon.
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cunosc şi in satele Pietroasa, Poienii de Sus, Cociuba, Răstoaca de pe domeniul
cind în aceste sate sint înscrişi cîte doi juzi, fără alte menţiuni8 •

Beiuş

la 1600,

Un fenomen interesant, dar care nu dă dreptul la generalizări, e faptul că din urbariile
cercetate, în unele sate am constatat că judete provine din aceeaşi familie. În sprijinul afirmaţiei să dăm cîteva exemple: la 1652 in Beica de Sus jude e Truţa Vasile, iar la 1665 Truţa Petru; :in Comori la 1652 jude e Huszar Peter, iar in 1665 Huszar Janos; in Beica de Jos la 1652
e Menyhart Ferencz, iar la 1665 Menyhart Janos. Şi la 1694 găsim in Comori un jude cu
numele de Huszar Janos. Să fie cel din 1665? Mai puţin probabil. Dar e sigur că cel din 1694
e şi :in 1697. Şi la 1706 in Beica de Jos e inscris un jude cu numele de Menyhart Thamas.
Dintre juzii înscrişi pe domeniu la 1706, in 1715 găsim unul singur cu acelaşi nume, pe
Ciorba Lupul. în Petelea consemnăm o situaţie ce vine in sprijinul afirmaţiei noastre. În
dreptul judelui satului se notează că a murit. Mai jos e inscris fiul său pe această funcţie.
Se proceda in această situaţie la o nouă alegere, Ia o noul!. numire sau doar la o simplă transferare a funcţiei asupra fiului rămas? Singurul caz intilnit nu permite nici el generali
zări.

Forul imediat următor scaunului judelui este scaunul de judecată al crainicului. În secolul
al XVII-lea, pe domeniul Gurghiu e menţionat un singur crainic, a cărui autoritate se extinde
asupra majorităţii satelor domeniului.
Textele urbariilor din secolul al XYII-lea il menţionează pe crainic, respectiv scaunul de
al crainicului (krajnik szek), ca instanţă de judecată a pricinilor ce depăşesc o
amendă de 3 fi., precum şi ca instanţă de apel intermediară intre scaunul de judecată al
judelui şi cel al provizorului9 •
Remarcăm însă că autoritatea crainicului nu se extinde asupra tuturor satelor domeniului.
Unele sate nu cunosc in activitatea judecătorească decit scaunul sătesc şi scaunul de judecată
al provizorului. Urmărind problema în urbariile din anii 1688, 1694, 1697, 1706, 1715, acestea
fiind consecutive, constatăm că Gurghiul, Petelea, Beica de Jos şi Jabeniţa nu sint supuse
autorităţii judiciare a crainicului. Primele două sint tîrguri, Beica de Jos e sat unguresc,
iar Jabeniţa este satul tăietorilor de sare cu un regim deosebit in cadrele domeniului. Autorităţii scaunului de judecată al crainicului îi sînt subordonate pe domeniul Gurghiu 8 pînă
la 12 sate. La 1706, scaunul de judecată al crainicului nu mai apare in texte, deşi ca persoană
crainicul e menţionat in urbariu. La această dată textele judecăţilor trimit la Gurghiu, tmde
se amintesc scaunul de judecată al judelui, al provizorului şi dreptul de apel la prefect.
La 1715 locul şi atribuţiile scaunului de judecată al crainicului sînt luate de scaunul de
de judecată al şpanului. Aşa cum vom vedea in continuare, acelaşi urbariu il pune sub semnul
egalităţii pe şpan cu crainic, mai precis îl numeşte şpan pe crainic10 • în anul 1705 procedura
de judecată e înscrisă la tîrgul Gurghiu şi la acesta trimit textele celorlalte sate. Excepţie
face Jabeniţa, unde scaunului sătesc îi urmează judecata provizorului şi aici cauza se încheie 11 •
Scaunul şpanului îşi extinde autoritatea asupra întregului domeniu, cu excepţia Jabejudecată

niţei.

D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, voi. Il, Bucureşti, 1968, p. 830.
Textul cel mai semnificativ e cel cuprins în urbariul domeniului la anul 1688 la satul
Comori: A Biro szekin kezdik pereket, ott nem tetzven az Krajnik szekire viszik, onnan pedig
viszik udvar biro uram szekire".
10 .,]uxta relationem Seniorum ]spanorum vulgo Krajnik dictorum ...
11 .,Minden tiirvenykezesek az ii magok birajok eliitt kel lenni, ott nem tetczik nemellyik fel
az udvarbiro eleiben apelalhattya holottis vegenek kel szakadni.
8

9
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10 14 9
30 16 1
19 8 5
46 5 3
70 20 3
2 6 3

krajnik
krajnik
krajnik
krajnik
krajnik
krajnik

Tabelul ne permite citeva observaţii: 1. crainicii sint şi ei supuşi feudali; 2. obişnuit dispun
de o situaţie materială superioară oricărui iobag; 3. instituţia crăiniciei îşi atestă existenţa şi
in această zonă pinli. in primele decenii ale secolului al XVIII-lea.
În 1715 crainicul e amintit cu ocazia inscrierii slujbelor jelerilor: ,.juxta relationem Seniorum
J spa11ontm vulgo Kraj11ik dictorum ... " Deci cuvintul crainic se echivaleazA la această dată
in Gurghiu, cu şpanul, iar faptul că el este cel intrebat despre obligaţiile de lucru ale supuşi
lor şi răspunsul sli.u e trecut drept normă oficială in urbariu, arat11. cii. de fapt are şi atribuţiile acestuia. în tabelele urbariului din 1715 cuvintul crainic nu mai apare. Acum îl găsim
inscris pe şpanul Pejer Peter la Hodac. El figurează şi in lista celor ce primesc şi o prebendă
de la curte, cu specificaţia subditus. Primeşte zilnic 4 piinişoare, iar odată pe an o jumătate
de piele pentru opinci.
Deci constatăm că instituţia crăiniciei a suferit o metamorfoză: la 1697 atribuţii judecă
toreşti, in 1706 menţionată doar cu numele fără nici o precizare asupra rosturilor sale, pentru ca la 1715 crainicul să fie identificat cu şpanul domeniului şi înscris in rîndul prebendarilor.
Şpanul, spre deosebire de crainic, este un dregător domenial a cărui autoritate se extinde
asupra tuturor aşezărilor domeniului. În 1715 el are atribuţii judecătoreşti şi administrative.
Dar putem merge cu precizările mai departe: intr-o listă a personalului domenial din Gurghiu,
databilă la mijlocul secolului al XVIII-lea, cei doi crainici (termenul reapare) sînt enumeraţi
printre prebcndarii domeniului in fruntea listei, urmaţi de juzii domeniali, grădinari, păcurari.
păstori, Yieri şi alţii. La sfîrşitul listei se propune ca unul din cei doi crainici, Krajnik Iosif,
să fie depus din funcţie, urmînd ca de acum să-şi presteze obişnuita slujbă săptămînală1a.
Materialul documentar permite citeva concluzii: 1. Se confirmă că şi valea Gurghiului
este încă una din zonele din Transilvania care păstrează bine instituţia crăiniciei in secolul
al XVII-lea. 2. În secolul XVII crainicii apar ca judecătorii cauzelor cu peste 3 fi. amendă,
iar scaunul de judecată al crainicului e instanţă intermediară de apel între scaunul de judecată al judelui satului şi cel al provizorului domenial; de la inceputul secolului al XVIII-lea
crainicul este designat şi ca şpan, avind pe lîngă atribuţii judecătoreşti şi atribuţii economicoadministrativc. 3. Autoritatea judecătorească a crainicului se extinde asupra a 8-12 sate
12 Szab6 T. Attila, A feudalizmuskori karajnuk-krajnik tisztsegnev sz6tortenetehez, in Nyelves irodalomtudomdnyi kozlemenyek, IX (1965), nr. 1, p. 61-77; D. Prodan, op. cit., voi. 1,
p. 198-200; Szentgyorgyi Maria, op. cit., p. 45.
13
. . . . . hivataldbol letetetni, s hetes szolgalat melle rendeltetni praebenda nelkul hellyes volna.
Orig. Arh. Ist., arh. fam. Bornemisza, Lit. G, fasc. 1, nr. 22/1.
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româneşti, dar nu cuprinde şi tîrgurile (Gurghiul şi Petelea), precum nici Beica de Jos, sat
unguresc, şi Jabeniţa, satul Uietorilor de sare. În secolul al XVIII-lea, cînd crainicul cunmlează şi atribuţiile şpanului, autoritatea sa judecătorească se extinde asupra tuturor satelor
domeniului, scaunul şpanului precedind in judecată pe cel al provizorului şi prefectului. -l.
Crainicii sînt acum şi ei supuşi feudali înscrişi alături de ceilalţi iobagi şi jeleri: ca stare
materială, sînt, obişnuit, cei mai înstăriţi de pe domeniu, iar în secolul al XVIII-lea se
numără printre prebendarii domeniali.
Aceste citeva constatări aduc contribuţii noi la cele cunoscute pînă în prezent : 1. crainicu! este el însuşi judecător, cu un scaun propriu de judecată, cu atribuţii bine circumscrise
şi nu numai un element auxiliar, executor al altor foruri de judecată. 2. Din secolul al XVIIIlea crainicul în Gurghiu are pe lîngă atribuţii judecătoreşti şi atribuţii administrativ-economice
(ca şpan), menţinîndu-se in cadrul raporturilor feudale.

Forul suprem de judecată pe domeniu este scaunul de judecată al provizorului (udvarbiru
szeke). Despre componenţa lui materialul cercetat nu ne dă amAnunte, însă textele îi circumscriu bine atribuţiile. El reprezintă instanţa superioară de judecată şi de apel pentru cauzele
judecate de forurile inferioare.
Dar jurisdicţia domeniului, după cum am văzut, se exercită doar asupra delictelor curentl'.
Forurile de judecată ce funcţionează pe domeniu nu pot judeca delictele ce implică sentinţa
capitală. Asemenea delicte sînt transferate forurilor de judecată ale comitatului.
Urbariul domeniului Gurghiu din anul 1715, in privinţa jurisdicţiei domeniale, aduce cu
sine o informaţie preţioasă. La această dată domeniul are drept de paloş (fus gladii). Textul
pe care il înscrie urbariul e foarte laconic, rezumîndu-se să menţioneze că dreptul de paloş
pe acest domeniu se exercita dupll uzul şi obiceiul cunoscut in toată Transilvania. Pronunţarea sentinţei capitale se putea face doar în prezenţa dregătorilor comitatului, iar execuţia
intr-un loc rezervat in tîrgul Gurghiu sau in afara lui. Deci un text care nu ne permite contribuţii noi asupra instituţiei.
Se ştie că jus gladii se acorda printr-un privilegiu, ce ducea la extinderea dreptului de
judecată al stăpînului feudal şi asupra delictelor mari 14 • Acest drept nu mai decurgea din
dreptul de judecată al stăpînului feudal, ci el se primea individual, pentru merite deosebite,
prin concesie regală, imperială. Pentru o lămurire parţială a situaţiei din Gurghiu aducem
diploma împăratului Carol al VI-lea din 1721 iulie 31, Viena, prin care Gheorghe Banffi,
comite suprem al comitatului Dăbica, primeşte drept de paloş in domeniul său Peştiş din
comitatul Bihor1 s. Din diplomll rezultă că dreptul de paloşe acordat atit lui Gheorghe Banffi,
cit şi urmaşilor săi. Pe domeniul Peştişului are dreptul să pedepsească pe răufăcători
prin: spînzurătoare, tragere pe roată, tăierea capului, precum şi folosirea instrumentelor
de tortură. Tot din diplomă rezultă că dreptul de paloş era exercitat in limitele hotarelor
domeniului asupra tuturor răufăcătorilor (hoţi, otrllvitori, incendiatori, ucigaşi, vrăjitori etc.)
Deci avem in faţă o diplomă ce concesiona acest drept unei persoane particulare. în cazul
domeniului Gurghiu, vedem că acest drept il avea domeniul, deci autoritatea supremă de pe
el, reprezentată desigur prin provizor, asistat întotdeauna de reprezentanţii comitatului.
Urbariile pe care le-am utilizat înscriu şi amenzile sau gloabele, pedepsele in bani ce se aplicau
pentru diverse delicte şi dregătorii domeniali ce beneficiau de pe urma lor. Textele stabilesc
cu precizie şi suma ce revine fiecllruia din gloaba încasată.
14
15

D. Prodan, op. cit., vol. I, p. 113-116.
Orig. Arh. Ist., arh. fam. Banffi, fasc. 62, nr. 19.
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În urbarille domeniului gloabele sint înscrise sub titlul de mulctae, mulctae seu birsagia,
biFsagh. Sint cele cunoscute şi in alte pArţi ale Transilvaniei. Dar chiar in cadrele destul de
limitate ale domeniului ele variază de la sat la sat.
Pentru prima oară gloabele le găsim înscrise in 1652 la tirgul Gurghiu. Pentru vărsare de
singe (ver birsagh} gloaba e de 1 fi., cea a furtului (6r birsagh) e de 5 fi., a desfriului
(bika birsagh) de 3 fl. La Chiheriul de Sus gloaba arătării de vînătaie (kek mutatas) e de 80 d.,
tot aşa şi a vărsării de singe.
Urbariul din 1665, tot la Gurghiu, vine să completeze informaţiile. Astfel pira, plingerea
nedreaptă (panasz birsagh) se pedepseşte cu 1 fi. La fel şi nerespectarea peceţii provizorului,
cu 1 fi. Celelalte urbarii repetă textele iniţiale.
O sursă permanentă de amenzi e şi nerespectarea anumitor oprelişti legate de monopolurile
senioriale.
Crişmăritul e interzis pe domeniu de la Crăciun pînă la Sf. Mihail, indiferent de condiţia
socială a locuitorilor de pe domeniu. Încălcarea oprelişt:ii era pedepsită cu 12 fl., gloabă
intrată şi in Approbatae P. III, Tit. XXXII, art. I, care pe lîngă amenda de 12 fi. mai
prevedea şi spargerea buţii cu vin a vinovatului.
Tot sub pedeapsa de 12 fi. sint oprite de la pescuit apele de pe domeniu şi în special
apele cu păstrăvi. Interdicţiile se repetă urbariu de urbariu. !n primul rind e oprită Valea
Gurghiului. Urbariul din anul 1652 menţionează că această oprelişte e doar de ciţiva ani.
Apoi la Hodac sint oprite Tireul şi Isticelul, tot sub pedeapsa de 12 fl. Oprită eşi apa Orşo
vei, care are mai cu seamă raei. La Petelea o excepţie pentru Valea Gurghiului care e oprită
doar atunci cind principele vine să locuiască in cetatea Gurghiului. În urbariul din 1715
Valea Gurghiului şi apa Orşovei sint libere pentru pescuit.
O sursă de venit pentru domeniu e şi pădurea Mociar, foarte bună pentru ingrăşatul porcilor
la ghindă. Apoi, şi lemnul bun pentru construcţie face ca ea să fie oprită pe seama cetăţii.
Călcarea hotarului pădurii, spune urbariul din 1665, se pedepseşte cu 12 fi. Tăierea lemnelor
pentru construcţie fără ştirea dregătorilor cetăţii se pedepseşte cu 24 fi.
Deşi sumare, textele ne arată şi modul in care sint repartizate veniturile provenite din
gloabe, intre dregătorii domeniului. În primul rind remarcăm gloabele de 12 fi. Din acestea
două părţi revin cetăţii şi o parte provizorului. Amănunte referitoare la repartiţia lor avem
tot Ia 1652. în Chiheriul de Sus, din gloaba vinătăii două părţi sint ale provizorului şi una
a crainicului. La fel se imparte şi gloaba vărsării de singe. Textul inscris la Hodac vine cu
unele informaţii suplimentare. Astfel din gloabele de 12 fi. două părţi revin cetăţii şi una
provizorului şi celorlalţi dregători subalterni, iar gloabele ce nu intrec suma de 5 fi. aparţin
în totalitate provizorului şi subalternilor săi.

O situaţie aparte avem în Petelea la 1688. Gloabele pînă la 3 fl. aparţin tîrgului. Cele
ce trec de această sumă două părţi sînt ale cetăţii şi una a provizorului. La fel şi gloabele
ce cad de pe urma pădurii lor. O altă sursă de venituri e reprezentată de gloabele ce se
puteau aplica in tîrg cu ocazia tirgurilor bianuale. Din acestea jumătate sint ale provizorului,
iar cealaltă jumătate sint ale tirgului. Situaţia se menţine şi la 1694.
Urbariile şi socotelile domeniului nu ne dau şi sumele încasate de pe domeniu din gloabe.
Avem doar două menţiuni. Una dintr-un extras de venituri şi cheltuieli din anul 164318 arată
că din gloabe s-a perceput suma de 157/34 fl. Aceasta desigur este partea ce a revenit
15 Makkai Lâszl6, I. Râk6czi Gyorgy birtokainak gazdasagi iratai (1631-1648}, Budapesta,
1954, p. 619.
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domeniului. O sumă destul de mare, dacă o comparăm cu alte venituri băneşti de pe domeniu
la această dată. Ca termen de comparaţie amintim suma de 176 fl. provenită din lina vindută
a oilor alodiale şi 145 fl. veniţi din vama podurilor de la Reghin şi Iernuţeni. A doua menţiune
cu totul izolată o avem la 1676 intr-un extras general de intrate şi ieşite ale domeniului
unde se arată că s-a perceput de pe domeniu suma de 12 fl. pentru încălcarea hotarului
celor din Petelea17 • Faptul că gloabele nu sint înscrise in socotelile domeniului nu înseamnă
că nu se aplicau. Dimpotrivă, insistenţa cu care sint repetate in toate textele urbariilor ne
îndreptăţeşte să afirmăm că gloabele reprezentau o sursă destul de însemnată de venituri
pentru domeniu.
Din aspectele mai sus prezentate rezultă că în cadrul domeniului Gurghiu,
forurile de judecată erau reprezentate ierarhic de scaunul de judecată al
judelui, al crainicului şi ca for suprem de judecată şi apel de scaunul de
judecată al provizorului. Textele urbariilor ne dau şi elemente care vin
să completeze parţial datele cunoscute pînă în prezent. Informaţii preţioase sînt cele legate de instituţia crăiniciei, care-i lărgesc şi-i aprofundează

conţinutul. În Gurghiu, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi începutul· celui următor, funcţionează un scaun de judecată al crainicului cu
atribuţii bine circumscrise. În secolul XVII crăinicia continuă să fie o instituţie specific românească. De la începutul secolului al XVIII-lea ea îşi
schimbă treptat conţinutul şi profilul evoluînd spre o instituţie general
domenială.

Forurile de judecată ale domeniului, dregătorii ce intră în componenţa
lor, gloabele ce vin să asigure monopolurile senioriale, urmăresc în primul
rînd consfinţirea dreptului inalienabil al stăpînului feudal asupra supusului
său în condiţiile sistemului social-economic al feudalismului.
L.

URSUŢIU

GERICHTSSTELLEN, GERICHTSURTEILE, STRAFGELDER AUF
DEM DOMINIUM GURGHIU ZWISCHEN DEN JAHREN 1652-1715
(Zusammenfassung)
Auf Grund eines unveroffentlichten Archivmaterials stellt der Verfasser hierarchisch die
Gerichtsstellen auf dem Dorninium Gurghiu dar : der Gerichtsstuhl des Richters, des "Crainic"
unddes Provisors. Hervorragend sind vor allem die Informationen iiber die "Crainic"-Einrichtung
auf dieses Dominium, welche die bisher diesbeziiglich fiir andere geographische Zonen Siebenbiirgens bekannten Daten erweitern und vertiefen. Im 17.-ten Jahrhundert behălt die "Crainic"Einrichtung in Gurghiu ihre traditionellen rumănischen Eigenheiten um dann allmăhlich
im 18.-ten Jahrhundert sich dessen Gehalt zu verăndern und sich zu einer allgemeinen Domenialeinrichtung zu entwickeln.
Die auf dieses Dorninium eingeschriebenen Strafgelder sichern in erster Linie die Seniorialrecht und bilden gleichzeitig ein sicheres Einkommen fiir die Feudalherren.
11

Orig. Arh. lst.,

Colecţia

"Socoteli princiare", nr. 649.
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DIJMELE IOBĂGEŞTI DIN
COMITATELE TRANSILVANIEI
ÎN PERIOADA 1785-1820

Dijmele sau decimile continuau să fie, între anii 1785-1820, principala
în ansamblul rentei în natură, datorată de iobagii şi jelerii din
Transilvania "domnilor de pămînt". Ele constau din îndatorirea ţăranilor
dependenţi de a da stăpînilor feudali a zecea parte din toate produsele
recoltate pe pămînturile lor arătoare din afara vetrei satelor. Legumele,
zarzavaturile, fructele şi, eventual, cerealele obţinute în grădinile lor intravilane nu erau supuse dijmuirii. În schimb, se dijmuiau animalele mărunte,
adică purceii, mieii şi iezii, precum şi stupii.
În Transilvania, dijmele au fost percepute, pînă în prima jumătate a
veacului al XVI-lea, alături de nobili, şi de biserica catolică. Dar, cu ocazia
reformei religioase din 1566, o dată cu averile mănăstireşti, a fost secularizată şi dijma bisericească. În consecinţă privilegiul de a o percepe a trecut,
în secolele XVI-XVII, de la biserică, la stat. Cum însă vistieria principilor
transilvăneni n-a acordat importanţă deosebită strîngerii dijmei, nobilii
au profitat de împrejurare şi au reuşit să impună, în Diploma Leopoldină
din 1691, dreptul de a o arenda ei de la fise. Iată de ce conscripţiile efectuate
la sfîrşitul veacului al XVIII-lea şi la începutul celui următor arată că nobilii dintr-o serie de localităţi percepeau, pe lîngă dijma ce li se cuvenea
lor, şi pe cea de stat, plătind pentru ea fiscului anumite taxe băneşti.
În legătură cu obiceiul arendării dijmei fiscale de către nobili, iobagii
din Galda de jos (comitatul Alba Inferioară)l au relatat următoarele, în
iulie 1820: " ... dăm dijmă la domnul cel pămîntesc din tot felul de bucate,
care avem de secere şi de sapă, din miei, din iezi de capre, din stupi, din
vin, şi din tot feliu ce se face şi creşte din pămînt. Şi pentru acestea, precum
ştim, domnu cel pămîntesc în tot anu plăteşte la fiscuşu, şi pentru aceasta
dăm dijma fiscuşului la domnu cel pămîntesc" 2 •
obligaţie,

în cele mai multe localităţi, nobilii arendau numai dijma fiscală din cereale, cinepă, in,
vin, şi celelalte produse ale solului. Cea din animale şi din stupi continua să fie percepută,
în natură sau în bani, de către reprezentanţii organelor fiscale. în cazul acestor sate, dijma
1
În continuare, cuvîntul comitat va fi redat prescurtat, între paranteze, cu litera c., iar
districtul cu litera d.
2
Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria. Documente contonporanc, Bucureşti, 1921, p. 68.
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pretinsă de domnii de pămînt coexista, deci, cu cea percepută de statul feudal. într-o astfel
de situaţie erau, între 1785- 1820, localităţile: Berghiu, Gusu, M:esentia, Păuca, Şpring, Tău,
Uioara de Sus (c. Alba Inferioară), Stejăreni, Buia, Felţa, Noul (c. Alba Superioară), Bonţida,
Răscruci, Dăbîca, Bozieş, Caila, Feleac, Şărioara, Şieu-Cristur (c. Dăbîca), Nuşeni (c. Solnoc
Interior), Someş-Odorhei (c. Solnoc Mijlociu), Biscaria, Peştişul Mic, M:intia (c. Hunedoara)
etc.
De pildă, iobagii din Biscaria au arătat, cu prilejul conscripţiei iozefiniste din 1785, că la
ei in sat se "dă dijmă din tăt felin de venituri a pămîntului, la domni ; pentru dijma mieilor
şi a stupilor dăm arindă fiscuşască" 3 •

Deosebit de clar se desprinde coexistenţa celor două tipuri de dijme din următoarea relatare
in 1820, de sătenii din Răscruci: "Comuna noastră fiind sub arendă fiscală, proprietarii plătesc acea arendă fiscului, iară de la noi iau dijmă din tot felul de cereale, din griu,
porumb, orz, alac, cinepă şi vin. Pe deasupra dăm proprietarilor noştri dijmă şi din oi. Şi
pe seama fiscului dăm tot dijmă (din oi), mai de mult fiscului obişnuiam să dăm dijmă şi din
stupi ; din vin însă nu ... " 4 •
Dijma percepută de statul feudal putea să coexiste cu cea pretinsă de nobili şi in sensul
că o parte din ţărani anan îndatorirea de a o da numai stăpînilor feudali, iar o altă parte
din ei, atit acestora, cit şi fiscului. Iobagii din Bozieş, de exemplu, au arătat, in iunie, că
nu dădeau dijmă fiscului decit din miei şi stupi, intrucit pe cea din cereale, cînepă, sămînţă
de cinepă, fasole şi must au răscumpărat-o stăpînii lor feudali. În continuare ei au declarat :
"Împrejur şi în alte sate unde-i vatră ungurească tot aşa au dat dijmă, unde-i vatră românească
acolo numai domnească dijmă, împărătească nu-i"&.
făcută,

În cazul satelor unde ţăranii dependenţi făceau distincţie - asemenea celor din Bozieş intre "vatra" sau "uliţa românească" şi "vatra" sau "uliţa ungurească", era vorba de un obicei
moştenit din perioada anterioară Reformei. într-adevăr, inainte de Reforma religioasă din
1566, iobagii români, fiind ortodocşi, nu erau obligaţi, in generaL să dea dijmă bisericii catolice,
ci numai stăpînilor feudali. Aşa se explică de ce, in 1820, iobagii au declarat că de la acei ce
locuiau pe "uliţa" sau "vatra românească"' nu se percepea dijmă fiscală, ci numai cea "domnească" sau urbarială.
Iobagii unguri fiind însă catolici, erau obligaţi, prin lege, înainte de 1566, să suporte dijma
de biserica de care aparţineau. După 1566, indeosebi în veacul al XVIII-lea, dijma bisericească-secularizată fiind luată,în arendă de către nobili de la stat, iobagii catolici ori foşti catolici
locuind pe "vetre" sau "uliţi ungureşti", au ajuns să dea, fie toată dijma, fie numai o partie
din ea stăpînilor feudali. Atunci cînd nobilii arendau numai dijma din cereale, cinepă şi vin,
cea din animalele mărunte şi din stupi continua să fie percepută de fise. Trebuie subliniat
însă că dijma fiscală a ajuns să fie arendată, total sau parţial, şi deci, să coexiste cu cea percepută de nobili, şi în regiuni unde nu existau iobagi unguri. Explicaţia trebuie căutată tot in
secularizarea averilor mănăstireşti din secolul XVI. în cazul fostelor moşii secularizate, statul
a devenit proprietar feudal. în calitatea lui de stăpîn feudal, statul avea dreptul de a percepe, atit fosta dijmă bisericească, cit şi cea la care era îndreptăţit ca proprietar. Apoi, statul
faţă

3
L. Botezan, R. Schilling, Conscripţii urbariale hunedorene din 1785 (I), în Sargetia,
VII, 1970, p. 130.
4
Arhivele de Stat ale R.P. Ungare din Budapesta, fondul .,Conscripţia czirâkyană", F. 52,
comitatul Dăbîca, vol. IV, p. 557.
5 Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria, vol. III (documente Iteeditate, în manuscris), p. 204-205.
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însuşi şi-a păstrat

domenii feudale, in diferite părţi ale Transilvaniei, in cazul cărora el conta
ca proprietar feudal. Prin urmare, existenţa dijmei fiscale trebuie considerată ca o realitate
obişnuită, inclusiv in regiuni locuite aproape numai de iobagi români, cum era cazul cu comitatele Hunedoara, Zarand, Turda, Alba Inferioară sau cu districtul Făgăraş.
Conscripţiile dintre 1785-1820 oferă numeroase exemple de localităţi unde dijma din animale mărunte se pretindea atît de fise, cit şi de stăpînii feudali. Printre aceste
localităţi pot fi amintite : Dragu,
Şinteu
(c. Dăbîca), Băbdiu, Maia, Mica, Olpret,
Arpaşteu (c. Solnoc Interior), Mălăncrav (c. Alba Superioară), Seplac (c. Solnoc Mijlociu),
Boian, Plopiş, Sîg, Stîrciu (c. Crasna), Şpring (c. Alba Inferioară) etc. De pildă, iobagii din
Seplac au mărturisit, în 1785, că erau obligaţi să dea fiscului dijmă din grîu, mazăre, ovăz
şi miei, iar "domnilor" din porci şi porumb. Oamenii pretorului Gyulai J6zsef erau datori
însă să dea dijmă din miei şi lui şi fiscului•. În septembrie 1820, tăranii dependenţi din Arpa.5teu s-au exprimat într-un mod asemănător: " ... dijmă la domnii posesori dăm din cucuruz,
ovăz, alac, cu un cuvint din toate semănăturile dăm a zecea parte domnilor posesori. Şi din
oi dăm dijmă, cine are zece oi, din 10 ia dijmă un miel. .. Din oi şi din stupi dăm dijmă
şi la fiscuş, dacă are 10 oi o gazdă ia fiscuşul un miel, dacă n-are 10, plăteşte 1 creiţar de tot
mielul. Dar măcar cite· coşniţe (stupi) va avea omul numai o groşiţă 7 plăteşte de o coşniţă".
în continuare, ei au precizat : "Aşa am auzit că domnii noştri plătesc arendă pentru decime
de o moşie (serie iobăgească n.n.) 20 de creiţari 8 • Tot 20 de groşiţe de sesie plăteau, în 1820,
şi nobilii din Mica pentru răscumpărarea anuală a dijmei fiscale 9 •
în Mălăncrav, iobagii au relatat, in iulie 1820, că la ei nu exista "dijmă domnească, ci număi
împărătească". Totuşi, dijmă nu dădeau fiscului decit din miei şi stupi, deoarece pe cea din
cereale o arendaseră "domnii'. Stă pinii feudali au extins-o apoi asupra porumbului, mustului
şi legumelor. în cazul mieilor au introdus chiar nona. Pentru a-i forţa pe ţărani să o accepte,
"au adus în hotarul satului vreo 500 de oi, împotriva rînduielilor mai Yechi, au interzis gazdelor [iobagilor n.n.] cu 4 vite să ţină mai mult de 16 oi, celor cu 2 vite mai mult de Soi
şi celor fără yite mai mult de 4 oi". De aceea, sătenii, pentru a nu-şi pierde oile şi a menţine
păşunea pentru ele, au fost nevoiţi să se angajeze că vor da "domnilor din nouă miei unul"Io.
Apăsarea dijmei duble asupra gospodăriei iobăgeşti reiese clar din um1ătoarea plîngere făcută
de sătenii din Olpret, in mai 1820: "0 altă greutate a statului nostru e aceea că noi şi la arendaşul cel împărătesc [al dijmei fiscale n.n.] şi la domnii locului dăm dijmă din miei şi din stupi;
aceasta n-o putem noi socoti de unde să fie că ne ingrecăm [ingreuiem n.n.] cu dijma îndoită"n.
De altfel, tendinţa de îngreuiere a dijmei s-a manifestat şi intr-o serie de localităţi unde se
percepea numai de nobili. În conscripţiile oficiale şi particulare cercetate, iobagii au declarat
că dădeau "dijmă domnească" : în 24 de localităţi din comitatul Alba Inferioară ; în 35 din
comitatu1 Solnocul Interior; in 30 din comitatul Hunedoara; în 17 din comitatul Cluj; in 12
din comitatul Alba Superioară; in 8 din districtul Chioar, in 7 din districtul Făgăraş, în 4 din
scaunul Sălişte şi în cite 2 localităţi din comitetele Crasna şi Zarand.
8
Trocsanyi Zsolt, Az erdelyi parasztsag tOrtenete, 1790-1848 (Istoria ţărănimii din Transilvania între 1790-1848), Budapesta, 1956, p. 45-46.
7 Un creiţar echivala cu a 60-a parte dintr-un florin renan, iar o groşiţă sau un groş valora
3 creiţari ori 6 dinari.
8 Şt. Meteş, op. cit., vol. III, p. 100.
9
Arhivele Statului din Dej, fondul Solnocul Interior, tabela de impunere pe anul 1820,
document nr. 1802/decembrie 1819, anexa 1, satul Mica.
10
Arhivele Statului din Tg. Mureş, fondul Scaunul Mureş, pachetul XXVI/560.
11 • Şt. Meteş, op. cit., vol. III, p. 149-151.
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Ţăranii dependenţi

tă privinţă,

cu prilejul

din Nandru (c. Hunedoara), de exemplu, au spus urmâtoarele, in aceasconscripţiei oficiale din 1785: "Arindă la fiscuşu nu dăm, numai dijmă

la domnii noştri"ll.
Îndeosebi unele conscripţii particulare dau indicaţii preţioase asupra cantităţii de cereale,
cinepă sau vin şi asupra numărului de animale mărunte, luate de nobili de la iobagi sub forma
dijmei. Astfel stau lucrurile cu conscripţia din 1794, a bunurilor moştenite de fiicele contesei
Csâky in Şieu-Cristur, Caiia, Feleac (comitatul Dăbîca) şi Chiuza (c. Solnoc Interior), În Şieu
Cristur, dijrua din cereale, pe' anul agricol 1793-1794, se ridica - după cele 25 sesii vechi
'
moştenite la 100 clăi de griu,
la 40 clăi de ovăz, orz şi alac şi la 160 mierţe de porumb;
in Caila - după cele 28 serii vechi şi noi moştenite - la 70 clAi griu de toamnă, la 12
clăi griu de primăvară, la 30 clăi de ovăz şi la 120 mierţe de porumb; în Feleac după cele
30 ~esii vechi şi noi moştenite - la 80 clăi griu de toamnA, la 50 clăi griu de primăvară, la 160
clăi de ovăz, orz şi alac, la 300 mierţe porumb şi la
100 vedre de vin; în Chiuza după cele 22 de sesii vechi şi noi moştenite la 40 clăi griu de toamnă, la 50 clăi de ovăz
şi la 160 mierţe de porumb. Conscripţia nu indică ce numAr de animale mărunte şi de stupi
a strins, din dijmă, curtea nobiliarll. din Şieu-Cristur. Precizead. numai că iobagii cu mai puţin
de zece oi cu lapte au fost obligaţi să dea de fiecare miel cite 12 ba.nJU.
Conscripţia

din 1795, a bunurilor succesorilor baronilor Bânffy Zsuzsânna şi Farkas, arată
acestora le-a revenit - pe anul agricol 1794-1795 - după cele zece sesii iobăgeşti din
Riciul de Cîmpie (c. Turda) : o dijmă de 30 mierţe griu şi 100 mierţe porumb; iar după cele
35 sesii iobăgeşti din Fintiniţa (c. Cluj) : o dijmă de 100 mierţe griu, 400 mierţe porumb, 50
mierţe ovăz, 12 clăi de cincpă, 7 ndre vin şi 24 miei. De la iobagii din ultimul sat, ce aveau
mai puţin de zece oi cu lapte, intrucit aceştia au dat de fiecare miel cite 2 groşi, au incasat,
in contul dijmei din animalele mărunte, 48 fi. ung. şi 48 bani. Pentru răscumpărarea dijmei
fiscale curtea achita anual numai 16 n.u.
llaronul Wesselenyi Farkas a perceput urmAtoarele cantităţi de cereale, drept dijmă, după
cele 128 sesii iobăgeşti cu extravilane din comuna Dragu (Dăbica) : a) 345 clăi de griu, 14
clăi şi 20 snopi de ovăz şi 1010 mierţe de porumb cu coceni (ştiuleţi), pe anul agricol
1788-1789; 285 clăi de griu, 15 clăi şi 18 snopi de ovăz şi 1324 mierţe de porumb-ştiulete, pe
anul agricol 1802-1803; 256 clăi şi 20 snopi de griu, 13 clăi de ovăz şi 745 mierţe de
porumb-ştiulete, pe anul agricol 1807 -1808; 96 clăi de griu, 2 clăi şi 2 snopi de ovăz şi 711 mierţe
de porumb-ştiulete, pe anul agricol 1808-1809; 269 clăi şi 5 snopi de griu, 6 clăi şi 20 snopi
de ovăz şi 508 mierţe de porumbi ştiulete, pe anul agricol 1809-1810. Pe anul agricol 18101811, intrucit conscripţia s-a efectuat in august 1811, nu s-a stabilit decît dijma de griu,
care insuma 211 clăi. În afară de cerealele de mai sus, curtea nobiliară din Dragu mai primea
anual, in medie, cite 10 clăi de cinepă, cîte 12 vedre de vin şi cite 10 purcei1 6 •
Curtea contelui guvernator Banffy Gyorgy din Bonţida (c. Dăbîca) stringea, anual, în contul
dijmci, la începutul veacului al XIX-lea, pînă în 1806, de la ţăranii dependenţi din acest sat
că

12 L. Botezan, R. Schilling, Co11scripţii urbariale llunedorene din anul 1785 (II), în Sargetia,
VIII, 1971, p. 91.
13 Arhiva istorică a Filialei Academiei Republicii Socialiste România din Cluj, fondul Urbaria
et conscriptiones, Conscripţia din 1794, a bunurilor alod.iale şi iobăgeşti moştenite de fiicele contesei Csaky Kata în satele menţionate mai sus din comitatele Dăbîca şi Solnocul Interior
p. 48-1192 (in continuare prescurtat: Arh. Ist. a Fii. Acad. Cluj, U. et. C.).
u Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, U. etC.: fascicola Ifnr. 9, p. 383-486 şi 742-744.
16 -.Uh. ist. a Fii. Acad. Cluj, U. et C., Conscripţia din 1811, a bunurilor alodiale şi iobăgeşti
ale baronului Wesselenyi Farkas diu Dragu, p. 569-570.
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şi

din altele 15 înconjurătoare circa: 400-500
porumb; 200-300 mierţe sămînţA de cînepA11 •
Baronul Huszâr J6zsef a primit
de la familia Haller :

mierţe

următoarea dijmă,

grîu, 150

mierţe

orz, 2000

mierţe

pe anul agricol 1814-1815, de la iobagii

arendaţi

a) în satul Suareş (c. Solnoc Interior), după 20 sesii cu extravilane: 40 mierţe grîu de toamnă,
evaluate la 44 florini renani17 ; 24 mierţe griu de primăvară, apreciate la 28 fl. ren. şi 48 cr.;
30 mierţe de ovăz estimate la 12 fl. ren,; 80 mierţe porumb ştiulete, din care ieşeau 26 mierţe
porumb-boabe, cu o valoare de 22 fl. şi 15 cr.; şi 20 saci, fiecare de 5 mierţe (în locul
dijmei din cînepă), cu un preţ de 5 fl. şi 42 cr.;
b) în Pustuţa, dupA cele 9 sesii cu extravilane : 5 mierţe grîu de toamnă, în valoare de
5 fl. ren. şi 30 cr.; 8 mierţe grîu de primăvară, apreciate la 9 fl. ren. şi 36 cr.; 10 mierţe de ovăz
estimate la 4 fl. ren.; 24 mierţe de porumb-ştiulete (din care rezultau 8 mierţe porumb-boabe),
preţuite la 20 fl.; şi 9 saci (de cite 5 mierţe), care se puteau vinde cu 1 fl. şi 39 cr.
c) în Blidăreşti, după cele 14 sesii cu extravilane: 10 mierţe grîu de toamnă sau secară,
apreciate la 8 fl. ren. şi 20 cr.; 16 mierţe griu de primăvară, evaluate la 19 fl. ren. şi 12
cr.; 9· mierţe de ovăz, preţuite la 3 fl. ren. şi 14 mierţe porumb boabe, în valoare de 13
fl. şi 40 cr. ; şi 14 saci (de 5 mierţe fiecare) care puteau fi transformaţi pe piaţă în 3 fl.
ren. şi 41 cr.
Baronul Huszar J6zsef lua de la iobagii
1-a fixat, in 1815, la 50 cr. Iobagii cu mai
de fiecare cîte 6. crls.

arendaţi şi dijmă
puţin

din miei. Preţul mediu al unui miel
de zece miei răscumpărau dijma din ei, plătind

Conscripţiile oficiale şi particulare arată, aşadar, că în cele mai multe sate, dijma, fie fiscală,
fie urbarială, se pretindea din toate cerealele şi din alte produse ale solului, precum şi din
animalele mărunte. Existau însă destul de numeroase localităţi, unde dijma se percepea ori
numai din cereale, ori numai din animalele mărunte. Dijma se rezuma la animalele mArunte,
de obicei, în satele situate în zone muntoase, fără pămint arător, sau cu arabil puţin şi de slabă
calitate, unde domina creşterea animalelor. într-o astfel de situaţie erau localităţile: Brăzeşti
şi Cîmpeni (c. Alba Inferioară), Federi, Luncani, Petrila, Bejan, Boholt, Runc, Sulighete, Sălişti
oara, Vălişoara, Dealul Mare, Fornădia (c. Hunedoara), Mărişel, Muntele Rece (c. Cluj), Albac,
Buceş, Brad (c. Zarand), Almaşul Mare, Camăr, Şumal, Mălădia, Criştelec (c. Crasna), C1\rpiniş,
Finteşul Mare (d. Chioar) etc.
în toate aceste localităţi, sătenii au precizat că nu dădeau dijmă decit din animalele mărunte
şi din stupi, iar în unele din ele numai din miei sau numai din porci. în localităţile înşirate
mai sus din comitatul Hunedoara, de exemplu, se percepea, cu precădere, din porci. Dar nu unul
din zece, aşa cum se obişnuia in restul Transilvaniei, ci de fiecare sesie întreagă, familiile iobă
geşti ce o populau erau datoare să ofere anual un porc gras. Familiile ce foloseau cite o jumătate
de sesie se puteau asocia între ele pentru a preda împreună un porc gras.

La 1806, contele Gyulai Istvăn dispunea: a) în Sulighete, de o sesie veche întreagă ce aparţinea
unui iobag şi de trei sesii vechi de jumătate folosite de 9, de 7 şi, respectiv, de 2 familii de ţ1\rani
dependenţi; b) în Săliştioara, de două sesii vechi întregi folosite de 4 şi respectiv 13, precum şi de o
1• Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, fond Bănffy, consignatio 124, Bonchidai taxalista, 1806.

Un florin renan era format din 60 creiţari sau 120 dinari; un florin unguresc din 50 creisau 100 dinari; iar un florin vonaş din 51 creiţari sau 102 dinari.
18 Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, U. etC., Conscripţia din 1815 a bunurilor arendate de baronul
Huszăr J6zsef de la familia Haller în satele Suareş, Pustuţa şi Blidăreşti, p. 18-39.
17

ţari
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de sesie veche stăpînite de 2 familii de iobagi; c) in Dealul :Mare, de o jumătate de
sesie veche, posesiune a 6 familii de iobagi; d) in Vălişoara,de o jumătate de sesie veche, ce revenea
la 4 familii de iobagi; e) in Fomădia, de o jumătate de sesie veche ce aparţinea unei văduve de
iobag cu doi b11.ieţi ; f) in Boholţ de două sesii vechi stăpînite, fiecare, de cite 2 familii de iobagi
şi g) in Runc tot de două sesii vechi intregi folosite de 2 şi respectiv o familie de iobagi. Toate
aceste familii puneau, anual, la dispoziţia stăpînilor feudali, după fiecare din sesiile vechi intregi,
cite un porc gras, indiferent de numărul lor, iar după jumătăţile de sesii vechi cîte o jumă
tate de porc gras, iarăşi indiferent de numărul lor. În afară de obligaţiile de mai sus, fi!;care
familie era datoare să dea, individual, dijmă din miei, iezi şi stupi. Familia ce avea sub .zece
miei, iezi sau stupi, plătea, fiecare bucată, cite 12 dinari drept răscumpărare a dijmei. în nici
una din localităţile de mai sus, iobagii contelui Gyulai Istvân nu datorau dijma din cereale.
Jelerii ce foloseau sesii noi erau scutiţi şi de dijma din animalele măruntei'.
In 1815, fiii contelui Gyulai Samu au moştenit şi ei cite o sesie - două in Bejan, Sulighete,
Dealul Mare şi Fornădia, folosite de 1 pînă la 15 familii de iobagi.
Ele erau îndatorate tot la cite un porc gras de o sesie întreagă, sau la cite o jumătate de. porc
pentru o jumătate de sesie veche, indiferent de numărul familiilor. La fel erau îndatorate,
individual, la dijma din miei, iezi şi stupi. Cele cu un număr mai mic de zece plăteau cîte 6
cr. de bucată. Jelerii erau scutiţi şi în acest caz de dijme.
Conscripţia din 1815 precizează in plus, faţă de cea din 1806, că porcul gras putea fi răscum
părat cu bani. De exemplu, iobagul cu jumătatea de sesie veche din Vălişoara putea răscumpăra
jumătatea de porc gras cu 6 mariaşi 20 • Cei doi iobagi ce foloseau sesia veche întreagă din Fornă
dia aveau posibilitatea să plătească porcul gras cu 3 fl. ren., iar cei cinci cu sesia întreagă din
Dealul Mare puteau achita in locul lui 6 fl. ren. pe an21 •
!n satele de mai sus şi in altele cu o situaţie similară din comitatul Hunedoara, obligaţia de a da porcul gras in locul dijmei din porci este menţionată şi de conscripţia czirâkyană
din 1819-1820, atit la iobagii familiei Gyulai, cit şi la cei ai familiilor Bethlen, Bartsai, Bornemisza, Domokos, Ribitzei, Kunn, Levandai, Gyorffy etc. Sătenil din Bozieş, de pildă, au arătat,
in 1820, că numai oamenii nemeşului Szentpâli indeplineau dijma obişnuită din porci, miei,
stupi şi cereale. În schimb, cei ai baronului Bomemisza Lip6t şi ai conţilor Kunn Lâszlo
şi Farkas dădeau cite un porc gras şi cite unul din zece miei, iezi sau stupi. Oamenii căpi
tanului Levandai răscumpArau porcii graşi cu 20 zloţi22 ; cei ai baronului Gyorffy cu 2 zloţi
şi 30 cr.; cei ai contelui Kunn Zsigmond cu 10 zloţi; iar cei ai grofului Kunn Istvân
cu
2 zloţi şi 30 cr. 23.
Săliştioara, Vălişoara,

Înmulţirea cazurilor de răscumpărare a porcului gras, in conscripţiile din 1815 şi 1820, faţă
de cele din primii ani ai veacului al XIX-lea, constituie o dovadă a progresului inregistrat de
procesul transformării rentei in natură in rentă in bani. Porcul gras, pretins fie in natură, fie
în bani, constituia însă o ingreuiere, faţă de dijma obişnuită din porci. Tendinţa de a spori dijma
se reflectă, de altfel, in conscripţii, nu numai la porci şi nu numai in comitatul Hunedoara. Ea
se manifestă, sub diferite forme, in toate comitatele transilvănene, atît la dijma din miei, cît
şi la cea din cereale, nobilii folosind, in această direcţie, cele mai variate pretexte. Tendinţa
rezultă, de pildă, din următoarea mărturisire făcută de iobagii din Muntele Rece (c. Cluj) in
18
20
31

22
33

Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, U. et C., fasc. 5fnr. 3, p. 344-709.
Un mariaş valora 17 creiţari.
Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, U. et C., fasc. 5fnr. 5, p. 117-302.
Un zlot era identic cu un florin renan.
Şt. Meteş, op. cit., voi. III, p. 234.
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1820: " ... cine are 10 oi cu miei dă un miel; cine are 30 de oi cu miel dă 3 miei decimă
şi 1 miel îl dăm miel de strungă. Cine n-are 10 oi cu miei plăteşte pentru un miel 7 creiţari". în plus, pentru dreptul de a paşte cu porcii ghinda din pădurea alodială ". . . cine
are 10 porci dă un porc la domni pentru ghindă, cine are mai puţini de 10, dă pentru un
porc 13 creitari şi fără de aceasta, pentru toată turma dăm un porc de conyhe [bucă
tărie n.n.] 2'.
tn alte sate, ingreuierea dijmei s-a concretizat fie sub forma obligării ţăranilor dependenţi
de a creşte mielul sau porcul de primăvară piuă toamna, fie prin forţarea lor de a da a zecea
parte din acele produse ale solului care, anterior, nu fuseseră dijmuite. Edificatoare in această
privinţă rămine plingerea iobagilor din Drllguş (districtul Făgăraş), făcută în februarie 1820:
"Dijmă am dat din secară şi din ovăz al 10-lea, aşa şi din cînepă şi din săminţă de cînepă,
aşa şi din alte feluri de bucate care prăşim în cimp dăm a 10-a,
afară de picloici [cartofi n.n.], din care numai de trei timpuri [ani n.n.] ne-a luat cu sila dijmă, aşa din fasole
care numai acum de un an a început a ne lua dijmă. . . dăm de la miel, de Ia purciel, stup,
cîte un creiţar, cine are 10 acela dă ali O-lea, fără ne-a purtat curtea şi cu dijma asta cam rău,
că primăvara, cînd se dijmuiesc oile, cine are să dea cîte un miel, ar da atunci bucuros, [dar]
curtea nu-l primeşte, ci îl lasă pînă se face toamna noatină Lmioară n.n.] şi atunci ni-l pofteşte
şi cu asta ne păgubeşte că de va pieri mielul, ori de nu va fi mială frumoasă nu ni-o
primeşte ... " 25
În districtul Făgăraş, fiscul şi nobilii au introdus, prin abuz, dijmă nouă din cartofi şi în
alte localităţi, iar în Porumbacul de Jos, chiar şi dijma din lubeniţe (pepeni verzi). Dovadă
următoarea relatare făcută de ţăranii dependenţi din acest sat, in martie 1820: "Noi dăm la curte
dijmă a zecelea din tot plugăritul, bucatele cu paie, cucuruz cu tuleu, din lubeniţe mai de
mult nu au luat dijmă, dar acum din lubeniţe iau, şi de cînd prăşim picioici şi de acolo iar a
zecelea, aşa se ia şi la alte curţi în ţinutul Ţării Oltului, dijmele şi din miei şi din porci şi roiul
stupilor dăm a zecelea"2e.
Dijmă în plus din cartofi li s-a impus şi iobagilor districtului Braşov din localităţile Zărneşti
Tohanul Nou. Cei din Tohanul Nou, de exemplu, au arătat, în decembrie 1819, că in afară
de dijma din cereale, arendaşii au introdus-o şi pe cea din cartofi, iar relativ recent, de vreo
cinci ani, şi din varză, deşi inainte pe aceasta din urmă n-au dat-o niciodată27. Dijmă din varză
au introdus, relativ recent, şi nobilii din Răstoci (d. Chioar), după cum rezultă din cele spuse
de săteni în iunie 1820 28 . La rîndul lor, iobagii din Hoghiz (c. Alba Superioară) s-au plîns,
în 1820, că proprietarii feudali le-au introdus dijmă nouă din producţia de mac, pe lîngă cea
tradiţională din cereale, cînepă, fasole, miei, iezi şi stupias.
Faptul că într-o serie de sate o parte din dijmă era cedată preoţilor, nu trebuie să inducă
în eroare şi să se tragă concluzia că, pe această cale, povara dijmei s-ar fi uşurat. în astfel de
situaţii dijma era percepută în întregime de fise sau nobili, care cedau o parte din ea parohilor. Conscripţia din 1795, a bunurilor lăsate moştenire de Bănffy Farkas şi Zsuzsânna, arată
că din dijma pe care iobagii din Uila (c. Cluj) o dădeau urmaşilor acestora, tot a 40-a claie
sau al 40-lea snop, în cazul păioaselor, şi a 40-a mierţă, in cazul porumbului, revenea preotuşi

24 Şt. Meteş,

op. cit., voi. III, p. 162-163.
op. cit., voi. I, p. 276.
op. cit., voi. I, p. 290.
op. cit., voi. III, p. 104-105 şi 112-113.
op. cit., voi. III, p. 134.
29 Arh. Stat. Tg. Mureş, fond. scaun Mureş, pachet XXVI/541.

25

Şt.
26
Şt.
27
Şt.
28 Şt.

Meteş,
Meteş,
Meteş,
Meteş,
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lui sătesc. Aceeaşi conscripţie arată că in Fintiniţa (c. Cluj), moşierii răscumpărau dijma de la
fise cu 16 florini ungureşti, Din ei, 4 fl. ung. erau daţi preotului reformat din satl 0 •
Într-o situaţie asemA.nătoare se găsea dijma şi in Metiş, Boarta, Grinari şi Petca din
comitatul Alba Superioară. În Boarta şi Metiş. de exemplu, domnii de pămint ofereau preoţilor, in 1820, jumltate din dijma percepută din cereale şi miei. În Moha şi Petca, iobagii erau
datori să dea stăpînilor feudali numai dijmă din miei. Pe cea din cereale o stringeau, de la
iobagii unguri, preoţii reformaţi. În ultimele două sate, iobagii români erau obligaţi la dijmă
din cereale, numai dacă foloseau sesii aflate pe .. vatră ungurească" 31 •
În alte localităţi din comitatul Alba Superioară, dijma fiind percepută numai de preoţi era
ceva mai uşoară., deoarece insemna mai puţin de 1/10. În Ariuşd şi Hăghig, de pildă, sătenii
dă.deau preotului reformat, in anul 1820, numai o claie din 40; iar sătenii din Arapătac 1f20
din produsele lor cerealiere31 •
Povara dijmei se uşura, cel puţin pentru o parte din ţăranii dependenţi, acolo unde unii din
domnii de pămint renunţau la ea. O astfel de situaţie a fost consemnată de conscripţiile dintre
1785-1820, in: Ce anul Mare (c. Turda) ; Petriceni şi Fin Una (c. Alba Superioară), Orăştioara
de Jos, Măgura, Cutin, Costeşti (c. Hunedoara) etc.
Fireşte, iobagii din satele unde nu se percepea de loc dijmă, nici de către nobili, nici de către
fise sau preoţi, erau mai avantaj aţi decit cei obligaţi sl o dea. Dar in această situaţie erau foarte
puţine localităţi din comitatele transilvA.nene. Între 1785-1820, dijma nu era in uz in localităţile: Budila (c. Alba Superioară), Poeniţa şi Galaţi (d. Făgăraş). Bale (c. Crasna), Cehalul
Român (c. Solnoc Mijlociu), Girbova de Sus (c. Alba Superioară), Valea Nandrului, Băcia,
Almaşul Mic (c. Hunedoara) etc. Sătenii din Valea Nandrului, de exemplu, au relatat, cu prilejul conscripţiei din 1785: .,Nice arindă. la fiscuş, nice dijmă la domni nu am dat pînă
acuma"a.a. La rindul lor, iobagii din Galaţi au mărturisit, in iulie 1820: .. Dijmă nu dăm nici fiscului
nici domnilor, deoarece principele Rak6czi Gheorghe a scutit satul de această sarcină"at.
Alături

de puţinele localitlţi in care dijma nu se percepea, fiindcă nu era în uz sau pentru
au obţinut scutirea de la principi, mai există o altă categorie de sate unde era răscnm
părată cu anumite taxe bA.neşti, împreună cu celelalte obligaţii, sau era inlocultă cu anumite
zile-muncă. Cu taxe băneşti era răscumpărată in sate ca Spini, Şona, Sinmiclăuş. Căpilna, Valea
Sasului, Alecuş (c. Tirnava). Vecerd, Ghijasa de Sus şi Ghijasa de Jos (c. Alba Superioară) şi
altele. Cu zilele-muncă era înlocuită într-o serie de sate din comitatul Hunedoara.
că sătenii

În concluzie, se poate afirma că dijmele erau răspîndite pe scad. largă in comitatele transilEle erau, in tot cazul, in vigoare. intr-o proporţie mai insemnată decit daturile în natură,
care pot fi incluse, de asemenea, în renta in natură. În comparaţie cu daturile in natură, dijmele
nu prezentau varietatea specifică acestora. Cu reglementările încercate de puterea centrală
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. deosebirile dintre diferitele moduri de a fi percepute s-au redus considerabil, incit la inceputul veacului al XIX-lea au ajuns la relativă uniformitate. Indiferent că erau pretinse de fise sau de nobil, ori şi de statul şi de stă.pinul feudal,
vănene.

Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, U. et C., fasc. Ifnr. 9, p. 521-522 şi 742-744.
Arh. Stat. Cluj, fond Alba Superioară, dosar cu acte nearanjate ale conscripţiei czirâkyene
efectuate în satele comitat. Alba Sup.
31 Arh. Stat. Tg. Mureş, fond scaun Mureş, pachetele XXIV/529 şi XXV/542.
33
L. Botezan, R. Schilling, Conscripţii urbariale hunedorene din anul 1785 (II). în Sargetia,
VIII, 1971, p. 91.
at Arh. Stat. Tg. Mureş, fond scaun Mureş, pachet XXV/543.
30

31
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dijmele sint consemnate, intre 1785-1820, in majoritatea satelor transilvănene, chiar dacă
in unele se percepeau numai din animalele mărunte, iar in altele numai din cereale. Cazuri
de localităţi unde dijmele nu se pretindeau de loc erau foarte rare şi cu totul incidentale. Chiar
şi acolo unde se răscumpl!.rau, se poate considera că erau prezente, intrucit iobagii nu erau
scutiţi de ele, ci li se permitea, sau li se impunea, să le înlocuiască cu o anumită sumă de
bani, ori cu o anumită cantitate de zile-muncă.
E adevărat, spre deosebire de daturile in natură, dijmele se pretinde au numai
ceea ce insemna că de la jelerii numai cu intravilane nu se puteau percepe.

după

extravilane,

Dijmele prezentau o greutate pentru gospodăriile iobăgeşti, deoarece - alături de daturile
ill natură - lipseau ţăranii dependenţi de 1/10 din produsele muncii lor, iar cind erau pretinse şi de fise şi de stăpînii feudali, urcau pînă la 1/5 din produsele ţărăneşti dijmuite.
Dar mai ales dijmuirea din cereale provoca, uneori, mari neajunsuri ţl!.ranilor dependenţi,
îndeosebi atunci cind ea nu era efectuată la timp. Potrivit practicii impuse de nobili, sătenii
nu puteau duce recolta de pe loturile lor, pînă cind nu era dijmuită. Atunci cind dijmuirea intirzia, recolta era expusă capriciilor vremii, mai ales pericolului ploilor, precum şi prădărli ei de
ditre păsări şi rozlitoare. Din plingerea înaintată de iobagii din Cisteiul Românesc (c. Alba Inferioară), impl!.ratului Francisc, in 1817, cu prilejul vizitei acestuia in Transilvania, reiese că recolta
li s-a redus la mai mult de jumătate, atit din cauza nedijmuirii ei la timp, cit şi din pricina colectorilor de dijme, care prin abuz, au luat mai mult de 1/1031.
Pagubele produse, in unele sate, ţl!.ranilor dependenţi de către colectorii dijmelor, prin abuz.
reies însă mai clar din următoarea reclamaţie a iobagilor oraşului Dumbrăveni, din satul Vi.işoara
(c. Tirnava) : "Arendaşii nu dijmuiesc pe vremea dijmei, nu acolo, nu atunci şi nu aşa cum s-ar
cuveni; cinci-şase dijmuiesc şi armenii se urcă pe capul omului sărac ca moimele [maimuţele
n.n.]; in afară de aceasta, şi în afară de ceea ce dă judete sătesc din averea comună, mai pretind
40 ba şi 50 florini, sub titlul de cheltuieli, sumă care insemna o mare greutate pentnt sat ...
fie că dijmuiesc grîul, fie porumbul, fie altceva, aceşti dijmuitori, trimişi de către comuna
Dumbrăveni, sub titlul de cheltuieli proprii, pretind şi iau cu forţa de fiecare colon [iobag n.n.],
2-3 ba şi 4 clăi de grîu şi cite un coş de porumb, ciştigind pe seama lor grămezi, pe care apoi şi
le impart între ei ... Cu prilejul dijmuirii oilor, aleg partea cea mai bun li, cum fac şi cu dijmuitu! grîului" 38 •

Dijmele variau de la an la an, în funcţie de recoltă şi de numărul animalelor mărunte ale iobagilor. Cu excepţia unor conscripţii particulare, cele
mai multe nu dau cifre globale privind cantitatea dijmelor, datorită greutăţilor întîmpinate de conscriptori în calcularea lor. Imposibilitatea precizării cuantumului lor global, pe un an sau altul, reiese din mărturisirea
făcută de iobagii din Galda de Jos (c. Alba Inferioară), în iulie 1820, potrivit căreia: "Dijmă plătesc din toate bucatele de seceră, din cucuruz, din
vin, din cînepă, din in, din miei, din iezi de capră, din stupi. Da, fiind că
acestea atîrnă de la producţia anuală, domnul nu le poate fixa cantitatea" 37 •
LIVIU BOTEZAN

35

Trocsănyi

88

Ibidem.

8

7

Şt. Meteş,

Zsolt, op. cit., p. 45-46.

op. cit., voi. I, p. 69.
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'
DIE ABGABEN DER LEIBEIGENEN IN DEN KOMITATEN
SIEBENBURGENS IM ZEITRAUM 1785-1820
(Zusammenfassung)

Die Abgaben, die einerseits aus dem Zehent, andererseits aus dem Fruchtzins bestanden,
dauerten neben der Abgabe in Arbeit und Geld zwischen 1785-1820 in allen siebenbiirgischen
Komitaten an.
Ohne die Bedeutung der Abgabe in Arbeitsleistung zu erreichen, blieb der Fruchtzins eine
Belastung fiir die Wirtschaften der abhiingigen Bauem. Er entzog diesen Wirtschaften einen
bedeutenden Teil ihrer Feldfriichte, K.leintiere, Gefliigel und anderer Lebensmittel.
Die Zehentabgaben blieben weiterhin, sowie in den vergangenen Jahrhunderten, Naturalverpflichtungen der Leibeigenen und Inquilinen, denen zufolge sie jăhrlich den Feuda1herren
den zehnten Teil aHer von den extravillanen Ackergriinden des ihnen zugeteilten Bodens stammenden Erzeugnisse abgeben mussten, u.zw. von 'Veizen, Kom, Gerste, Hafer, einer Abart
des Weizens (Triticum spelta), Hirse, Mais, Flachs, Hanf, Wein und - in den letzten Jahrzehnten des 18. und Anfang des folgenden Jahrhunderts - auch von Bohnen, Erbsen, Linsen,
Zwiebel, Kraut, Kartoffeln, Melonen usw., ferner den zehnten Teil der Lămmer, Zicklein,
Ferkel und Bienenstocke.
In einem Grossteil der siebenbiirgischen D()rfer wtude die Abgabe an den Grundherrn
dtuch diejenige verdoppelt, welche die abhiingigen Bauem auch dem habsbtugischen Feudalstaat leisten mussten.
Im Vergleich zu den Fruchtabgaben waren die Zehente einheitlicher, aber auch driickender
und wurden in fast allen siebenbiirgischen Dorfern eingehoben. Sie standen an erster Stelle
unter den Abgaben, we1che die abhăngigen siebenbiirgischen Bauem an ihre Feudalherren
leisten mussten.
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LUPTA PARLAMENTARĂ A LUI ILIE MĂCELARIU ÎN
DIETA DE ÎNCORONARE DE LA PESTA
(IUNIE 1867 -DECEMBRIE 1868)

Activitatea politică susţinută de Ilie Măcelariu din iarna anului 1865
în primăvara anului 1867 era însufleţită de principiile generale ale
luptei românilor transilvăneni care vizau două revendicări esenţiale:
menţinerea autonomiei Transilvaniei şi a caracterului politic al naţiunii
române (conform legislaţiei dietei din Sibiu, 1863-1864). În fond acesta
era programul politic pasivist, dar pasiviştii adoptaseră ca metodă de luptă
în sprijinul programului boicotarea dietei pestane. Deşi a întrat în dietă,
Ilie Măcelariu a demonstrat opiniei publice că a înţeles să susţină programul
naţional în însuşi forul politico-legislativ cel mai înalt al dominanţilor.
Ataşamentul consilierului gubernial Ilie Măcelariu faţă de memoriul din
decembrie 1866 (opera pasiviştilor G. Bariţiu şi I. Raţiu), ataşament exprimat deschis chiar într-o şedinţă gubernială, înţelegerea lui din Cluj cu I.
Raţiu şi alţi fruntaşi (începutul anului 1867), ca deputaţii ardeleni români
să apere în dieta pestană autonomia Transilvaniei, constituie argumente
concludente ale atitudinii protestatare adoptate de el în faţa politicii de
opresiune naţională. La 7 martie 1867, deşi părăsit de unii deputaţi români
ardeleni, şi-a susţinut curajos poziţia, începîndu-şi cuvîntarea în limba
română, şi apărînd legislaţia dietei din Sibiu. Memoriul lui Ilie Măcelariu
din 11 martie 1867, destinat dietei, a constituit o competentă pledoarie
pentru autonomia Transilvaniei; deputaţii ardeleni români erau prezenţi
în dieta pestană doar pentru actul încoronării, dar cei mai mulţi dintre
ei, în frunte cu I. Măcelariu, nu au renunţat la o dietă democratică proprie
Transilvaniei care să respecte şi să garanteze drepturile politice româneşti.
Astfel, înaltul funcţionar român a rămas alături de naţiunea sa în momente
grele pentru ea, cînd drepturile îi erau contestate, desconsiderate.
·în dietă, unde majoritatea o aveau clasele dominante, se efectua reactivarea constituţiei şi legislaţiei maghiare din 1848, care consfinţise
naţiunea maghiară ca singura naţiune politică în stat şi prevăzuse, printre
altele, uniunea Transilvaniei cu Ungaria.
Nu este lipsit de interes să amintim că dintre comisiile dietale doar cea
a afacerilor comune lucra intens, deoarece urma încoronarea din iunie, pe
cînd celelalte comisii (de elaborare a legii naţionalităţilor şi de reglementare a uniunii) îşi întîrziau intenţionat lucrările. Acest lucru nu convenea
însă :deputaţilor naţionali care doreau să cunoască exact proiectele de lege
ale majorităţii, pentru a alcătui precis contraproiectele respective. în şepînă,
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dinţa deputaţilor români din Ungaria erau prezenţi, la 13 decembrie 1866,
sîrbii Manoilovici şi Miletici, pentru a coordona promulgarea unui proiect
comun pentru legea naţionalităţilor1 •
Şedinţa deputaţilor români din Ungaria din 19 decembrie 1866, prezidată de Anton Mocioni
avind ca notar pe Iosif Hodoş, însărcina pe Anton Mocioni şi Ion Faur să-i ceară desluşiri
lui Nyari Pal (vicepreşedintele comisiei) dacă şi cind comisia de elaborare a proiectului de lege
privind naţionalităţile îşi va reincepe şi continua lucrările ; în caz de răspuns nefavorabil,
trebuia intrebat şi preşedintele comisiei, Somssich Pal, şi cind şi de aici răspunsul ar fi defavorabil, s-a decis să se facă interpelare in dietă•. In mod intenţionat deakiştii au hotărit ca toate
chestiunile ce reglementau problemele popoarelor nemaghiare faţă de guvernul din Pesta să
fie aminate pînă după încoronare, ele rămînînd desigur în competenţa exclusivă a dietei.
Clasele dominante, avind acum un .,rege constituţional" care jurase că va respecta multe
legi din 1848 şi uJma să sancţioneze alte elaborate ale dietei de incoronare, doreau astfel să
întărească .. legalitatea" măsurilor opresi'"e· legalitate care o doreau copleşitoare pentru opoziţia
naţiunilor subjugate.
I. Măcelariu era din nou prezent in dietă în preajma incoronării. La 3 iunie toţi deputaţii
ardeleni merg la Deak, în locuinţa acestuia de la hotelul .,Regina Angliei". Dar Măcelariu
refuză sli. intre. Acum deputaţii ardeleni erau conduşi, de fapt, de către Bohăţel şi Puşcariu.
Primul elaborase în grupul lui parlamentar cererea ca în diploma inaugurală ce includea şi jură
mîntul regelui de a respecta legislaţia maghiară, să se sublinieze rezerva de revizuire a legii
de uniune prin egala îndreptăţire a naţiunii române din Ardeal cu celelalte naţiuni de acoJo3.

şi

ln proiectul lui Puşcariu privind uniunea Ardealului cu Ungaria se recunoşteau afaceri
comune Ardealului cu Ungaria, comune Ardealului şi Ungariei cu Imperiul întreg, şi afaceri
,.curat ardelene". ProiEctul, punîndu-se pe baza .. faptelor complinite", prevedea că prima
categorie de afaceri trebuia pertractată in dieta de la Pesta şi se recunoştea şi competenţa
ministerului Ungariei asupra Ardealului în privinţa afacerilor comune, cerindu-se apoi extinderea legii electorale din Ungaria şi in Ardeal ; pentru discuţiile privind afacerile comune,
0 delegaţie numită dintre deputaţii dietei ardelene trebuia să ia parte la dezbaterile dietei pestane. In schimbul amintitelor concesii, Puşcariu urmărea să obţină recunoaşterea dietei proprii
pentru afacerile .,curat ardelene"; acestea trebuiau reglementate şi de o administraţie provincială. In total acest proiect cuprindea 16 puncte şi revendicări•. Răspunsul lui Deak era însă
uegativ pentru ambele proiecte. însuşi Puşcariu recunoştea că deputaţii au ieşit deziluzionaţi
de la Deak6. Era un semn vădit că dominanţii nu făceau concesii nici revendicărilor moderate.
In 8 iunie 1867 a avut loc, intr-un cadru fastuos, încoronarea lui Franz Josef ca rege al
Ungariei. Ministerul maghiar obţinea în 20 iunie promulgarea a două rescripte regeşti. Primul dizolva dieta din Cluj (ea fusese doar amînată în 1865), deoarece problema reglementării
uniunii pentru care a fost convocată se afla mai inainte încă in competenţa dietei pestane, iar
prin al doilea monarhul anula toate hotărîrile dietei de la Sibiu'. Opoziţia parlamentară era
Biblioteca Universitară Cluj, Manuscrise, sertar 342/2.
Ibidem.
a Ioan Puşcariu, Notiţe despre întîmplări contemporane, Sibiu, 1913, p. 111.
• Observatoriul, VII, nr. 10 din 16/4 februarie 1884.
6 Puşcariu, op. cU., p. 113.
1 G. Bariţiu, Pdrţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă, vol. III,
Sibiu, 1891, p. 453-454.
1
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astfel şi mai mult dezarmată. Chiar Puşcariu era de acord că aceste evenimente constituiau
un ,.dezastru cutreierător" pentru români. La 2 iulie dieta era din nou aminată.
Ilie Măcelariu a participat la şedinţele ,.Astrei" în Cluj. La data de 27 august Bariţiu toasta
pentru llie Măcelariu pe care-I numea erou politic al românilor, deoarece s-a folosit in dieta Pestei
de dreptul întrebuinţării limbii naţionale. Apoi Bariţiu aprecia curajul şi demnitatea consilierului gubemial român ; acesta a desfăşurat la Cluj flamura românii. tocmai cind politicienii
maghiari il primeau cu ovaţii pe Emanuel Pechy, comisarul regesc pentru Transilvania trimis
de guvernul din Pesta7• La redeschiderea dietei in 30 septembrie 1867, prezidiu! camerei
deputaţilor anunţa că I. Măcelariu şi-a depus mandatul fărli. motivare.
I. Măcelariu a socotit di. mandatul vechi il autoriza să meargă lai Pesta doar pentru
incoronare; totuşi el fiind din nou ales in scaunul Miercurei la 10 octombrie 1867, îşi prezintă
din nou mandatul, dorind să intre în opoziţia parlamentară alături de ceilalţi deputaţi naţio
nali. Pentru acest gest însă, adepţii boicotării dietel 1-au atacat vehement în revista satirică
,.Gura satului" din Pesta. Revista il poreclise pe Măcelariu "Ilie Ochilariu"; cei de la .,Gura
satului", spre deosebire de pasiviştii din Transilvania istorică, nu recunoşteau nici unul din
meritele lui în dietă şi il suspectau de a fi nesincer. În articolul ,.Un om cu minte", gazeta scria:
,.Se ştie de comun că toţi deputaţii români din Ardeal cîţi au intrat in dieta din Pesta sînt oameni
foarte cuminte, însă între aceştia oameni cu minte cel mai cuminte e Măcelariu. Dînsul e unicul
căruia i-a fost succes a fi tot în acelaşi timp şi deputat la dieta din Pesta şi unul carele nu
se considerA pe sine de membru constitutiv al acestei diete, dinsul a fost singurul acela carele era de faţă la dieta din Pesta şi totuşi nu era acolo, numai dinsul a fost acela carele a căpă
tat o grămadA de adrese dar şi-a adunat nişte părăluţe" 8 [diuma de deputat, n.n.) ; în continuare gazeta susţinea că I. Măcelariu a depus mandatul fără motivare pentru ca să nu se blameze nici într-o parte. Prin abzicere făcea destul pentru opiniunea românilor, iar prin nemotivare cel puţin nu întărîta pe guvernanţi. Măcelariu a fost reales pentru a putea zice: .. Vedeţi
voi" oameni buni, eu nu doresc nici decit sli. mă duc la Pesta, insii alegătorii mei poftesc
aceasta şi eu nu cutez a mă opune .. .'' 88 • Dar viitoarele acţiuni ale lui 1. Măcelariu in dieta
pestană vor smulge aprecieri chiar din partea acestor fervenţi atacatori, adepţii neclintiţi ai
metodei pasiviste. Aceeaşi gazetli. publica in 1868 o compoziţie caricaturală favorabilă lui 1.
Mă.celariu şi satirică la adresa majorităţii dietei: ,.Vorbirea lui Ilie Miicelariu"•, dar in general dmînea totuşi ostilii pînă in 1869, cind acesta se declara pentru pasivitate; abia atunci
,. Gura satului" scria că Măcel a riu se luptă ,.pentru dreptate". atacînd pe ,.patriarcul Bubă Tielu", pe "Puşcă-Stele" ca şi pe ceilalţi care au rămas activişti 10 • Acelaşi lucru 1-au făcut şi alte
ziare româneşti care scriau cuvinte grele la adresa tuturor deputaţilor ardeleni, fărli. excepţie ;
dar aceleaşi ziare - după cum vom vedea - şi-au schimbat tonul faţii de Măcelariu după
discursul lui în dietă la 17 iulie 1868, neîncetînd însă să-1 atace in continuare pentru persistenţa lui faţă de metoda activistă. Astfel s-a ajuns într-un timp ca I. Măcelariu să fie atacat
şi de ziarele guvernamentale şi de unele româneşti.
Dieta maghiară, amînată in decembrie 1867, se întrunea din nou in martie 1868. Opinia
românii cerea prin Pronunciamentul din 3/15 mai 1868 respectarea autonomiei Transilvaniei, redeschiderea unei diete democratice, ca şi reactivarea legilor dietei din Sibiu. Clapublică

7

Albina, II, nr. 95-202, din 27 august/8 septembrie 1867.
Gura satului, V, nr. 38 din 30 septembrie/12 octombrie 1867.
8• Ibidem.
• ldem, VI, nr. 25 din 14/26 iulie 1868.
14
ldem, VII, nr. 4 din 30 ianuarie/Il februarie 1869.
8
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sele dominante trec la represiuni, urmlrindu-i judiciar pe autori. Presa românească ducea
o vie campanie contra tendinţelor de dominaţie naţională. Bazat pe conştiinţa de sine a poporului român şi pe principiul naţionalităţii, "acea idee sfintă ce electrizează popoarele de la un
capăt la altul", ziarul "Federaţiunea" scria răspicat că românii nu se mai pot mulţumi doar
cu mult trimbiţata libertate personală şi cu drepturile individuale acordate cetăţenilor care,
fără excepţie, urmau să facă parte din naţiunea politică maghiară, ci doreau recunoaşterea caracterului politic şi pentru naţiunea română, aceasta presupunind şi existenţa teritoriului autonom.
Românii ardeleni sau cei din Banat, Crişana, Maramureş, .. voiesc să trăiască ca români şi liberi şi
a se federaliza cu voi [cu maghiarii. n,n.], ca fraţi cu fraţi; dar voi ameţiţi de farmecul hegemoniei nu vreţi să înţelegeţi .... incă pină e timp vă rechemăm la datorinţele provenite din
ideile secolului prezent ... nu încercaţi a opri torentele naţionalităţii in cursul său, nu vă atingeţi de autonomia Transilvaniei, recunoaşteţi perfecta egală îndreptăţire, prin aceasta veţi
deschide o eră nouă de prosperare, tărie şi infrăţire" 11 • Dar clasele dominante nu doreau ·recunoaşterea mai multor naţiuni politice in cadrul unor teritorii autonome pe care le locuiau
in mod majoritar, deoarece în organizarea federală a statului acestea vedeau reducerea la
valoarea formală a integrităţii lui; dominaţii se temeau apoi că naţiunile avind teritoriu autonom şi personalitate politică, vor incerca şi vor putea mai uşor să dea curs tendinţelor centrifuge. De aceea dieta a respins proiectul de lege despre naţionalităţi, semnat de deputaţii naţi
onali, ce era bazat pe principiul egalităţii politice intre naţiunile politice din statul maghiar,
şi a adoptat proiectul lui Deâk Perene, care legifera naţiunea maghiară ca singura naţiune politică din stat, acesta avind un teritoriu unitar şi integritatea lui fiind sfîntă şi inviolabilă.
în şedinţa din 17 iulie 1868, I. Măcelariu interpelează guvernul maghiar in problema pronunciamentiştilor ; interpelarea este senmată de el, de A. Tincu, Matei Pop şi Ioan Tulbaşiu, şi
căuta să obţină oprirea urmăririi judiciare. Înainte de a citi interpelarea, I. Măcelariu rosteşte un
discurs vehement in dietă. A inceput de data aceasta in ungureşte, deoarece legile de la Sibiu
care i-au servit de garanţie in martie 1867 pentru a vorbi româneşte erau acum şterse prin
rescriptele din iunie 1867 ; oratorul ţinea să sublinieze că ele au fost şterse nu pe cale- constituţională, ci prin ordonanţe regale. Măcelariu afirma că s-au şters de pe hirtie, .,dar nit::iodată din inima naţiunii române. Dar cind vorbesc ungureşte trebuie să observ, onorată casă,
că din aceasta nicidecum nu se poate deduce că eu prin aceasta aş voi să abzic pentru totd~a
una de autonomia patriei mele ... Nu, pentru că nu există putere pe lume care m-ar putea
despuia de ferma convingere că drepturile naţiunii mele nu sint răpite pentru totdeaUI).a şi
că ele acum sau mai tirziu vor ajunge la valoare" 12• El susţinea că prin opresiunile guvernului
care prigonea pe pronunciamentişti, se urmărea întemniţarea fruntaşilor politici români,
,.spre cea mai mare durere şi ofensare a naţiunii române insăşi" 18 • I. Măcelariu a spus clar in
faţa majorităţii ce începea să-1 întrerupă - că punctele pronunciamentului nu erau produsele unor spirite agitate, ci exprimau revendicările intregii naţiuni române, iar dacă pronunciamentul punea la îndoială legalitatea uniunii din 1848 şi dacă aceasta forma obiect de cercetare
criminală, "atunci nu numai cei ce au subscris sau au primit de al lor pronunciament~, ci
toţi românii din Ardeal şi Ungaria, ba încă şi o mare şi energică parte a saşilor, au căzut in
crima aceasta" 14 • Din nou susţine cu curaj că legea uniunii din 1848 avea esenţiale scăderi
şi că nu avea putere de lege, afirmind deschis, in ciuda ţipetelor ameninţătoare ale majori11

12
13
14

Federaţiunea, I,
T. V. Păcăţian,

nr. 27 din 17 februarie/! martie 1868.
Cartea de aur, vol. IV, Sibiu, 1906, p. 343.

Ibidem.
ldem, p. 344.
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nu considera legală uniunea de la 1848, iar "pentru românii din
Ardeal uniunea de la 1848 nu e alta decit eflu:ll..-ul volniciei" 16 • Interesant că Măcelariu spunea aceasta "nu în numele naţiunii române, fiindcă nu am acest drept, ci ca fiu credincios
al ei"l&, Este clar că se simţea complexat de atacurile presei pasiviste care-i acuzau pe
adepţii activismului că nu reprezintă naţiunea română şi că intrarea lor în dietă era contrară ei.
în acea zi şedinţa dietală era prezidată de Somssich Pal, adept al constituţiei maghiare,
ideolog al dreptului istoric de stat, pe baza căruia trebuia respectată integritatea coroanei
Sf. Ştefan. încă in 1850 el publicase la Viena studiul politic "Das legitime Recht Ungams
und seines Konigs", în care afirma că nu limba şi singele, ci tradiţia istorică, legitimitatea istorică de stat fondează dreptul. De repetate ori Somssich Pal îl ameninţă pe I. Măcelariu
că-i va retrage cuvîntul, deoarece interpelantul făcea abstracţie de stima datorată legilor,
şi cuvîntarea nu era conformă ordinii cuprinse in ele. Măcelariu, netimorat de zgomotul din
sală şi de intreruperile preşedintelui, întreba şi a\·ertiza totodată dacă politicienii naţiunii
maghiare care număra 5 milioane de oameni se credeau capabili să rostească sentinţe grele
şi nedrepte la adresa naţiunilor ce numărau Il milioane. În acelaşi timp el afirma că nu
numai· românii spun că legea uniunii e pripită. Deputatul Makray Laszl6 1-a apostrofat că
uniunea Ardealului cu Ungaria exista de secole, la care Măcelariu i-a răspuns calm că
românii nu sînt de părerea aceasta; atunci deputaţii maghiari, dîndu-1 exemplu pe unionistul
Iosif Hossu, au susţinut că în mijlocul românilor ar fi şi altă părere, ovaţiunindu-1 pe acesta
cu "eljen" -uri. Măcelariu a răspuns, spre indignarea celor ce 1-au întrerupt: "Zic şi eu să
trăiască ca să se convingă despre amărăciunea părerilor sale" 17 • El a afirmat in mod sincer că
antipatia faţă de uniunea din 1848 nu se poate atribui vreunei aversiuni manifestate faţă
de naţiunea maghiară. "Repet - continua Măcelariu - că nu, ba zic că actualul guvern,
atit cel din Pesta cît şi cel din Viena, in loc să înţeleagă adevăratele sale interese şi să se
nisuiască ca prin mulţumirea popoarelor nemaghiare, respectiv negermane, să cîştige atragerea
acestora, ca atragere ce formează forţele fiecărui guvem" 18, cele două cabinete urmăreau să
ridice două naţiuni politice dominante - cea austriacă şi cea maghiară - care să le asuprească
pe celelalte19 •
Împotriva lui Măcelariu s-a ridicat ministrul justiţiei, Horvâth Boldizsar, care l-a acuzat
că a atacat unitatea statului, deoarece legea uniunii era ,,sfintă şi in viola bilă". Indignat
de curajul deputatului interpelant, ministrul a declarat că statul va considera de inamic pe
"acela care va cuteza să atace unitatea statului, ca şi pe acela care atacă cu puterea armată
integritatea teritoriului statului" 20 , şi a susţinut că guvernul a dat dovadă de mare moderaţiune menţinînd în funcţie indivizi de felul lui Măcelariu. Atunci Al. Mocioni a observat
prompt că "drepturile naţiunii române nu constau în a avea cutări funcţionari din graţie
ungurească, ci întru asigurarea existenţei politice a naţiunii române"21,
Ziarul "Kolozsvâri Kozlony" a rezervat coloanelor sale articolul special, "Pronunciamentul lui Măcelariu" ; potrivit acestui ziar, deputatul român a dat cu tifla in legi şi s-a
inchinat "in faţa viţelului de aur daco-roman". Capetele de acuzare erau: ridicarea in slăvi

l&,']dem, p.
Ibidem.
1 7 Idem, p.
18
Ibidem.
19 Ibidem.
2o Idem, p.
21 Idem, p.

345.
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a "conventiculului" din Sibiu, "crima" de a "dezlipi" Ardealul de Ungaria, deoarece Măce
lariu accepta doar formal uniunea (sub forma uniunii personale regele Ungariei era şi principe
al Transilvaniei. In rest, administraţie şi legislaţie separată pentru Transilvania care să asigure
drepturile politice româneşti). In acelaşi timp ziarul l-a felicitat călduros pe ministrul justiţiei
pentru răspunsul dur adresat interpelantului, deoarece "era şi timpul să-i înveţe minte pe
visătorii asemenea lui Măcelariu, care de dragul unor visuri se joacă cu interesele statului
maghiar şi ale naţiunii române (sic !) că nu există in stat o putere care să nu trebuiască să se
inchine in faţa legii şi asta să o înveţe şi dl. Măcelariu ... "21, Era deci clar că clasele dominante se temeau de orice incercare de a se păstra autonomia Transilvaniei, chiar in cadrul
statului
maghiar şi pe aceia care acţionau in acest sens, ii suspectau de a avea pentru
mai tirziu tendinţe centrifuge; astfel Măcelariu, conform suspiciosului ziar, se inchina .. viţelului
de aur daco-roman". Ziarul "Pesti Napl6" scria că la 17 iulie casei reprezentanţilor, a cărei
şedinţă era prezidată de Somssich Pal. i-a fost dat să trăiască "scena supraetajată" oferită de
Măcelariu, provocatorul unei ,.ciocniri scandaloase". Măcelariu a îndrăznit să apere "pronunciamentul valah de la Blaj" şi a insinuat că legea uniunii nu era valabilă, ceea ce era
foarte grav, deoarece Măcelariu era ales membru al dietei conform aceleiaşi legislaţii maghiare
generale, in virtutea căreia el se bucura de libertate politică şi drepturi parlamentare. Deputatul Miercurii era calificat ca .. agitatorul de astăzi" care in vremea lui Schmerling a fost
de acord cu "toate cele ce veneau din partea puterii, cel puţin in documentele "adunării judeţene de la Sibiu". Printre acuze le aduse interpelantului nu lipsea nici aceea de a fi fost
,.cavalerul de onoare" al lui Schmerling, vremurile acestuia fiind calificate vremuri de "intunecoasă amintire". Ziarul apăra hotiirit pe preşedinte, care 1-a intrerupt pe vorbitor, deoarece
acesta .. a uitat de respectul datorat legii şi sieşi" 13 •
Ziarul "Federaţiunea" - care nu demult calificase pe toţi deputaţii ardeleni ca "deputaţi
feudali" - era de această dată convins că prin Măcelariu a vorbit intreaga naţiune română,
a vorbit Transilvania, spunind lumii ce-i apasă inima. Măcelariu nu s-a lăsat intimidat de intreruperi, deoarece era animat "cu acea insufleţire şi siguranţă despre dreptatea cauzei ce apără
cineva". Ziarul românesc califică cuvintarea lui Măcelariu din 17 iulie 1868 ca o "cuvintare energică, bine ajustată şi bărbătească, precum numai ar putea dori o inimă românească.
tipuse in această cuvintare tot ceea ce a trebuit şi a putut să spună" 24 . . . Federaţiunea",
descriind tumultul iscat in rindurile majorităţii parlamentare datorită poziţiei dirze şi acuzatoare a lui Măcelariu, scria că: .. Nu puţină prezenţă de spirit se poftea, ca după asemenea
intreruperi să-şi poată cineva continua cuvintarea. Intr-aceea cei ce calculară doară că vor
putea intimida pe dl. Măcelariu cu zbierăture şi provocarea unui zgomot infernal, se inşelară
amar. Dl. Măcelariu le dovedi ad oculos că nu este omul care se teme . . . Cu o măreţie
şi demnitate admirabilă aştepta alinarea zgomotului şi pasionata espectorare a preşedintelui
care-I ameninţa de repetate ori că-i va lua· cuvintul, apoi îşi continua cuvintarea" 2 &. Ziarul
spera de asemenea că acţiunea lui Măcelariu va fi un exemplu demn de urmat pentru cei
ce au subscris petiţiunea alături de el cit şi pentru ceilalţi deputaţi români ardeleni: "Inainte cu toţii şi binecuvîntările cerului şi ale posterităţii sint asigurate pentru toţi care şi-au
implinit misiunea cu demnitate. Să ne insemnăm cu toţii că fără sacrificii nimic nu se poate,
iară prin unirea puterilor sacrificiile devin mai sigure. D-zeu cu noi şi cu sfinta noastră

Kolozsvâri Kozlony, XIII, nr. 85 din 21 iulie 1868.
Pesti Napl6, XIX, nr. 164-5468 din 18 iulie 1868.
u Federaţiunea, nr. 100 din 6/18 iulie 1868.
26 Ibidem.
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cauză" se. Acelaşi ziar publica telegrama adresată de românii maramureşeni lui Măcelariu :
"Sighetul Marmaţiei. Consimţim cu dl. Măcelariu pentru lupta suscepută in interesul romfm..ismului asuprit. Primească recunoştinţă" 17 • Ziarul "Albina" afirma că Mllcelariu "tllia adinc
în inima politicii de azi a d-lor stllpinitori şi îi cutremura prin răspicarea că uniunea nu e,
nu poate să fie faptă implinitA, cu atit mai puţin dreaptă şi legală ... " 18 • "Albina" presupunea că Ion Raţiu, aflat atunci la Pesta, i-ar fi adus lui Măcelariu ştiri precise de acasA
in legătură cu pronunciamentiştiî şi 1-ar fi influenţat••. Dar Raţiu, din motive de oportunitate politică, a declarat in coloanele aceluiaşi ziar că el nu s-a intilnit cu nici un deputat
ardelean şi n-a influenţat pe nimeni30 • "Albina" dorea ca după interpelare. deputaţii ardeleni
să părăsească dieta pestană81 • Aceasta era dorinţa generală a pasiviştilor, mai ales în ce-l
priveşte pe I. Măcelariu. Discursul lui Măcelariu a fost adus la cunoştinţa fraţilor de peste
Carpaţi, in coloanele ziarului "Românul" ce-l reproducea după "Telegraful Român" - în
nr-ele din 19, 20, 21 iulie 1868.
Acelaşi ziar - din 29-30 iulie 1868 - regreta că clasele dominante maghiare, la 1868 ca
şi la 1848, considerau că in Ungaria există o singură naţiune politică şi că nu şi-au insuşit
nimic din invăţllmintele istoriei.
La 21 iulie 1868, I. Măcelariu a ţinut ca in răspunsul dat ministrului Horvâth să specifice
încă o dată că pronunclamentul "l-a primit de-al lui". şi a subliniat dreptul de rezistenţă al
naţiunii române, deoarece şi naţiunea maghiară a făcut opoziţie Vienei, "cu toată ocaziunea de
la 1861 pînă la 1865, pînă cind nu se restituiseră legile din 1848 ... ". Apoi a declarat că
nu invidiază pe acel guvern care numără intre oficialii săi numai sufletele servile şi nici pe acei
oficiali care servesc sub asemenea guvern11 • în şedinţa dietei din 27 iulie s-a împotrivit propunerii comisiei de 10, care a hotărît să ridice imunitatea deputaţilor Alexandru Roman
şi Ladislau Boszormenyi31.
în luna august I. Măcelariu a participat la şedinţele "Astrei" din Gherla. Iacob Mureşan,
in 25 august, rostea un toast în cinstea lui I. Măcelariu, dar la sfîrşitul acestuia urarea
era "Să trăiască intru mulţi ani d. I. Măcelariu dacă nu va mai intra in dieta Ungariei" 3 ~.
Apreciind programul lui Măcelariu, pasiviştiî doreau ca acesta să adopte şi metoda lor de luptă.
în şedinţa din 26 august, Măcelariu a propus ca bibliotecile româneşti să achiziţioneze
tezaurele literaturii naţionale rămase de la Micu Clain şi Şincaia6. După terminarea şedinţe
lor, s-a intors la Cluj. Dintr-o scrisoare adresată de el unei rude aflăm că a părăsit Clujul
la 29 august. indreptindu-se inspre Mercurea. Dar abia ajuns la Alba Iulia, i-a fost trimisă
telegrama expediată in 29 august de guvernul maghiar, prin care-I înştiinţa că a fost pensionat31. Tot in aceeaşi perioadă au mai fost .,pensionaţi" sau înlocuiţi şi alţi lideri naţionali:
ruteanul Dobransky pensionat, sirbul Miletici destituit din postul de primar în Neoplanta. V.
Babeş destituit din postul de jude la forul apelatar din Pesta.

Ibidem.
Idem, nr. 107 din 18/30 iulie 1868.
Albina, III, ni. 72 din 7/19 iulie 1868.
29 Ibidem.
30 Idem, ni. 79 din 26 iulie/7 august 1868.
3 1 Idem, ni. 80 din 28 iulie/9 august 1868.
32
Păcăţian, op. cit., p. 351; cf. Gazeta Transilvaniei, XXXI, nr. 55 din 29/16 iulie 1868.
3 3 Federaţiunea, nr. 107 din 18/30 iulie 1868.
81 Idem, ni. 121 din 18/30 august 1868.
3 5 Idem, ni. 125 din 25 august/6 septembrie 1868.
31
Biblioteca Academiei Bucureşti, secţia de corespondenţă,
nr. 75898. Scrisoarea lui
I. Măce1ariu către un nepot, expediată din Mercurea la 31 august 1868.
26
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Ziarele claselor dominante se temeau că după inlocuirea din post a lui I. Măcelariu, ziarele
de adierile din Bucureşti", vor agita şi mai puternic problema naţio
nalăa7. Este interesantă poziţia "Federaţiunii" care cu puţin inainte şi-a dat călduros asentimentul faţă de acţiunea lui Mll.celariu din 17 iulie. După ce afirmă că ziarele maghiare din
Pesta şi "Neue Freie Presse" din Viena scriau că I. Măcelariu a fost suspendat din postul
de consilier la guberniul Transilvaniei pentru că in calitatea lui de deputat transilvănean în
dieta l}ngariei a îndrăznit să atace constituţia maghiară, ziarul românesc refuză să-1 considere
pe Măcelariu martir politic - liniştindu-1 în acest sens şi pe "Hazank:" -, deoarece .. toată fapta
rea işi are răsplata sa" : fapta rea comisă de Măcelariu a fost aceea că a intrat într-o dietă.
străină38. Deci ziarul lui A. Roman preconiza neabătut (pentru românii transilvăneni) boicotul
dietei. Totuşi coloanele "Federaţiunii" au inclus ştirea transmisă de un semnatar al Pronunciamentului (de sub cetatea lui Gelu), care afirma că destituirea lui Măcelariu din post, din
cauză că a apărat Pronunciamentul in dietă, a avut un deosebit ecou, iar ziarele maghiare
il ironizau pe destituit, indrumindu-1 ca după pensionare să meargă "la Iancu şi la Bră
tianu"39.
româneşti. "pătrunse

La sosirea sa in Mercurea, I. Mll.celariu a fost salutat de o

delegaţie

de 54 de români

şi saşi, formată de trimişii comunelor scaunului Mercurea. În 6 septembrie 1868, el se afla

la Sibiu, in casa protopopului Hanea. Încă de dimineaţă se puteau vedea pe străzile Sibiului
ţărani români de prin toate satele ţinutului, îmbrăcaţi de sărbătoare. Seara, la orele 9, nmlţimea, avind şi torţe, s-a indreptat inspre casa protopopului Hanea pentru a-1 ovaţiona pe Măce
lariu. Str. Cisnădiei. unde se afla casa, s-a aglomerat de un public atît de numeros, "cum
rar se poate vedea la asemenea ocaziune". Din mijlocul mulţimii Visarion Roman l-a salutat
pe I. Măcelariu ca "pe unul din bărbaţii doririlor noastre, ca pe luptătorul neînspăimfutat
al dreptului şi adevărului, cele două temelii tari pe care românii voiesc a-şi clădi edificiul
înaintării lor ... primeşte, te rugăm, cea mai intimă a noastră mulţumire pentru că in ziua
de 17 iulie 1868 ai dat cu virtute română expresiunea sentimentelor şi dreptelor dorinţe ale
naţiunii române. Românii voiesc pace, bună înţelegere, frăţie, dar ei ştiu că aceste odrasle
scumpe numai in pămîntul egalei îndreptăţiri perfecte pot să prospereze, pot să-şi dea fructele
dorite. Ilustritatea ta, ai fost intotdeauna un tălmaci credincios al acestei credinţe româneşti,
iar dacă pentru aceasta ai devenit acum victimă ... nu numai nu te-a micşorat, ci din contră,
te-a înălţat in opiniunea publică, in stima generală, în ini.m.ile românilor. Naţiunea va şti
in tot cazul să nu dea uitării pe acel fiu demn al ei . . . care a păstrat in toată intregimea
virtutea aceea frumoasă a strămoşilor noştri : caracter onest, tare, constant"'o.
După ce a participat la importantul congres naţional al Bisericii Ortodoxe Române (16
sept. - 7 oct. 1868), I. Mll.celariu a fost prezent la ultimele lucrări ale dietei de incoronare. Aici el a fost autorul proiectului deputaţilor naţionali in privinţa reglementării uniunii.
Ideea esenţială a acestui proiect a fost aceea de a scoate din competenţa dietei pestane
"reglementarea" uniunii şi de a o trece in mina unei diete transilvănene alese in mod democratic (deci cu majoritate româneascli), care ar fi luptat desigur împotriva contopirii
Transilvaniei in statul maghiar şi ar fi incercat in tratativele cu dieta pestană să păs
treze autonomia şi legislaţia anilor 1863-1864; in acest caz uniunea ar fi fost doar for37 Kolozsvari K ozlony, XIII, nr. 105 din 5 septembrie 1868.
38
Federaţiunea, nr. 122 din 20 augustfl septembrie 1868.
39 Idem, nr. 130 din 5/17 septembrie 1868.
40
Gazeta Transilvaniei, XXXI, nr. 70 din 23/11 septembrie 1868, la rubrica .,Ovaţiuui
pentru dl. Măcelariu".
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mală.

Proiectul majorităţii privind ,.reglementarea" uniunii imputemicea guvernul să întoc·
un alt proiect de lege electcrală generală pentru Ungaria şi Transilvania istorică,
pe care să-1 prezinte în dieta următoare, să extindă asupra Transilvaniei articolul nr. 18 al
legii din 1848 privind cenzura presei şi să organizeze uniform cu Ungaria curţile cu juraţiu ;
el considera valabilă legea de uniune din 1848 şi dorea contopirea totală a Transilvaniei in
mească

statul maghiar.
Proiectul lui Măcelariu, pEntru a-şi atinge scopurile amintite, cerea ca dieta să nu înceapă
dezbaterea proiectului majorităţii. În proiect se enumerau considerentele pentru care se cerea
convocarea dietei transilvănene. Printre ele figura din nou nevalabilitatea legii de uniune din
1848, deoarece ea nu era decizia unui corp reprezentativ al poporului, ci a unui corp feudal.
Trebuia să se ţină seama de interesele "poporaţiunii nu numai a unei [ţări] ci şi a celeilalte".
Dieta transilvăneană era cerută şi fiindcă Transilvania nici la 1848, nici in alţi ani n-a avut
0 reprezentanţă a poţorului. AcEst ţroiect a fost semnat de I. Măcelariu, A. Tincu, L. Petcn,
I. Tulbaşiu, I. Balomiri, S. Balomiri, A. Dobransky, I. Hodoş, S. Borlea, V. Babeş, F. Varga, Anton Mocioni, George Mocioni, A. Roman, A. Medan, S. Miletici, S. Popovici, A. VladH.
Dupll. cum vedem, proiectul a fost semnat atit de deputaţii români ardeleni, de deputaţii
români. din Ungaria, cit şi de un deputat sirb şi unul rutean. Acesta este rezultatul
colaborării deputaţilor naţionali care la acea dată erau organizaţi in clubul central al naţi.
onalităţilor din sinul căruia se organizau comisii pentru elaborarea proiectelor de lege
contrare celor emise de comisiile dietale centrale ce reprezentau interesele dominanţilor.
Dintre deputaţii ardeleni frezenţi in dietă, M. P. Grideanu refuză să semneze proiectul,
zicînd că "el nu poate să semneze aşa ceva tocmai acum cînd se măresc lefile asesorilor de
la Tablă". In faza iniţială proiectul a fost semnat şi de Puşcariu şi Bohăţel, dar primul şi-a
şters semnătura şi a mijlocit convocarea unei şedinţe separate a deputaţilor ardeleni pe care
dorea sll.-i convingll. sll. renunţe la proiect, zicind că el a consultat celebrităţi juridice care
i-ar fi spus eli. din punct de vedere juridic, proiectul conţine o crimll. de înaltă trădare care
iese vădit la iveală. Deşi nu a spus cine erau acele celebrităţi, Măcelariu presupuse că au fost
Andrassy sau Wenckheim, şi in nici un caz juristul român V. L. Popp. Puşcariu avea un proiect care cerea dietei să amine reglementarea uniunii pentru dieta următoare ; el căuta să ciştige
timp pentru tratativele cu puternicii zilei. Aceştia nu trebuiau întărîtaţi cu programe radicale.
Prin aceste tratative, Puşcariu spera să obţină citeva concesii, care să apropie statutul Transilvaniei de cel al Croaţiei. În şedinţa ardelenilor, Bohăţel, sub influenţa lui Puşcariu, dă semne
de şovăială spre disperarea lui Măcelariu, care ţine un discurs vehement la adresa
moderaţilor. Aceştia se doreau "diplomaţi", dar uitau că
alegătorii lor i-au trimis
a1c1 ca deputaţi ce trebuiau să apere poziţiile naţiunii, şi nu ca diplomaţi. A urmat apoi
o şedinţă la care au participat toţi semnatarii proiectului, şi Puşcariu, nepărtinit de nimeni,
semnează din nou proiectul lui Măcelariu, iar Bohăţel declară că-1 va apăra din toate puterile.
Dar din nou Puşcariu şi-a şters semnătura, iar in ziua prezentării proiectului Bohăţel şi-o şterge
şi el. Cind Hodoş îi cere explicaţii, Bohăţel ii argumentează că ministrul de interne, Wenckheim,
1-a ameninţat că dacă proiectul va purta şi semnătura lui, adică a marelui ciipitan al Năsău
dului, in 24 ore va fi destituit43 • Proiectul lui I. Măcelariu a fost citit in dietă la 24 noiembrie
1868 de către notarul Paizs Sândor. Bucuria majorităţii dietei, care in acea zi vedea intrarea

Pesti Napl6, XIX, nr. 270-5402 din 2 septembrie 1868.
Gazeta Transilvaniei, XXXI, nr. 90 din 2 decembrie/20 noiembrie 1868.
Bil:il. Acad. Bucureşti, Manuscrise române, nr. 997, f. 55-58. Scrisoarea lui I.
către G. Bariţiu, expediată din Mercurea la 9 ianuarie 1869.
41
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a 29 de deputaţi croaţi in dieta Ungariei, după lungi şi anevoioase tratative, a fost umbrită
de acest proiect, ce a provocat un resens unanim deputaţilor maghiari, indiferent de partid.
I. Măcelariu, in data de 28 noiembrie 1868, a ţinut un important discurs cu privire la
problema naţionalităţii. Ca deputat român ardelean care ţinea la autonomia Transilvaniei, el
a declarat că prefera ca problema pusă in discuţie să fie pertractată - in ceea ce privea Ardealul - in dieta proprie a acestuia. Dar Măcelariu neputind şti "cind şi cum va fi prezentată
chestia uniunii" şi, mai ales, temindu-se ca aceasta să fie mai mult fuziune, deci uniune
administrativă directă şi nu personală, cum era de secole, a declarat că nu poate să renunţe
la discuţia asupra proiectului de lege de la ordinea zilei. Înainte de aceasta, I. Măcelariu a
susţinut că deputatul - reprezentantul poporului - trebuia să-şi spună convingerea fără sfială
şi să fie răspunziitor doar conştiinţei sale, nici un for neavind dreptul de a-1 abate de la această cale sau de a-l urmări. El făcea această precizare de inceput, intrucit "învăţînd din trecut,
n-aş voi ca pentru declaraţiunile ce le ,·oi face in casa aceasta, sl fiu iarăşi obiect de urmărire"«.
Făcînd apel la respectarea imunităţii parlamentare pentru fiecare dintre deputaţi, "chiar cind
e român", I. Măcelariu preciza că in cazul cind proiectul de lege privind naţionalităţile pregătit
de dominanţi îşi va extinde puterea şi asupra Ardealului, el se pronunţă din capul locului
pentru proiectul minorităţii care cerea existenţa in stat a mai multor naţiuni politice şi
egalitatea intre ele. "Numai aşa - spunea Măcelariu - şi nu altcum poate dispărea neincrederea existentă intre naţiuni şi gelozia, păşind in locul lor iubirea şi increderea generală, lucru
de care toţi avem mare, dar foarte mare trebuinţă ... "". Considerentele de respingere a proiectelor dominanţilor înşirate de Măcelariu erau : tendinţa ca in viaţa publică şi politico-statală să se introducă doar limba maghiară şi "principiul ofensator dupli care naţiunile nemaghiare
sint plirţi intregitoare ale naţiunii maghiare, pe cind ele, cel puţin dupli modesta mea părere,
sint chemate să formeze statul ca individualităţi independente, dar la nici un caz nu o altă
naţiune"ta. într-un stat constituţional - spunea Măcelariu - numai atunci putea fi vorba
de o singură naţiune cind celelalte .. naţiuni nu sint, sau sint numai in proporţii foarte neinsemnate" ;47 dar in Ungaria raportul numeric intre naţiunea maghiară şi celelalte era "ca 5
la 11". În concluzie, fiecare naţiune era îndreptăţită să se considere de "factor egal in drept
al statului şi a lua parte ca atare la pertractarea şi deciderea tuturor afacerilor de stat"• 8 •
Apoi, in decursul istoriei vicisitudinile vremii le-au trliit nu numai maghiarii, ci şi celelalte naţi
uni ; luptele au fost duse împreună şi singele vărsat in comun : "Arătaţi-ne, domnilor, un singur
loc in Ungaria şi Ardeal, unde ar fi luptat numai maghiarii şi cu ei împreună nu şi românii
şi celelalte naţiuni 1 Nu veţi putea face aceasta." 49 • Dacă istoria indepi\rtatli a uitat însă să
sublinieze la justa ei valoare contribuţia popoarelor nemaghiare, acest lucru nu mai era posibil in .. epoca de faţă", cind naţiunile ajungind la conştiinţa de sine, .. pretind pe drept cuvint
şi vor pretinde partea ce li se compete lor". Apoi spunea Mlicelariu - paragrafele legii dominanţilor decretează limba maghiară ca limbă exclusiv oficială, pe cind celorlalte limbi ,.le
acordă numai ca din graţie unele concesiuni ... şi le eschide cu desăvîrşire de acolo, de unde
e imposibil sli fie eschise din oficiile centrale ... ".
,.Naţiunile continua oratorul - au venit la conştienţă şi cunoaştere că fără limbă nu
este naţionalitate, fără naţionalitate nu este libertate, ci pretutindenea sclavie şi intuneric.
u Păcăţian, op. cit., p. 745.
" Ibidem.
48 Idem, p. 746.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
48 Ibidem.
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Dar aceea ce este apa pentru peşte, ce e soarele pentru plante, e limba pentru naţionalitate
naţionalitatea pentru fiecare popor. Noi ca români ne-am născut, in limba româ.nească
am trăit şi trăim, ea e mama noastră, in limba aceasta înţelegem pe strămoşii noştri, care au
trăit cu o mie de ani mai inainte şi voim ca de pe limba aceasta să ne cunoască urmaşii noştri
şi posteritatea. Şi dacă in cartea nemiloasei sorţi ar fi scris că trebuie să pierim de pe faţa pămîn
tului, şi atunci numai ca români vrem să pierim, iar nu ca lipitură la altă naţiune, fie ea orişi
care"ti0,
Celor care susţineau că singura limbă oficială trebuia să fie maghiara (pentru a nu se aduce
prejudieii integrităţii de stat şi pentru oportunitatea guvernlrli şi administraţiei), Măcela
riu - afirmind că toate acestea nu au suferit dacă in 24 noiembrie s-au ţinut cuvîntări
în limba croată la şedinţa dietalli. - le răspundea făţiş : "Adevlratele motive, cel puţin
după părerea mea, sînt acelea eli. naţiunea maghiară nu vrea sll. fie soră adevlrată celorlalte
naţiuni, ci vrea să stăpînească peste ele" 51 • Dacli. din motive politice lesne de înţeles, I. Măce
lariu declara că românii din Transilvania nu nlzuiesc tendinţe separatiste şi ideea Daco-Româ.niei i se plrea de nerealizat, totuşi, după ce şi-a luat amintitele precauţii, el nu se sfia
să -adauge in mod contradictoriu: "Dar imi spun totodatA. şi ferma convingere că dacă ar fi
să se facă [Daco-Româ.nia, n.n.], intreaga naţiune maghiară nu o va putea impiedeca" 12 •
în discursul său din 1 decembrie 1868, I. Mlcelariu a afirmat că proiectul deputaţilor naţio
nali privind problema uniunii a fost adoptat de el şi consorţii săi datorită sinceritliţii "cit
şi a precauţi unii stoarsă din experienţele trecutului". Propunerea proiectului nu ignora faptele,
mai ales cele dintre 1848-1865, şi forma drumul cel mai ~igur pentru "delăturarea multor şi
esenţialelor mancităţi din articolul de lege despre uniune de la 1848". Proiectul comislunii
centrale lua ca bază articolul de lege VII de la Pozsony şi I de la Cluj, şi pe baza lor nu
reglementa uniunea, ci nimicea cu desăvîrşire autonomia Ardealului. În discursul său, juristul I. Măcelariu demonstra majoritli.ţii dietei eli., potrivit dreptului public ardelenesc, legea
de uniune nu era valabilă, deoarece conform art. de lege IX din 1744 orice lege votaU in
dietă, inainte de a avea putere de lege, trebuia să treacli. prin trei stadii: confirmarea, sancţionarea, autentificarea. Aceasta din urml presupunea că exemplare tipărite ale legii trebuiau
împărţite municipiilor pentru a fi expuse la locuri oficiale. Dupli. aceasta urma o nouli. promulgare in dietă şi apoi publicarea. De abia atunci articolul de lege primea putere de drept.
La 1848, fazele autentificlirii nu au fost respectate, deci legea uniunii nu avea putere de drept;
or, proiectul comisiunii centrale se baza tocmai pe "legalitatea" articolului de lege din 1848,
,·otat la Cluj. Resensul deputaţilor maghiari a fost deosebit de puternic şi, in urma scandalului stirnit, I. Măcelariu este nevoit să plrăsească sala53, Dieta era însă hotărîtă să adopte toate
proiectele de lege guvernamentale, deoarece perioada dietală se apropia de incheiere.
Deja la 28 noiembrie 1868 proiectul de lege al naţionalitli.ţilor, emis de deputatul Deak Perene,
fusese adoptat ca singurul proiect de discuţie pentru dieta de incoronare. El a fost votat
definitiv după o a treia citire, la data de 1 decembrie 1868. A fost sancţionat la 6 decembrie,
promulgat in ambele camere ale parlamentului la 7 decembrie, publicat la 9 decembrie
1868 in colecţiunea de legi a ţării, devenind astfel art. de lege XLIV. Astfel, proiectul radical semnat de deputaţii naţionali care cereau existenţa naţiunilor politice egale in stat a
căzut. I. Puşcariu şi Bohăţel ceruserli. ca problema naţionalităţii să fie reglementată separat
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pentru Ardeal cu ocazia discuţiilor privind reglementarea uniunii, dar nici ei n-au obţinut nimic.
De aceea moderaţii voteazA contra proiectului guvemamental, deoarece, deşi metodele şi. concepţiile radicalilor şi moderaţilor erau dHerite, totuşi cea mai mare parte a moderaţilor respingea ideea existenţei unei singure naţiuni politice. Deputaţii care votaserl contra proiectului in discuţie au fost : V. Babeş, I. Balom.iri, I. Mlicelariu, A. Maniu, A. Medan, Mocioneştii (Anton absent), A. Bohliţel, S. Borlea, Pop Sigismund, Popovici-Deseanu, Popovici
Sigismund, I. Puşcariu, A. Roman, A. Tincu, I. Tulbaşiu, F. Varga, Dimitrovici, Manoilovici, Miletici, Stoiacicovici, Trifunaţ şi Dobransky114 •
Puşcariu şi Bohliţel merg din nou la Deak pentru a incerca sA obţinli citeva concesii privind
uniunea Transilvaniei cu Ungaria, dar tot in zadar. în ziua de 1 decembrie 1868, dieta a
trecut la dezbaterile proiectului de lege privind reglementarea uniunii, acestea continuind
in zilele următoare. Ministrul de inteme, Wenckheim, propune dietei acceptarea proiectului
comisiunii centrale. I. Mlicelariu şi-a susţinut in discursul amintit punctele sale de vedere
intre .,rlicnetele intrerupAtoare" ale majoritliţii, dupA cum spunea lnsuşi Puşcariu. Primul
care-I combate pe I. Micelariu este contele Bethlen JB.nos, care îi reaminteşte deputatului
din Mercurea eli legea uniunii este consfinţitli şi a o pune la indoialA inseamnA a jigni legea.
A. Tincu doreşte sA-1 sprijine pe I. MAcelariu; nestipinind bine limba maghlarli, el a căutat
sA se foloseascA de un rezumat scris, dar nu a fost ascultat şi a fost nevoit sA plirăsaa.Scă
sala. Un alt deputat român ardelean, L. Petcu, a susţinut el proiectul majoritAţii .,este o pj.arttă
exoticA, incapabilă a prinde rAdAcini", şi s-a declarat pentru proiectul lui Mlcelariu. I. Rannicher propunea ca toate datele privitoare la uniune să fie incluse într-un alt proiect pentru
dieta viitoare. În acelaşi sens, al aminării problemei reglementlrii uniunii, a vorbit şi Puşcariu.
Deşi moderaţii nu au semnat proiectul lui Măcelariu, ei nu acceptau proiectul guvernamental.
împotriva deputaţilor români, fie moderaţi, fie radicali, au vorbit, în afarA de Bethlen
J ănos : Simon Gergely, Berzenczey Lâszl6, Csengery Imre şi, .,pe tonul cel mai energic",
Tisza Lăszl6&&. Dintre români doar Hossu şi Ivaşcoviciu merg cu guvemul6 8 • De fapt, acesta
din urmA declarase anterior ci în dieta Ungariei nu existi deputaţi naţionali, ci doar deputaţi
ai diferitelor cercuri electorale din statul maghlar. Pe buni dreptate .,Gura satului", referindu-se
la acest deputat, scria: .,Si tacuisses romanus bonus mansisses". Dieta Ungariei a adoptat
ca bazA de discuţie proiectul de lege privind reglementarea uniunii Transilvaniei cu Ungaria,
prezentat de comisia centrală. Acest proiect a fost sancţionat de monarh la 6 decemb:rie.
devţnind apoi articolul de lege XLIII, dupl ce în 7 decembrie a fost promulgat în ambele
camere ale parlamentului, şi in 9 decembrie publicat în colecţiunea de legi a ţării. · · ·
Ziarul .,Federaţiunea" scria la 23 noiembrie /5 decembrie 1868: .,AsearA, pe la ora 9, această
ţară autonomă [Transilvania, n.n.] nu mai existi in dieta Ungariei, dar existi în faptă; şi
va exista pînă ce va trăi suflet românesc pe acel pămînt udat de singele străbunilor .noş
tri"67.
:Puşcariu era de plirere că politicienii maghlari, pierzind pe jumlltate Croaţia, s-au desplgupit ciştigînd pe deplin Transilvania. Tot el afirma că prin uniunea Transilvaniei . cu
Ungaria clasele conducătoare din statul maghlar au dat o ripostă unirii Moldovei cu .Ţara
Românească, pe care o aveau inel proaspătă in memorie&&.
6'

Puşcariu, op. cit., p. 127.
Magyar Polgar, II, nr. 145 din 6 decembrie 1868.
66
Albina, III, nr. 121 din 24 noiembrie/6 decembrie 1868.
17 Federaţiunea, I, nr. 170 din 23 noiembrie/5 decembrie 1868.
u Puşcariu, op. cit., p. 128.
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în faţa istoriei, rAspunsul definitiv 1-au dat masele româneşti din Transilvania la 1
Decembrie 1918. Aceastl!. ml!.reaţli zi aducea o meritaU şi mult aşteptaU corectură istorică
nedreptăţii comise cu 50 de ani in urmll. in dieta Ungariei, nedreptate consfinţitli de "bunul
împărat".

Ştirea desfiinţării

autonomiei Transilvaniei a fost primiti!. cu durere de românii de peste
a afirmat la 11 decembrie 1868 cii. nu este "inamicul ungurilor". Mai
mult, în 1860, cînd era ministru-preşedinte al Moldovei, a dat ospitalitate emigranţilor unguri,
şi "pre mulţi, cu toate pretenţiile Austriei, i-am scăpat de la spînzurătoare". Dar - continua
cu amărăciune in glas oratorul - fraţii de acelaşi singe, românii de peste Carpaţi, au fost
crunt loviţi, şi toate simpatiile sale se indreptau inspre ei88 •
Mulţi dintre politicienii maghiari care au gAsit un binevoitor refugiu in statul român au
inceput însă, după dualism, să ducă o vehementii campanie de presll. impotriva lui, temîndu-se
acum - şi nu fără temei - că toate privirile românilor din Austro-Ungaria se vor îndrepta
inspre nucleul naţional statal de dincolo de Carpaţi.
La o întrunire politică organizati!. în Bucureşti la 15 decembrie 1868, I. Brătianu îşi exprima regretul pentru politica de opresiune naţionali!. susţinută de guvernul din Pesta, wanifestîndu-şi solidaritatea faţă de fraţii români ardeleni privaţi de autonomia teritoriului pe care-I
locuiau in mod majoritar, Transilvania80 •
Carp•ţi. Kogălniceanu

Deşi

I. Măcelariu a imbrăţişat intre 1865-1868 metoda de luptă activistă, pe cînd majoritatea opiniei publice româneşti a adoptat pasivismul,
totuşi programul său de luptă parlamentară era un program intransigent
ce ţinea cu sfinţenie la păstrarea autonomiei Transilvaniei şi a drepturilor
naţionale. De pe această bază va fi posibilă, in cursul anului 1869, apropierea dintre el şi pasivişti.
DUMITRU SUCIU

LA LUTTE PARLEMENTAIRE D'ILIE MĂCELARIU DANS LA DIETE
DE COURONNEMENT DE PEST (JUIN 1867 -DECEMBRE 1868)
(Resume)
Ilie Măcelariu a continue consequemment la lutte politique des annees precedentes en defen?ant le Pronunciamentum de ~laj dans la diete de couronnement de Pest, ou, le 17 juillet 1867,
11, a pron?nce u~ vehement discours politique dans lequel il accusa ouvertement la politique
d oppress10n nationale des gouvernements de Pest et de Vienne. Le courage et l'activite
parlemen~aire de l'haut fonctionnaire roumain lui ont valu la mise forcee a la retraîte du poste
d~ cons~iller du gouvemement transylvaÎD;· L'opinion publique roumaine et la presse passivtste qut a adopte le boycottage parlementaue comme methode de lutte politique, ont approuve
68
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Federaţiunea, !,

nr. 180 din 13/25 decembrie 1868.
Idem, nr. 185 din 29 decembrie 1868/10 ianuarie 1869.
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l'activite nationale d'Ilie Măcelariu. Les passivistes n'ont quand m@me cesse de lui demander
d'adopter la passivit , la tactique politique suivie par la majorite des Roumains de la Transsylvanie historique. Cela a ete possible, etant donne que le programme politique soutenu par
I. Măcelariu etait un programme national, qui m.ilitait, autant que le programme politique
passiviste, pour la defense de !'autonomie de la Transsylvanie, pour une diete democratique
dans la Principaute de la Transsylvanie, chargee de maintenir les droits politiques roumains
obtenus en 1863-64. Ainsi, en 1869 I. :Măcelariu est devenu le premier president du Parti
National Roumain (passiviste).
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CAPITALUL STRĂIN ÎN INDUSTRIA MINIERĂ
ŞI METALURGICA A TRANSILVANIEI
(1867 -1900)

Perioada istorică deschisă prin încheierea în anul 1867 a pactului dualist
între cla~ele dominante austriece şi maghiare a marcat un nou capitol şi
în istoria industriei miniere şi metalurgice din Transilvania, acela al creş
terii din ce în ce mai mari a mbordonării ~ale faţă de capitalul străin.
Marele capital austriac, în parte aliat cu reprezentanţi ai capitalului
francez, şi-a cîştigat încă în perioada 1849-1867 poziţii de seamă în ramurile
industriale producătoare de materii prime, prin acapararea celor mai importante ~ur~e minerale descoperite şi date în exploatare pînă la acea dată.
În cadrul acestui proces, rolul principali-au avut ca~a Rothschild, aristocraţia
bancară austriacă aflată sub conducerea Creditanstalt-ului, precum şi aristocraţia financiară franceză din cercul companiei Scciete generale de credit
mobilier1 • După 1867, capitalul austriac, împreună cu cel francez, şi-a păstrat
şi şi-a conwlidat poziţiile în care ~e infiltrase, pe de o parte prin extinderea
întreprinderilor mai vechi, pe de alta prin cîştigarea de noi poziţii pe calea
sporirii exportului său de capital în Transilvania.
Pactul dualist din 1E67, cn:at pe baza identităţii de interese între burghezia austriacă şi mana moşierime maghiară, a deschis noi posibilităţi
pătrunderii capitalului străin, primul în ordine cronologică fiind cel austriac.
Transilvania, la fel ca celelalte provincii naţionale subjugate din monarhia
austro-ungară, a rămas pe mai departe dependentă de Austria din punct
de vedere economic. Pe temeiul teritoriului vamal comun, menţinut şi
reînnoit din 10 în 10 ani în cadrul pactului dualist, concurenţa industriei
austriace mult mai dezvoltate s-a făcut pe deplin simţită, astfel că în
privinţa rolului Transilvaniei - răma~ă în urmă în domeniul industrializării capitaliste -, de debu;Eu al prcduselor industriale ale Austriei şi
sursă de materii prime pEntru industria austriacă, nu a intervenit nici o
schimbare. Dacă însă, în perioada 1849-1867, principalul conţinut economic al dependenţei Transilvaniei de Austria ~e concretizase în raporturile
de pe piaţa de mărfuri, burghezia austriacă exploatînd Transilvania în
chip hotărîtor prin intermediul produselor sale industriale şi asigurîndu-şi
aproape ca un monopol piaţa acesteia de mărfuri industriale, prin mijloace
1

Cf. Ludovic Vajda, Cu privire la pătrunderea capitalului austriac în industria minieră şi
a Transilvaniei între 1848 şi 1867, în Studia, Series Historia, fasc. 2/1965, p. 63-77.
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economice şi politice2, în schimb după 1867 conţinutul economic al dependenţei Transilvaniei de Austria era determinat tot mai mult de exportul
de capital. Exportul de capital industrial austriac în Transilvania se caracteriza însă în continuare prin faptul că era cu preponderenţă legat de producţia de materie primă, de construcţiile de căi ferate şi de viaţa bancară,
domenii care nu limitau cîtuşi de puţin, ba chiar ajutau afirmarea intereselor burgheziei austriece în Transilvania şi satisfăceau totodată şi interesele
marii moşierimi maghiare, constînd în dezvoltarea capitalistă în cît mai
bune condiţii a marii proprietăţi de pămînt.
Rolul cel mai cuprinzător, dintre factorii ce influenţau direct pătrun
derea capitalului străin, 1-a avut avîntul capitalist imediat următor crizei
economice şi politice care a precedat încheierea pactului dualist şi care a
dus şi la consolidarea situaţiei politice prin înăsprirea asupririi sociale
a maselor populare indiferent de naţionalitate, precum şi prin tot mai
greaua asuprire naţională a românilor, populaţia majoritară a Transilvaniei. În acest fel au apărut curînd condiţii propice, atît economice cît
şi politice, pentru transpunerea în viaţă a posibilităţilor unui profit sporit.
Pînă în deceniul al nouălea al secolului trecut, principalul profitor de
pe urma dezvoltării capitaliste a industriei miniere şi metalurgice din Transilvania a rămas capitalul austriac. El a exclus complet din întreprinderile
sale burghezia transilvăneană. Prin aceasta, a pus piedici exploatării uneia
din cele mai de seamă surse ale acumulării capitalului financiar local, cu
atît mai mult, cu cît era de domeniul exclusiv al marelui capital austriac
să decidă dacă profitul ce-l realiza de pe urma produselor miniere şi metalurgice îl va utiliza în Transilvania, ori în alte părţi ale monarhiei habsburgice, pentru a realiza reproducţia lărgită. Chiar şi la sfîrşitul secolului trecut
şi începutul sec. XX, întreprinderile miniere comune ale capitalului austriac şi transilvănean constituiau o raritate. Devine însă tot mai frecventă
asocierea marii burghezii din Ungaria, concentrată îndeosebi la Budapesta,
- care a realizat însemnate capitaluri din profitul de pe urma comerţului
cu produse agricole, a morilor şi a altor întreprinderi industriale, mai strîns
legate de agricultură, a construcţiilor feroviare şi a afacerilor bancare -,
cu întreprinderi austriece interesate în Transilvania, sau întemeierea de
întreprinderi comune ale marelui capital austriac şi maghiar, deschizînd
astfel teren exploatării şi acumulării de capital din partea marii burghezii
din Ungaria: a bancherilor, comercianţilor, posesorilor de capitaluri.
Această trăsătură nouă a pătrunderii capitalului străin - şi anume,
crearea de întreprinderi noi ale capitalului austriac în alianţă cu marea
burghezie din Ungaria - a avut drept consecinţă că, în timp ce a dus
la lărgirea sursei profitului grupurilor capitaliste din Ungaria de pe urma
industriei miniere şi metalurgice, a îngustat din ce în ce mai mult terenul
2
. . . . . ţara mai avansată işi vinde mărfurile peste valoarea lor ... "
- constata Marx,
totodată atrăgind atenţia asupra criteriilor de clasă: .,Ţara mai favorizată primeşte mai multă
muncă in schimbul unei cantit1i.ţi mai mici de muncă, cu toate că această diferenţă, acest
plus, ca în genere in orice schimb dintre muncă şi capital, este băgată în buzunar de o anumită
clasă". (Karl Marx, Capitalul, vol. III, partea I-a, Ed. pentru literatura politică, 1955, p.

238, 239).
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pe care putea să se afirme capitalul local, intensificînd în ultimă instanţă
Transilvaniei de capitalul austro-ungar.
În ultimele decenii ale secolului XIX, dominaţia capitalului austroungar şi a altor capitaluri străine aliate cu el în industria minieră şi metalurgică din Transilvania a devenit tot mai cuprinzătoare.
În deplină concordanţă cu modificările survenite în raporturile de forţă
din sînul capitalului străin - pe baza legii dezvoltării inegale a capitalismului -, începînd cu mijlocul deceniului al XIX-lea, poziţii însemnate
a cucerit în Transilvania în primul rînd capitalul monopolist german şi,
mai puţin, cel francez, belgian şi englez, deşi capitalul austriac şi ungar,
bazat pe condiţiile stipulate prin pactul dualist, şi-a păstrat rolul preponderent.
Capitalul german s-a afirmat la început numai prin băncile austriece,
ajungînd în alianţă cu ele la o influenţă din ce în ce mai mare în industria minieră şi metalurgică. În special din a doua jumătate a deceniului
al nouălea, rolul său a crescut treptat în cadrul marilor bănci austriece,
astfel încît după 1890 capitalul austriac nu-l mai are ca principal aliat pe
cel francez, ci pe cel financiar german. Acesta din urmă însă îşi face simţită
prezenţa şi singur în acapararea şi exploatarea zăcămintelor minerale
transilvănene. Însuşi guvernul a înlesnit calea pătrunderii de sine stătă
toare a capitalului financiar german, cale ce se deschide prin acapararea,
începînd cu anul 1885, a mai multor mine de aur din Transilvania. În cele
din urmă, extinderea capitalului german se împleteşte şi cu interesele
legate de Transilvania ale marilor bănci capitaliste din Ungaria.
Capitalul francez, care alături de cel austriac şi-a luat cel mai de timpuriu
partea din profitul realizat de pe urma produselor industriei miniere şi
metalurgice transilvănene, începînd cu a doua jumătate a celui de al nouă
lea deceniu îşi extinde interesele în Transilvania, în parte singur, independent de capitalul financiar austriac, în parte prin mijlocirea marilor bănci din Budapesta, mai ales prin una din cele patru mari bănci
franceze, Credit Lyonnais.
Mai multe împrejurări au contribuit la extinderea în Transilvania a
capitalului străin, legat de creşterea acaparării surselor de materii prime.
O primă împrejurare este sistemul specific de producţie industrială, sistem
destinat a fi o măsură subsidiară a vămii protecţioniste a industriei. Acest
sistem, prin crearea de avantaje de către stat pentru marele capital străin,
a deschis posibilităţi atît de avantajoase, încît aproape că a ademenit în
Transilvania capitalul străin. "Fabricanţi austrieci puternici şi mai ales
abili încep să se folosească de binefacerile sistemului subvenţiunilor, ...
aşezîndu-se comod în ... şanţurile de apărare ale activităţii de întemeiere
a întreprinderilor" - constata autorul unui articol apărut în "Bânyâszati
es Kohaszati Lapok" {"Revista de minerit şi metalurgie") 3 •
Pătrunderea capitalului străin a fost înlesnită şi de punerea în vînzare
a bunurilor statului, începută de guvernele maghiare încă în 1868 şi legadependenţa

3

Banyaszati ts Kohaszati Lapok (in continuare: BKL.), 1910, vol. II, p. 326.
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în 1875. Această politică financiară, semn al labilităţii economice
a statului, s-a desfăşurat din plin începînd cu mijlocul deceniului al nouălea,
dar avea deja antecedente, cum a fost, de pildă, cumpărarea vastului
domeniu bănăţean al S.T.E.G.-ului4 •
În afară de factorii amintiţi, în obţinerea resurselor minerale ale Transilvaniei de către capitalul străin un rol a avut şi sprijinul acordat de burghezia industrială - în contrast cu poziţia adoptată de ea în privinţa
importului de mărfuri - importului de capital în general, acesta din urmă
corespunzînd mai mult intereEelor Eale, întrucît burghezia industrială nu
realiza nici un profit de pe urma importului de mărfuri, în schimbi şi avea,
direct sau indirect, partea din profitul importului de capital. Camera de
comerţ şi industrie din Cluj, de exemplu, era de părere că "trebuie să ne
îngrijim . . . de modalităţi şi mijloace cu ajutorul cărora îndeosebi capitalul străin ... va găsi avantajos să se stabilească la noi" 5 • "În domeniul
explorării terenurilor aurifere, pînă acum era interesat cu preponderenţă
capitalul german" - nota camera de industrie din Arad, exprimîndu-şi
"speranţa" că "munca de furnică desfăşurată prin valorificările cuceririlor tehnicii moderne va atrage şi atenţia pieţii financiare franceze şi engleze"11.
O mare atracţie a exercitat-o asupra pătrunderii capitalului străin oferta
permanentă de braţe de muncă şi, ca urmare, nivelul scăzut al salariilor,
agravat şi mai mult de politica de asuprire naţională a claselor dominante
maghiare, povară grea ce apăsa pe umerii oamenilor muncii, în majoritate
români, din Transilvania.
Principala formă de pătrundere a capitalului străin în Transilvania
era aceea a capitalului activ pe bază de Eocietăţi anonime. Au avut loc
şi investiţii individuale de capital, acestea însă cu un rol subordonat faţă
de întreprinderile pe bază de societate anonimă. Cealaltă formă a pătrun
derii capitalului, şi anume capitalul de împrumut - prin intermediul
căruia capitalul străin obţine extraprofitul pe calea veniturilor provenite
din dobînzi-, a apărut doar sub formă intermediară în viaţa economică
a Transilvaniei.
Examinînd căile pătrunderii capitalului, putem deosebi şi aici două
variante : aceea a pătrunderii "directe" şi cea a pătrunderii "indirecte".
În cazul mai frecvent - al celei dintîi, investiţia de capital figura
exclusiv ca o iniţiativă a băncii sau grupului financiar străin, excluzînd
astfel din împărţirea profitului nu numai capitalul transilvănean, ci în
general şi grupurile capitaliste din Ungaria. Calea "indirectă" a pătrunderii
capitalului avea două forme. Unele firme obţineau participări importante
în bănci de la Budapesta ce dispuneau de anumite întreprinderi transilvă
nene, avîndu-şi în acest fel partea din profitul realizat de aceste instituţii
' Ludovic Vajda, op. cit., p. 65-68.
5 A kolozsvari kereskedelmi es iparkamara jelentese (in continuare: Raportul Camerei de
comerţ Cluj), 1883-1885, p. 148.
6
Az aradi kereskedelmi es iparkamara jelentese (in continuare: Raportul Camerei de comert
Arad). 1898, p. 21-22.
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bancare de pe urma iniţiativelor industriale întreprinse. De exemplu,
Banca Generală de Credit din Ungaria aparţinea grupului Rothschild,
respectiv gruţului Cnditamtalt-ului Yienez ~i Di~conto-Gesellschaft
ului din Berlin. Din afacuile încheiate de Banca Industrială şi Comercială
Maghiară de la Eudapesta, o cotă-parte revenea Wiener Bankverein-ului;
ea avea legături mmijlccite şi cu Deut~che Bank, care la rîndul ei avea
interese importante şi la Wiener Bank\ erein. Prima Ca~ă Naţională de
Economii de la Budaţesta a ajuns în relaţii cu A. G. fi.ir Montanindustrie
din Germania 7 • Băncile amintite, fiind cele mai mari profitoare ale industriei transilvănene de minerit şi metalurgie, au devenit implicit şi mijloace
importante ale pătrunderii capitalului străin. Cealaltă formă a pătrunderii
"indirecte" a capitalului era aceea cind capitalul austriac, german, francez
şi din alte ţări întemeia in ccmun cu capitalişti industriali şi mari bănci din
Ungaria întreprinderi industriale în Transilvania. Ambele forme ale pătrun
derii "indirecte" a capitalului au apărut în ultimele decenii ale secolului
trecut, devenind o tră!:ătură caracteristică a activităţii industriale în
Transilvania. ~- ·
Dintre ramurile de producţie ale industriei milllere şi metalurgice din Transilvania, cel
dintîi obiectiv al pătrunderii capitalului strwn a devenit exploatarea cărbunelui, în atare
măsură încît încă Ia începutul perioadei în discuţie, în anul 1867, capitalul străin avea o poziţie
dominantă în producţia de clirbune a Transilvaniei ; din producţia totală de 2 022 942 chintale, 99,7%, adică 2 018 781 chintale de clirbuner proveneau din trei intreprinderi ale capitalului austriac, respectiv ale celui francez aliat cu el.
După 1867 continuă cucerirea de teren a capitalului austriac, pe Je o parte prin lărgirea
întreprinderilor existente, pe de alta prin intemeierea de noi intreprinderi, ori prin cumpă
rături, prospecţiuni şi ocupări de noi zăcăminte carbonifere.
S. T.E.G.-ul, care cumpărase încă in 1855 vastul domeniu minier de cărbune din Banat,
îl lărgeşte în anii de după 1870 cu domeniul de Ia Moraviţa, iar in 1883 cu zona sudică a
bazinului de lignit de Ia Mehadia 8 • Producţia întreprinderii a crescut de Ia 1 956 311 chintale
în 1867 la 2 795 790 chintale în 1880 şi Ia 4 463 038 chintale în 1900, angajînd peste 4000
de muncitori in producţie. S.T.E.G.-ul era întreprinderea monopolistă a aristocraţiei bancare austriace şi a celei franceze aliate cu ea ; pînă la finele secolului, a rămas cea mai mare
întreprindere a Transilvaniei în mineritul carbonifer, furnizind 91.4% din totalul producţiei
de cărbune negru.
Un şi mai amplu proces de llirgire a avut loc în cazul celeilalte mari întreprinderi de exploatare a clirbunelui din Transilvania, creată tot înainte de 1867, şi anume al întreprinderii
S.A. de Mine şi Furnale din Braşov, proprietate a consorţiului Haber-Chotek-Ftirstenbergo,
prin luarea în antrepriză a minelor de cărbune ale statului din \'alea Jiului.
7
Sandor Vilmos, Nagyipari fejlodes Magyarorszagon 1867-1900, Budapesta, 1954, p.
298-300, 561-562, 570, 58~-584; Zsoldos Geza, Bankkoncentraci6, Budapesta, 1914, p.
72-73; Berend Ivân-Ranki Gyorgy, Magyarorszag gyaripara az imperializmus elso vilâghâboru elotti idOszakaban 1900-1974, Budapesta, 1955, p. 118-119, 127.
8
A te'!"e.svari kereskedelmi ts ipark~mara jelentese (in continuare : Raportul Camerei de
com~rţ Tlm.Işoara), 1879- ~881, p. 54; 1dem, 1895, p. 23; Dery Karoly, A magyar szenbd 11 yaszat 1Smertetese, kuliiniis tekmtettel az 1900. evi parizsi nemzelko::i flia/litason resztvevo Vallalatokra,
Budapesta, 1900, p. 219.
9
Ludovic Vajda, op. cit., p. 68-71.
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Tabelul I

1ntreprinderile mtmere de- cărbune~aflate în
Anul
infiinţării

1. Mina Karl Klein

1846

2. S.T.E.G.

1855

3. Societatea~Anonimll de Mine şi Furnale din Braşov

1857

Na\igaţie

-

4. Prima Societate de

cu Aburi pe

.

Dunăre

Locul

exploatărilor

miniere
Cameniţa,

Berzasca
Steierdorf-Anina, Doman,
Seeul
Petroşani, Petrila, Livezeni, Ho1bav, Baraolt
Schennersruhe

Primele ocupliri de zii.căminte carbonifere făcute de tezaurariatul montanistic in Valea Jiului datează din 1865, de-a lungul anilor extinzindu-se asupra hotarului comunelor Livezeni,
Petrila, Petroşani şi Bllrbătenii de Jos10 • Munca de exploatare mai intensă a inceput in 1869
- la fel ca pe domeniul carbonifer al S.A. de Mine şi Fumate din Braşov - , prin galeria
Deâk şi L6nyai din Petrila, pentru ca apoi, incepind cu 1871, după deschiderea liniei ferate
Simeria- Petroşani11, să ia un avint mai mare. !n decurs de ciţiva ani, tezaurariatul a investit peste 4 milioane forinţi in dezvoltarea minelor sale din Valea Jiului; drept rezultat,
in 1872, el a produs 957 555 chintale de cărbune, faţă de cele 3 864 chintale produse in
186911• Astfel, S.A. de Mine şi Furnale din Braşov s-a aflat faţă in faţă cu un concurent
puternic, pentru infringerea căruia - şi spre a-şi asigura monopolul exploatării cărbunelui in
Valea Jiului -, ea a pornit un atac impotriva intreprinderii tezaurariale, nealegindu-şi
mijloacele in obţinerea scopului. Ca proprietară a liniei ferate Simeria-Petroşani. S.A. de
Mine şi Furnale din Braşov a pus obstacole intreprinderii tezaurarlatului inainte de toate in
privinţa transportului de cărbune. Pentru transportul cărbunelui produs, intreprinderea ar fi
avut nevoie de cel puţin 600 de vagoane lunar, faţll. de care i se puneau Ia dispoziţie numai 351 de vagoane. Astfel, ea putea transporta lunar cu cea. 49 800 chintale mai puţin cărbune,
decit ar fi putut produce18 • Firma concurentă nu s-a dat bilături nici de la impiedecarea directii.
a producţiei de cărbune, prin mituirea angajaţilor minei tezaurarialeu. Astfel, nu era intimplă
toare nici explozia gazelor de mină in galeria Deak, in decembrie 1872, şi incendiul de mină
ce i-a urmat, in urma căruia mina tezaurariatului a ajuns din nou in stadiul său incipient de
activitate. !n locul producţiei de cărbune de 1 795 920 chintale, prevăzută pentru anul

10

Arhivele Statului Deva, fond. Arh.

Căpitănatului

minier Zlatna, dos. nr. 401-500/1869,

f. 440.

Cf. Ludovic Vajda, Prima cale ferată din Transilvania, in ActaMN, VIII/1971.
Arhivele Statului Deva, fond. Arh. Căpitănatului minier Zlatna, dos. nr. 201-300/1870,
f. 300; BKL., 1903, vol. II, p. 248.
18
BKL., 1903, vol. Il, p. 248.
1
' Alexandru T6th, Inceputurile exploatării cărbunelui din Valea Jiului şi dezvoltarea acesteia
ptnă la sfîrşitul secolului al XIX-lea, in Studii, nr. 6/1963, p. 1307.
11

12
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Numărul

muncitorilor

în 1867
Cercul capitalist de care

aparţine

Intreprinderea
Banca

Statul
1

42 920

168

1 956 311

3 324

19 550

93

Austriac

6

Austriac

-

-

Austriac
Austriac-Francez

Bodencreditanstalt

Credi tanstalt-Bodencreditanstalt

1874, s-a reuşit să se producă numai 592 088 chintale, dar - şi din cauza condiţillor nefaste ale desfacerii pe piaţă în cadrul crizei economice de supraproducţie - nici această cantitate nu a putut fi vîndută la preţul propus. Bilanţul anului 1874 s-a incheiat cu o pierdere
de 324 297 forinţi 16 • Situaţia critică a mineritului tezaurarial a fost sporită şi de consorţiu!
condus de Banca Franco-Maghiară, cu care tezaurariatul montanistic a incheiat în 1872
un contract pe 20 de ani pentru desfacerea cărbunelui, in condiţii deosebit de dezavantajoase.
Nimic nu dovedeşte mai bine neputinţa intreprinderilor tezaurariale, decit faptul că, pină ce
tezaurariatul a încasat suma de 976 000 forinţi din desfacerea cantităţii de 400 000 tone
de cărbune în anul 1877, consorţiul a primit o cîtime de nu mai puţin de 336 000 forinţi1 8 •
În condiţiile schiţate, mineritul tezaurarial de cărbune din Valea Jiului nu 1-a putut concura cu succes pe marele său rival, S.A. de Mine şi Furnale din Braşov, şi in cele din urmă o
decizie a ministrului de finanţe dată în august 1875 a dispus trecerea minelor ln custodie
particulară 17 • Realizarea în fapt a deciziei avu loc la 1 august 1879, S.A. de Mine şi Furnale din Braşov luind in arendă pînă la data de 31 decembrie 1896 minele tezaurariatului, cu
plata sumei de 100 000 de forinţi pe anle.
Obţinînd

aceste noi domenii carbonifere - căci, încă în 1866, cîştigase dreptul asupra
abandonate de tezaurariat în Valea Jiului, insumind 77 perimetre de mină- ,
S.A. de Mine şi Fumate din Braşov s-a îmbogăţit în total cu un domeniu minier de 24 109 448 m2,
întrecînd cu peste 9 milioane m 3 domeniul de care dispunea în anul 18751 9. Sporul de
suprafaţă s-a reflectat şi în rezultatele obţinute in producţie, care, de la 931 824 chintale
în 1879, în 1880 - primul an al noii arenzi - au crescut la 1 365 465 chintale, iar în 1894
au ajuns la 2 420 072 chintale.

exploatărilor

BKL., 1903, vol. Il, p. 251.
ldem, p. 254-255.
11 Idem, p. 251.
18 Iăem, p. 258; Raportul Camerei de comerţ Arad, 1908, p. 78.
19 Arhiva Inspectoratului geologic şi minier
Petroşani, dos. nr. 1196/1924; BKL., 1903
vol. II. p. 138; Raportul Camerei de comerţ Arad, 1877, p. 144.
15

16
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A~=;tfel, în Valea Jiului, cel mai bogat bazin de lignit al Transilvaniei, a luat fiinţă o întreprindere de exploatare carboniferă asemănătoare ca proporţii S.T.E.G.-ului, aparţinînd aristocraţiei bancare austriace, intreprindere care şi-a asigurat o situaţie de monopol in producţia
de lignit: in 1890, 77,2% din lignitul extras provenea din minele S.A. de Mine şi Furnale
din Braşov, aflate in Valea Jiului.

în rindul noilor intreprinderi ale capitalului austriac găsim şi tntreprinderea fraţilor Guttmann,
pe domeniul de cărbune negru de la Berzasca. Fraţii Guttmann, .,cei mai mari proprietari de
mine de cărbune din Austria", au cumpărat minele in 1872, de la comerciantul austriac Karl
Klein, care, la rindul sll.u, le-a achiziţionat intre 1846 şi 1848 in parte de la particulari.
in parte de la tezaurariatul montanistic austriac, mai intii sub formll. de arendll., apoi prin cump!lrare20. Klein a fost nevoit ca in 1865, pierzindu-şi şi cumpll.rll.torul, Prima Societate de
Navigaţie cu Aburi pe Dunăre, să înceteze exploatarea acestor mine 21 • După cum constată
camera de comerţ şi industrie din Timişoara, .,abia in 18i2, cind fraţii Guttmann au răscumpă
rat toate exploatll.rile miniere in discuţie, a inceput amenajarea şi utilarea întreprinderilor miniere după cerinţele ştiinţei tehnice şi miniere, amenajare şi utilare ce erau in curs încă in anul
1880 şi care cer considerabile investiţii de capital, pentru menţinerea şi asigurarea competitivităţii intreprinderii intr-o vreme cind, deşi condiţiile de circulaţie s-au îmbunătăţit mult.
preţul produsului a scll.zut cu 60% faţă de perioada anterioară" 21 • Fraţii Guttmann foloseau
pentru transportul cărbunelui in zona Dunării propriile lor vase de tracţiune şi transport_
în 1876 ei au realizat o desfacere de 301 970 chintale, de două ori cit s-a realizat în 1872. iar
in 1900 au ajuns la 507 626 chintale.
La sfîrşitul secolului, capitalul austriac a cumpărat, respectiv a luat în exploatare mai
multe mine de cărbune mai mici. În 1894, zll.cămintele de huilll. descoperite pe teritoriul dintre
Orşova şi Teregova şi .,recunoscute de specialişti drept bogate" au ajuns in proprietatea consorţiului condus de Osteneichische Lănder-Bank 23 • În 1896, societatea Nadrager Eisen-lndustrie Gesellschaft a inceput exploatarea zăcămintelor de lignit de la Caransebeşul Nouu. La
Caransebeş, Carl Freiherr von Schlosser ocupa un domeniu minier de 3 288 381 m 2 • La finele
secolului, proprietarul minei de cărbune din Borod exploatate începînd din anul 1870 este
şi el vienez, în persoana lui Bernad Rosenfeldu.
în 1891, pe domeniul minier extins peste localiUţile Vîrciorova, Mehadia-Bolvaşniţa, Domaş
nea şi Verendin, al vienezului Josef Gauss, s-a înfiinţat S.A. de Mine de Că1·bune din Ungaria
de sud, cu scopul de a redresa aici activitatea minieră, existentă încă din anii de după 1870, dar
ajunsă intr-o situaţie critică. Din cele 1000 de acţiuni eliberate la înfiinţare, în valoare de cîte
100 de forinţi, Josef Gauss a cumpărat 225 de acţiuni, pe care le-a sporit pînă in 1894 la
527. Acţiunile rămase s-au împărţit intre capitalişti comercianţi din Timişoara şi împrejurimi.
După unele succese in ciuda investiţiilor destul de consistente - întreprinderea minieră a
ajuns însă din nou intr-o situaţie critică, astfel că in 1894 şi-a incetat temporar activitatea.
în 1695, sccittatea economici a decis vînzarea domeniului minier 26 •

20 Hantken Miksa, ]l!lagyarorszdg szenlelepei es SZetlbanyaszata, Budapesta, 1878, p. 140;
Dery Karoly, op. cit., p. 110.
21 Hivatalos Statisztikai J( ozlemenyek, 1869, fasc. II, p. 114.
22
Raportul Camerei de comerţ Timişoara, 1879-1881, p. 148.
2s ldem, 1894, p. 68.
2
' Papp Karoly, A magyar birodalom vasirc- es koszlnkeszlete, Budapesta, 1916, p. 845-846.
25
Dery Kâroly, Magyar banyakalauz, 1900, Budapesta, 1901, p. 75.
~• Arhivele Statului Timişoara, Fondul firmelor sociale, nr. 192.
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Aceasta a fost singura întreprindere din Transilvania unde alături de capitalul austriac s-a
oferit şi ocazia unor investiţii locale de capital. Acţionarii locali au avut însă doar dreptul
de uzufruct şi în fond rolul lor se restringea doar la scoaterea proprietarului austriac din impasul financiar in care se afla.
Se poate constata că capitalul austriac a obţinut între 1867-1900 mare parte din cele mai
valoroase zăcăminte carbonifere ale Transilvaniei. Prin intermediul produselor acestora, pe de o
parte el şi-a consolidat situaţia monopolistă in comunicaţiile pe ci'Ule ferate - constatare valabilă in primul rind pentru S.T.E.G., pentru S.A. de Mine şi Furnale din Braşov şi nu mai puţin
pentru Prima Societate de Navigaţie cu Aburi pe Dunăre care îşi procura partea din nece.sa.rul de cărbune din minele S.T.E.G.-ului -, iar pe de altă parte, prin cărbunele desfăcut
pe piaţll el a contribuit la acumularea de capital austriac. Pe deasupra, marele capital austriac şi-a avut partea şi din profitul industriei transilvănene, in mod indirect, prin profitul ce
i-a revenit din producţia de cărbune. ln afară de capitalul austriac, in ultimul deceniu al
secolului trecut s-au manifestat in mineritul carbonifer din Transilvania şi capitalul francez
şi cel maghiar aliat cu el, precum şi capitalul german, in luptă intre ele pentru domeniile
carbonifere, principala arenă fiind Valea Jiului.
Capitalului francez şi maghiar i se datoreşte intemeierea S.A. M aglliare de Mine de Cdrbune
din Uricani- Valea jiului, a cărei istorie incepe in 1890, prin construirea liniei ferate
Petroşani-Lupeni. lntreprinzătorii erau capitalişti din Budapesta care au obţinut concesiunea construcţiei căii ferate datorită rolului ce-l deţineau in viaţa publică, mai mulţi dintre
ei fiind deputaţi in parlament. Această intreprindere ei au legat-o - din considerente de ordin
speculativ - cu procurarea terenurilor miniere carbonifere ce urmau a fi atinse de calea
ferată in construcţie, şi anume a terenurilor aflate in hotarul comunelor Bărblltenii de Sus.
Iscroni, Jiu-Coroieşti, Vulcan, Lupeni şi Uricani, in proprietatea lui Blau Lazăr şi a Societăţii
:Miniere Transilvănene 27 • Încheierea contractului de luare in arendă, intre Blau Lazăr ca proprietar pe de o parte (el era, in proporţie de 62{100, şi coproprietar al Societăţii Miniere TransilYănene) şi Horvath Gyula, David Beri şi Emanuel Czeczoviczka pe de altă parte, a avut loc
la 1 martie 1890, pe o durată de 90 de ani28 • Conform contractului, in schimbul arenzii antreprenorii se obligau să plătească cîte doi creiţari după fiecare chintal de cărbune vindut şi trans·
portat din minele luate in arendă; mai departe, ei se obligau ca in decurs de doi ani
incepind din 1 mai 1890, să facă investiţii de atare proporţii, incit la expirarea termenului să s~
poată extrage cel puţin 1,5 milioane chintale de cărbune. Contractul mai stabilea şi opţiunea
acordată de Blau Lazăr ca în decurs de şase ani exploatarea carboniferă dată în arendă
să fie cumpărată cu preţul de 400 000 forinţi2B.
La 9 februarie 1891, Horvath Gyula şi David Berl30 înfiinţează S.A. Maghiară de Mine de
Cărbune din Uricani-Valea Jiului, pentru exploatarea domeniilor de zăcăminte carbonifere
obţinute de ei.

n Arhivele Statului Deva, fond. Arh. Căpitănatului minier Zlatna, dos. nr. 4001-5000/1898,
f. 4766.
2e

29

Idem, f. 4757, acta D.
Idem, f. 4757.

La 30 octombrie 1890, Emanuel Czeczoviczka transmite lui Horvath Gyula şi David
:Beri toate drepturile şi obligaţiile ce-i reveneau din contractul de arendare a minei.
30
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Capitalul iniţial fu hotArit pentru suma de 3 000 000
a 100 de forinţi. Repartizarea lor era următoarea :31

forinţi,

constind din 30 000 de

acţiuni

Horvâth Gyula şi David Beri cu 15 156
Horvath Gyula
8 000
Ernst Ehrenthal Possanner dr.
6000
200
Dr. Krajcsik Ferenc
Cs~ry Lajos jr.
200
Heinrich Kutschera
200
Dr. Kalmân Artur
144
Szemere Attila
100

acţiuni

Concomitent cu aceasU intreprindere, un grup compus din capitalişti francezi, in spatele
sUtea banca francezi Cr~dit Lyonnais, a obţinut minele Societăţii de Mine de Cărbune
din Jiu, infiinţati in 1873 şi avind şi ea la bază, parţial, capital străin81 • Cele două intreprinderi
au fuzionat in 1892, luind numele mai de timpuriu înfiinţatei S.A. Maghiare de Mine de Căr
bum Uricani- Valea JiuluiA. Dupi'i cum remarca camera de comerţ şi de industrie din Arad,
,.datorită fuziunii, in partea de apus a comitatului minier al Jiului a inceput un avint minier
de mare importanţi pentru industria autohtonă"M.
S.A. Maghiară de Mine de Cărbune din Uricani- Valea Jiului a luat fiinţă ca o intreprindere
cu un capital relativ consistent, avind un fond de bază de 4 000 000 forinţi. Adunarea generală
ţinută la 31 decembrie 1891 a hotărît eliberarea a 12 000 de acţiuni iniţiale a 100 forinţi, astfel
capitalul de bazl!. ridicîndu-se in 1893 la 5 262 855 forinţi86 • Capitaliştii francezi ai societăţii
au încredinţat reprezentarea intereselor lor Băncli Generale de Credit din Ungaria, care a 11vut
din anul 1897 şi reprezentanţa produselor minei in calitate de comisionar.
cărora

La înfiinţare, domeniul său minier se extindea pe o suprafaţA. de 27 127 529 m2, din care
8 083 026 mz le constituiau minele lui Blau Lazar, .t 601 872 m 2 cele ale Societăţii Miniere
Transsylvania, iar 14 442 631 m 2 erau ale Societăţii de l\Iine de Cărbune din Jiuae. în 1895, societatea a cumpărat mina extinsă pe 360 000 m 2 a lui Puj Zsigmond, intregrind-o de asemenea in
aria exploatl!.rilor8 7 •
Exploatarea terenurilor carbonifere a luat un avint mai mare din a doua jumătate a anului
1892, o dati'i cu deschiderea ci'iii ferate Petroşani-Lupeni. Următoarele cifre oglindesc proporţiile
extracţiilor: in 1892 s-au produs 245 675 chintale de cărbuni, iar in 1900 2 882 461 chinbile;
in 1892 producţia a fost începută cu 30 de mineri, iar in 1900 erau angajaţi 1489 de mundtori.
întreprinderea, pentru a spori utilizarea industrială a cărbunelui, va1orificind şi rezultatele
analizelor începute încă cu mulţi ani inainte, a intemeiat in 1899 S. A. Fabrica de Cocsificare
din Uricani- Valea Jiului, cu un capital iniţial de 200 000 de forinţi, semnatari fiind, in afară
81 Arhivele Statului Deva, fond. Arh. Căpitănatului minier Zlatna, dos. nr. 4001-5000/1898,
f. 4757, acta C.
82 .,Acţionarilor li s-au alăturat potenţe financiare străine, de diferite feluri" se arată
într-un raport al căpitllnatului minier.
88
Kllrosy J6zsef, A reszvenytdrsulatok penzugyi eredmenyei az utols6 negyedsuizad· alatt
1878-1898, Budapesta, 1899, fasc. 2, p. 97.
M Raportul Camerei de comerţ Arad, 1892, p. 110.
86
Magyar Compass, 1892/1893, p. 536; idem, 1893, voi. II, p. 121.
38
Weisz Tade, Az erdelyreszi bdnydszat rovid ismertetese, Budapesta, 1891, p. 163.
17 Raportul Camerei de comerţ Arad, 1895, p. 100.
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de intreprinderea fondatoare, Banca Generală de Credit din Ungaria şi Oberschlesische Kokswerke-und Chemische Fabriken A.G. din Gleiwitz. Fabrica de cocsificare a fost construiti!. pe baza
proiectelor acestei din urmă firmeas.
Stabilirea capitalului financiar in bazinul minier al \'ăii Jiului şi tendinţele sale e:xpansioniste in mineritul carbonifer al Transilvaniei s-au ciocnit de interesele S.A. de Mine de Cărbune
din Salg6tarJdn, aparţinătoare sferei capitalului financiar german, societate care in anii de după
1890 s-a străduit şi ea să obţină toate zăcămintele nou descoperite, tinzind să monopolizeze
producţia, care promitea mari beneficii in condiţiile desfăşurării avintului industrial la sfîrşitul
secolului.
în acţiunea sa de extindere a competitivităţii asupra zădlmintelor carbonifere din Transilvania, primul pas al acestei societăţi a fost acela de a se strAdui să izoleze extinderea capitalului
francez. Acesta, ca principal acţionar al S.A. Maghiare de Mine de Cărbune din Uricani- Valea
Jiului, ameninţa cu perspectiva de a acapara şi minele tezaurariale invecinate, arendate de S.A.
de Mine şi Fumale din Braşov, devenind un rival de neinvins. Această perspectivă părea cu atit
mai mult posibilă, cu cit la sfîrşitul celui de al nouălea deceniu afacerile S.A. de Mine şi Furnale
din Braşov începură să meargă rău şi din această cauză deveni îndoielnic, dacă ea va reînnoi arenda
ce urma să expire la sfîrşitul anului 1896. S.A. de Mine şi Fumale din Braşov, pentru a-şi consolida
situaţia, a luat un împrumut de aproape 2 000 000 forinţi, pe care voia să-1 restituie prin mărirea
capitalului de bază89 • Întrucît tratativele, deşi avansate, cu o societate anonimă din Dtissell}orf nu s-au soldat cu succes40 , problema "sanării" intreprinderii a fost preluată de Wiener Bankverein care, ca exponentă a capitalului financiar german, împreună cu Banca Industrială şi
Comercială Maghiară din Budapesta a vindut in cele din urmă domeniul carbonifer din Valea
Jiului al S.A. de Mine şi Fumale din Braşov Societăţii Anonime de Mine de Cărbune din Salg6tarjân. Preţul de cumpărare, de 3 500 000 forinţi, al domeniului minier cuprindea şi contractul de arendare cu tezaurariatul montanistic referitor la rminele din Valea Jiului, in Cllrind
ajungindu-se şi la prelungirea acestuia cu încă 10 aniu. Domeniul minier cumpărat avea o suprafaţă de 31 619 329 m 2, cel arendat de 24 109 448 m2, împreună formind un domeniu de 55 728 777
m 2 n. În acest fel, S.A. de Mine de Cărbune din Salg6tarjân, aparţinînd sfercl de interese a capitalului financiar german, a devenit cea mai mare intreprindere de exploatare minieră din Valea
Jiului. Ea avea însă domenii miniere nu numai in acest bazin carbonifer. Străduindu-se să monopolizeze producţia de lignit - in scopul de a menţine preţurile ridicate ale cărbunelui - societatea şi-a asigurat zăcăminte carbonifere in toată Transilvania. Astfel, ea ţinea ocupate in ]udeţul Hunedoara, in hotarul comunelor Merişor şi Crivadia, 86 prospecţiuni închise, în judeţul
Sibiu 23 prospecţiuni închise, in judeţul Ciuc, in hotarul Borsecului, 25 prospecţiuni închise
şi în fine in judeţul Caraş-Severin 108 prospecţiuni închise şi 12 perimetre de mină (acestea din
urmă totalizind 1 082 793 m 2)".
Producţia sa, chiar fără exploatarea terenului arendat de la tezaurariat, s-a ridicat j.ntre
1895 şi 1900 de la 2 998 160 chintale la 5 140 000 chintale.
88
BKL., 1899, p. 240; idem, 1900, p. 293; Krizk6 Bahus, Az Urikdny-Zsilvălgyi KosuJnbdnya Rt. lupenyi telepe, Budapesta, 1903, p. 54-56.
89
Raportul Camerei de comerţ Arad, 1887, p. 112.
u BKL., 1897, p. 388.
41
A Salg6tarjdni K6szenbdnya Rt. petrozsenyi bdnyamuveneh răvid ismertetese, Petroşani,
1901, p. 3: Raportul Camerei de comerţ Arad, 1894, p. 113.
42 Idem, p. 5-6.
48 Idem, p. 26-27.
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Intreprinderile miniere de cărbune aflate în proprietatea capitalului străin în 1900
Locul exploatlirilor
Anul
miniere
infiin ţArii

1. S.T.E.G.

Cantitatea
producţiei;

in chintale

Numilrul 1
muncitorilor

aparţine

Cercul capitalist de care
intreprinderea

Ranca

Statul

6

1

2

3

4

5

1855

Steierdorf-Aninn,
Doman, Secui,
Mehadia, 1\lorn\·i-

4 463 038

4051

Austrinc- Francez

-

-

Austrinc

-

-

1

- Bodencreditanstalt

ţa, Pre~eda

2. Prima societate de Navigagaţie cu Aburi pe Dunlire
(Societatea Anonimi!. Ungară
de Navigaţie Fluvialli. şi
Maritimli.
3.

Fraţii

4. S.A.

Guttmann

Maghiară

de Asfalt

5. Rudaer Zwolf-Apostel
werkschaft

Ge-

Minieră

Cozln

1872

Berzasca

507 626

438

Austriac

1878

Budoi

200 000

-

German- Ungar -A.G. fiir Montanindustrie- Pesti Hazai
Takarekpenztar -Magyar Altalanos Hitelbank

1885

Mesteacăn, Ţebea,

42 197

-

German

-

-

Englez

-

-

-

Englez

-

-

-

Austriac- Local

Baia de

Criş

Nouă

1889

Baia

Ringeisen & Co.

1889

Berzasca,
Mehadia

Cărbune

1891

Virciorova, Mehadia, Bolvaşniţa, Domaşnea, Verendin

6. The Danube Collieries and
Minerals Co. Ltd.
7. Soc.

-

8. S.A. de Mine de
din Ungaria de sud

Şviniţa.

- Wiirttembergische
Bank- Wiener Bankverein

!"'

~

'-<

o

-

)o

~
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9. S.A. Maghiară de Mine de
Cărbune Uric!lni- Valea Jiului

1892

2

3

Lupeni, Uricani,
Vulcan, Bărbătenii
de sus, Iscroni,
Livezeni, Jiu-Paroşeni, Jiu-Coro-

2 882 461

5

4

1489

6

Francez- Ungar -Credit LyonnaisMagyar Altalanos Hitelbank

c::
C/l

o-i
:<1

Osterreichische

1894

Teregova

Cărbune

1895

Petroşani,

Petrila,
Livezeni, lscroni,
Jiu-Vaidei, Lupeni, Uricani

5 140 000

2867

Lăn

Austriac

-Osterreichische
der-:Bank

German-Austriac- Ungar

- Wiener Bankverein
- Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

Lănder-Bank

11. S.A. de Mine de
din Salg6tarj an

>
"<:l
::;
>
r'
r'

ieşti

1O. Consorţiu!

n

z>
z
~

zm
:<1
::;
~

m
o-i

Austriac

>

Bigăr

German

"'tii

1898

Loznicioara

German

15. Uniunea Fabricii de Ciment
din :Beocin

1899

Baia

16. S.A. Fabrica de Cocsificare
din Valea Jiului

1899

Lupeni

17. S.A. de Mine de Cărbune
şi de Electricitate din Bihor

1900

Dema, Budoi

588 713

18. Societe be1go-hongroise
charbonnages

1900

Ticu, Dineu, Aghi-

180 000

12. Nadrager Eisen-Industrie
Gesellschaft

1896

13. Contele A. Douglas

1897

Fumale din

14. S.A. de Mine

şi

Caranseheşul

Nou

5
C')

- Deutsche Bank

Călan

de

Nouă

304 662

159

Ungar
Francez- Ungar-Austriac

-Magyar Altalânos
Hitelbank

280

German- Ungar

-A.G. fiir Montanîndustrie- Pesti Hazai
Takarekpenztâr

146

Belgian

reşul, Arghişu

:Borod

Austriac

20. Carl Freiherr von Schlosser

Caransebeş

Austriac

21. Max Ulrich & Comp.

Dalboşeţ, Rudăria

19. Soc. de Mine de
:Bemad Rosenfeld

Cărbune

1900
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Expansiunea capitalului german în industria minierA carboniferll din Transilvania nu s-a
mllrginit la Valea Jiului. Deşi cu innstiţii mai mici, el a participat şi la obţinerea altor domenii
miniere, tot in a doua jumătate a ultimului deceniu. Dintre acestea putem menţiona ocupările
de domenii carbonifere efectuate de contele A.Douglas din :Berlin in 1897 in zona :BigAr, pe un
teritoriu de cea. 2 535 000 m'u, mîna de cllrbune negru de Ia Loznicioara a S.A. de Mîne şi Furnale din Călan, achiziţionatll în 1898, cit şi domeniul minier de 1 080 000 m 1 al firmei Max Ulrich
& Ccmp. din Magdeburg în imprejurimile comunelor Dalboşeţ şi Rudllria4 &. ~ ' 1
Cel mai vechi teren carbonifer aflat în proprietatea capitalului german I-au constituit exploatările de la Ţebea şi :Baia de Criş ale întreprinderii de extracţie a aurului Rudaer Zwolf-Apostel
Gewerkschoft, ca uzine auxiliare, servind drept sursă ieftinA şi permanentA de energie pentru
exploatarea aurului41 •
Tot ca o ramurA auxiliarll funcţiona mina de cArbune de la :Budoi a S.A. Maghiare de A sjalt,
de interes german ~i maghiar. fn 1900, ea a ajuns în proprietatea S.A. de Mine de Cărbune şi
Electricitate din Bihor, creaU tot cu capital german şi maghiar.
fn anul 1889, a apArut în rindul capitalurilor strlline interesate în exploatările carbonifere
din Transilnnia şi capitalul englez. Scopul întreprinderii create sub denumirea The Danube
Collitries and Minerals Co. Ltd, cu un capital de bad de 150 000 lire sterline, era exploatarea
cărbunelui ~i a minereului de fier din imprejurimile localitllţii :Baia NouAn. Era ,-orba despre
preluarea mine1or Szollc5sy, arendate încă în 1872 tot de o societate englezA, Lyall & Co., care
insă a abandonat curind exploatarea lor u. O altA companie englezii. a cumpArat tot in 1889
minele aflate în proprietatea lui Ringeisen, Alkary şi LOschhardt, în împrejurimile Şviniţei
şi Mehadiein.
Capitalul belgian a pătruns în domeniul carbonifer din Aghireş, nu departe de Cluj. Intreprinderea Soei/te belgo-hongroise de charbonnages, cu centrala Ia :Bruxelles şi sucursala la Cluj, dispunînd de un capital de 3 400 000 franci şi de 2 000 000 franci acţiuni prioritare, şi-a propus exploatarea mai intensA a minelor de cArbune de la Aghireş50 •
Pătrunderea capitalului francez, german, maghiar, englez şi belgian in mineritul de cărbune
din Transil,·ania s-a intensificat mai ales în ultimul deceniu al secolului, ca aspect al "rivalitllţii" pentru acapararea surselor de materie primii, pentru monopolizarea producţiei acestora
şi a altor materii prime importante, fiind un proces important al trecerii la imperialism, rivalitate ce ana loc în ultimul piitrar al sec. XlX între ţlrile capitaliste şi unele organizaţii monopoliste. !)rept rezultat al acesteia, capitalul strllin şi-a mllrit de cinci ori participarea în hnpă.rţirea
domeniilor carbonifere transilvAnene,
perioada de pînii Ia 1900 a dualismului austro-ungar.
în locul celor patru întreprinderi carbonifere cu capital strlin, clte existau in 1867, în anul 1900
găsim 20 de întreprinderi de acest fel. Obţinînd cea mai mare parte a ziicll.mintelor de cil.rbune
din Transilvania, capitalul strlin şi-a asigurat un loc dominant în intreaga viaţA industrială a
Transih·aniei, utilizîndu-1 în scopul sporirii necontenite a extraprofitului sll.u.

inf

44

Papp Karoly, op.cit., p. 593-594.
Dery Kâroly, op. cit., p. 74.
48 Arhivele Statului Deva, fond. Arh. căpitănatului minier Zlatna, dos. nr. 1001-2000/1899..
f. 1006.
47 Raportul Camerei de comerţ Timişoara, 1889, p. 70-71.
48 Hantken Miksa, op. cit., p. 28-29.
u Raportul Camerei de comerţ Timişoara, 1889, p. 71.
60 Raportul Camerei de comerţ Cluj, 1900, p. 35.
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Exploatarea minereului de fier şi producţia de fontă din Transilvania, la fel ca exploatarea
se afla încă inainte de 1867 în cea mai mare măsură în proprietatea capitalului austriac, a aristocraţiei bancare austriece grupate în jurul familiei Rothschild şi al Creditanstalt-ului,
ca şi a capitaliştilor francezi şi cehi aliaţi cu el. Preponderenţa capitalului austriac nici nu s-a
modificat considerabil pînă la sfîrşitul secolului. Proprietarii se grupau numai în cadrul capitalului austriac. în schimb, avîntul general al industriei în ultimele două decenii ale secolului a
determinat capitalul german ca - la fel ca în cazul minerituluJ carbonifer - , şi în domeniul
industriei siderurgice să înceapă iniţiath·e industriale, aliindu-se mai întîi cu capitalul austriac
şi maghiar, iar apoi excluzîndu-1.
cărbunelui,

Tabelul III

1ntreprinderile

s~'derurgice

aflate în proprietatea capitalului străin în 7867
4)

-

] ]~

al

:p..~

]

""o

1:!

u R ]
]~
::s o
-a :~ § "'o' ....
§§
!!:a z] Pot"" "'' .a z a

1. Zsidowarer Gewerkschaft
2. S.T.E.G.

Cercul capitalist de care
aparţine întreprinderea

(J

al

4)

Statul

1845
1855

2
11

18 219
170 000

60
1261

1857

7

80 477

411

Austriac
AustriacFrancez
Austriac

4. Întreprinderea contelui Waldstein
1861

4

13 450

387

Austriac

3. S.A. de Mine

şi

Fumate din

Banca

1

Bodencreditanstalt

-

Braşov

1

în rîndul intreprinderilor de exploatare a zăcămintelor de fier şi al celor siderurgice funcţio
nînd pe bază de societăţi, totodată şi in producerea fontei transilvănene, aidoma întregii monarhii habsburgice, primul loc il deţinea pe mai departe S. T.E.G.-ul. Pînă în anul 1900, el şi-a mărit
producţia de fontă la 868 814 chintale, de la 170 000 chintale cit s-a produs în 1867, dînd astfel
43% din producţia de fontă a Transilvaniei. Ponderea S.'f.E.G.-ului a crescut prin reunirea în
cadrul uneia şi aceleiaşi intreprinderi a producţiei de cărbune, cărbune de lemn, minereu de fier,
fontă, fontă tumatl!., fabricarea materialelor şi maşinilor necesare căilor ferate. Numai la fumalele sale şi in procesele de muncă legate de acestea, erau angajaţi peste 3800 de muncitori61,
dar efectivul muncitoresc din toate uzinele sale depăşea cifra de 10 000. De aici urmează faptul
că S.T.E.G.-ul a exploatat in cel mai înalt grad, in avantajul aristrocaţiei bancare austriace
şi al altor capitalişti străini, sursele de materie primă, pe muncitorii mineri şi metalurgişti din
Transilvania.
Dintre intreprinderile aparţinînd sferei de interese a capitalului austriac, celdintii schimb
de proprietate a avut loc intre Zsidowarer Gtwerkschaft şi Nadrager Eisen-Industrie Gesellschaft.
61 BKL., 1901, voi. II, p. 370-371.
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întreprinderea Zsidowarer Gewerkschaft a fost fondată in anul 1845 de marele moşier şi capitalist Franz Freiherr von K.lein din Reptau62 • Uzina siderurgicll. a întreprinderii se afla la Nădrag,
minereul fiind dat de propriile sale mine din Ghetar. în cele din urmă, activitatea sa plină de
profit a fost curmatll. printr-un faliment la începutul celui de al optulea deceniu. Pentru preluarea întreprinderii şi reinvierea activităţii sale, a luat fiinţă. în februarie 1873 societatea anonimă Nadrager Eisen-Industrie Gesellschaft 63 • Capitalul de bază fu hotărît in sumă de 579 000
forinţi, repartizindu-se pe 2895 de acţiuni de cite 200 forlnţi. Semnatarii acestora erau capitalişti bancari şi comerclali austrieci, inalţi funcţionari de stat şi aristocraţi, printre care fondatorul Franz Klein, unul din cei patru acţionari proprietari ai celor mai multe acţiuni5 '. Din consiliul de direcţie făceau parte urmll.torii : Freiherr C. F. Fellmann, preşedinte al asociaţiei funcţio
narilor austro-ungari (ca preşedinte al consiliului de direcţie), marele moşier baronul Franz
Klein, dr. Adolf Weisz, dr. Viktor Steiger, dr. Oskar Schmitt, avocaţi de curte şi de tribunal.
comerciantul Mathîas Stricker şi particularul dr. Moritz Plattensteiner65 •
Fondarea intreprinderii fu urmată de reconstruirea uzinelor şi mllrirea terenurilor de exploatare minieră. în cadrul acestei acţiuni s-a operat achiziţionarea minei de minereu feros al Asociaţiei metalurgice din Plosca, aflati!. încă dinainte in arenda societăţii Nădrag 58 • Domeniul minier
fu cumpll.rat in 1890, cu suma de 60 112 forinţi, şi, conform procesului-verbal al consiliului de
direcţie din 14 iunie 1890, .. prin obţinerea acestei mine, uzinele noastre de fier au cîştigat consolidarea ce insemnează un profit preţios in faţa concurenţei" 57 • Pentru acoperirea investiţiilor
ce au fost prevll.zute a se face in continuare, adunarea generalii. din anul 1894 a societăţii a hotărît
ridicarea sumei capitalului acţiunilor la 900 000 forinţi, prin emiterea de 1 605 de acţiuni ~ 200
forinţi, in:valoare totală de 321 000 forinţi. Drept de preempţiune aveau acţionarii de pină atunci,
proporţional cu acţiunile lor, astfel că şi de acum înainte capitaliştii austrieci rămaseră acţio
nari~8.

Întreprinderea metalurgiei\ din Sebiş a contelui Ernst Waldstein, infiinţată încă in 186159 ,
îşi schimbă şi ea stăpînul in anul 1892. Ea fu cumpărată de alt aristocrat austriac, contele Friedrich \Venckheim, care a transformat întreaga intreprindere, aşezind-o pe baze mai moderne .
.,Ceea ce se intimplll. la Sebiş, poate constitui pildll demnil. de urmat şi pentru proprietarii mai
mari de la noi, care au capital - remarcil. Camera de comerţ şi industrie din Arad -. Contele
Friedrich Wenckheim a îmbrăţişat industria pe domeniul sllu recent procurat nu numai cu un
calcul lucid, dar şi cu o adevll.ratll pasiune ... "eo.
Expansiunea capitalului german in exploatarea minereului de fier şi industria siderurgică
din Transilvania este legată de incetarea acţivitllţii S.A. de Mine şi Furnale din Braşov. După
ce aceasta din urmă şi-a vindut in 1894 minele de cll.rbune, neputind însă achita, cu preţul de
cumpărare primit, împrumutul pe care il avea contractat pentru indreptarea situaţiei sale critice.

62

Ludovic Vajda, Cu privire la pătrunderea capitalului austriac în industria minieră
a Transilvaniei între 1848 şi 1867, în Studia, Series Historia, fasc. 2/1965, p.

şi siderurgică

72.
n Arhivele Statului Lugoj, Fondul firmelor sociale, vol. I, 1876, f. 9.
Idem, f. 21-24.
55 Idem, f. 77.
&e Arhivele Statului Deva, fond. Arh. căpitănatului minier Zlatna, dos. nr. 2001-2100/1889,
f. 2059.
57 Arhivele Statului Lugoj, Fondul firmelor sociale, vol. II, 1891-1900, f. 74.
58 Idem, f. 149, 217-218.
5 9 Ludovic Vajda, op.cit., p. 72.
' 0 Raportul Camerei de comerţ Arad, 1892, p. 75.
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in adunarea generală ţinută în decembrie 1897 a hotărît să-şi vîndă şi uzinele de exploatare şi
prelucrare a fierului. Astfel, succesoarea S.A. de Mine şi Furnale din Braşov a devenit o întreprindere nou înfiinţată S.A. de Mine şi Furnale din Călan, care şi-a început activitatea în 1898.
.,Preţul de cumpărare datorită căruia [această întreprindere] a ajuns in posesia celei de a
doua ca mărime întreprinderi de exploatare şi prelucrare a fierului din Transilvania - nici nu
s-a apropiat de valoarea reală a obiectivelor vîndute" - se plîngea ministerului de finanţe unul
din acţionari, protestînd împotriva vînzării81 •
Noua societate a fost întemeiată de Bank fiir Bergbau und Industrie din Berlin şi de marele
capitalist budapestan Haas Jakab, îmbogăţit de pe urma construcţiilor de dU ferate şi a celor
edilitare; ambele părţi au participat cu cîte 50%. Capitalul de bază de 4 500 000 forinţi, subscris
cu ocazia fondării& 2 , se repartiza în 1900 în felul următor:
Bank fiir Bergbau und Industrie . .
Haas Jakab
. . . . . . . . . . .
S.A. Reunită de Construcţii şi Industrie
Depozitenbank . . . . . . . . . . . .
Banca Comercială . . . . . . . . . .
Mai mulţi acţionari mărunţi . . . . .

. . . .
50%
. . . .
5%
(Haas) 17%
. . . . .
11%
. . . . . . . . . . .
4%
. . . . . . . . . . . 13%
Total: 100%

Tabelul IV

Intreprinderile siderurgice aflate în proprietatea capitalului străin în 1900

"'o
~]

Cercul capitalist de care
aparţine întreprinderea

ZE

E§

Statul
AustriacFrancez
Austriac

~·o

1. S.T.E.G.

1855

5

868 814

3 817

2. Nadrager Eisen-Industrie
Gesellschaft
3. S.A. de Mine şi Furna1e
din Călan

1873

2

42 053

712

1898

4

347 395

866

4. întreprinderea contelui
Fr. W enckheim
1891
5. Mina contesei Von der
Oskar-Plathen Leopoldina

81
82

BKL., 1898, p. 42.
Magyar Compass, 1899/1900, vol.

2

16 777

199
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în acest fel, S.A. de Mine şi Furnale din Călan a ajuns in decurs de doi ani in orbita băncilor
germane 83 •
La sfirşitul secolului XIX nu existau in Transilvania zAcll.minte mai importante de minereu
de fier care să fi scăpat atenţiei capitalului străin, exceptind zăcămintele de minereu de fier din
imprejurimile Hunedoarei, pe care le exploata tezaurariatul minier. Astfel, nu s-a schimbat rolul
pe care 1-au avut încă inainte de 1867 exploatarea minereulul de fier şi siderurgia in Transilvania,
acela de furnizoare de materii prime pentru industria părţilor apusene şi centrale ale monarhiei.
Dezvoltarea acestei ramuri industriale slujea progresului general industrial al Transilvaniei
doar subordonată. intereselor capitalului stră.in; profitul realizat imbogăţea in primul rînd pe
capitaliştii austrieci şi pe alţi capitalişti stră.in.i.
Exploatarea metalelor preţioase ale Transilvaniei a ră.mas aproape integral in afara atenţiei
capitalului străin pînă in deceniul al nouălea al secolului trecut. De la această. perioadă însă,
invazia capitalului stră.in a pornit in mari proporţii şi cu o grabă ferventă, dind naştere unei
adevărate febre californiene a aurului, cu toate fenomenele însoţitoare şi consecinţele sale ... în
general se pare că acum a devenit o modă în străinll.tate folosirea minereului transilvănean ca
un prdext pentru excrocherii - scria raportul Camerei de comerţ şi industrie din Cluj pe anul
1879 _. Aceşti intreprinzli.tori fă.ră scrupule trimit cite un om ce pare specialist şi care, parcurgind in fugii. regiunea minierA., întocmeşte un program promiţll.tor şi nll.scoceşte lucruri fabuloase
despre Transilvania, ca o a doua Californie. Tocmai acum avem in faţă un asemenea proiect
de la Paris, care vrea să investeasc11. numai in mineritul hunedorean 10 milioane de franci J"'Bl.
Cei dintii ocupanţi ai minelor de aur nu au fost totuşi capitaliştii francezi, ci cei germani :
"in general, capitalul german (prusac) s-a dovedit a fi cel mai tenace, obţinînd cele mai mari
succese" 86 •
Printre întreprinderile infiinţate cu capital german, cea mai mare era intreprinderea din
împrejurimile Dradului, aparţinlnd firmei Harcorl'sche Bergwerke und chemische Fabriken zu
Schwe/m tmd Harkorten A.G. in Gotha, cumpll.rată la 1 octombrie 1884 cu 600 000 forinţi" de la
fosta asociaţie minierA de con ţi şi baroni87 şi completatA in 1889 cu minele întreprinderii .,Zdraholţ Sft. Ioan evanghelistul". La acea dati!., se lucra aici cu peste 1000 de muncitori. în cursul
companiei anilor 1899-1900, intreprinderea a produs 687,63 kgr. de aur, constituind două treimi
din producţia-valoare - pregAtitA. la furnalul din Zlatna şi oficiul de schimb din Abrud
- a tuturor celorlalţi proprietari de mine din cll.pită.natul minier al Zlatnei88 • Producţia de
aur a întreprinderii .,era de regulA. valorificată in Germania, poate nu chiar intru totul just
cel puţin din punct de vedere al economiei ţării" - se constata in raportul Camerei de
comerţ din Cluj". Aceasta se putea face cu atit mai virtos, cu cit in 1895 guvernul a desfiinţat
obligativitatea preschimbArii aurului produs pe teritoriul Ungariei. Situaţia nu s-a îmbunătăţit
în aceastll. privinţă nici printr-o dispoziţie datA cîţiva ani mai tirziu in sensul de a reduce

Sandor Vilmos, op. cit., p. 425.
" Raportul Camerei de comerţ Cluj, 1879, p. 98.
66
BKL., 1906, voi. Il, p. 388.
61 Ion Rusu Abrudeanu, Aurul romdnesc, Bucureşti, 1933, p. 254-256; Raportul Camerei
de comerţ Arad, 1892, p. 106.
7
'
L. Vajda, Extracţia şi prelucrarea m:talelor n~Jeroase în Transilvania (1848 -1967),
în ActaMN, IV/1967, p. 241.
u BKL., 1904, voi. II, p. 325.
18 Raportul Camerei de comerţ Cluj, 1890, p. 95.
63
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cheltuielile de preschimbare a aurului, dispoziţie prin care se
torilor străini de a valorifica aurul in interior 70.

urmărea

stimularea

intreprinză

englezi au înaintat o ofertă în valoare de 15 milioane
mărci pentru cumpărarea minelor societăţii Harcort {cu aproape 13 milioane mărci peste preţul
la care au fost cumpărate de la foştii proprietari), dar oferta a fost respinsă71 • Mai mult chiar:
societatea, ajunsă in sfera de interese a lui Wiirttembergische Vereinbank, ce se afla în strînsă
le~ătură cu Deutsche Bank şi Wiener Bankverein, şi-a extins participarea prin intermediul lui
Wiener Bankverein asupra "Asociaţiei miniere din Musari" 71 , înfiinţată in 1889 de firma Industrie Gesellschaft Geislingen din Geislingen prin cumpărarea terenurilor aparţinînd mai multor
asociaţii şi proprietari minieri mai mici. Tirgul a fost încheiat la 1 septembrie 1898, in schimbul
plăţii a 2 000 000 mărcF 8 . . . Unificarea a dus la crearea, in valea Crişului în apropiere de Brad,
a unui domeniu fără pereche pe continent ... "7'.
La

sfirşitul
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secolului,

cîţiva capitalişti

Întreprinderea Rudaer Zwolf-Apostel Gewerkscllaft lucra in anul 1900 cu un număr de peste
1 500 de muncitori minieri şi metalurgişti, prin producţia sa de 1 138,25 kg., realizată in 18991900,. dind 39% din producţia de aur a Transilvaniei.
Pe lingă această întreprindere, în ultimii ani ai secolului mai activau pe tărîmul extracţiei
aurifere in Transilvania: Berliner Handels-Gesellscllaft la Căinelul de Sus, cu 190 de muncitori;
Neustadter Bergbau Gesellscllaft la Ţebea, Căraci, Selişte, cu 21 de muncitori; bancherul berlinez Jakob Landau, fondator şi acţionar principal al lui A.G. fiir Montanindustrie la Fizeşti,
Barbura, :M:ăgura-Topliţa şi Trestia, cu 260 de muncitori; silezianul Rudolf Weber Lipine la
Băile Ilba, Nistru, Lapoş, Firiza de Jos, Baia Sprie, cu 142 muncitori; Credit-Gesellscllaft jar
Industrie und Grundbesitz la Baia de Arieş, cu 154 muncitori; precum şi cîţiva capitalişti germani
de mai mică importanţă 76 •
În afară de capitalul german, capitaliştii englezi, francezi, belgieni, austrieci şi maghiari
au acaparat şi ei mai multe mine de metale nobile şi colorate in Transilvania. "Se împlineşte cea.
un deceniu, de cind în unele regiuni ale exploatării aurului din Transilvania . . . capitaliştii
străini, individuali şi asociaţi, se străduiesc, investind sume mari şi dovedind o grabă ferventă,
să scoată la lumina zilei comoara ascunsă in adincul pămîntului : aurul" - scria un colaborator
al revistei "Banyăszati es Kohăszati Lapok" 76 . Acest interes s-a extins asupra tuturor zăcămin
telor. "în districtul băimărean se poate releva interesul crescind al capitalului străin, nu numai
faţă de exploatările miniere mai mari, ci şi de exploatările metalifere cu caracter meşteşugăresc
de aici" - se arăta într-o dare de seamă 77 . . . Mineritul se dezvoltă frumos în partea răsăriteanl
a districtului nostru, unde capitalul străin a mijlocit un avint ce nu poate fi indeajuns relevat" raportează Camera de comerţ şi industrie, din Arad78 . "Trebuie amintitl indeosebi dezvoltarea
'
minelor de aur din judeţul Hunedoara. Acolo,
capitalişti germani şi englezi au preluat intreprinderile miniere mai vechi, ori au întemeiat altele noi"7 9 •

7°

Idem, 1891, p. 156.

n BKL., 1898, p. 126.
72
78
7

'

75
7

6

77
7

&
78

Sandor Vilmos, op. cit., p. 400.
BKL., 1899, p. 419; Idem, 1903, vol. II, p. 79.
Raportul Camerei de comerţ Arad, 1898, p. 21-22.
Dery Kâroly, Magyar Mnyakalauz, anii 1896 şi 1900.
BKL., 1894, p. 152.
Idem, 1899, p. 418.
Raportul Camerei de comerţ Arad, 1889, p. 20.
Idem, 1887, p. 10.
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Băncile străine atrăgeau, prin publicarea unor rapoarte, prospecte, atenţia cerctuilor capitaliste asupra marilor posibilităţi ce rezidau în minele de aur ale Transilvaniei, asupra putinţei
de a realiza un profit pe cale rapidă. De exemplu, publicaţia franceză ,.Bulletin des mines"
publică o prezentare mai amplă a minelor de aur din Transilvania, relevînd măsura neîndestulătoare în care sînt exploatate. Ea scoate in evidenţă mai ales imensa avuţie ce se mai ascunde
în acest pămînt şi a clirei aducere la suprafaţă ar fi mult mai profitabilă, decît vînătorile după
aurul îndepărtatei Africi, cu atît mai virtos, cu cit lucrările sînt mult mai ieftine în Transilvania,
decît în regiunile îndepărtate 80 • Mica bancă pariziană ,.La Caisse des Reports" a emis spre subscripţie acţiuni miniere după care - conform prospectului întocmit de bancă chiar în primul
an se poate conta pe redevenţe de cei puţin 20%81.
Dintre noile întreprinderi a cliror înfiinţare se succeda în ritm rapid, se remarcă printre altele :
Tiu Rota Anna Mines Ltd. (Londra), Tlze Bildfalu Gold a1zd General Mining Properties Co Ltd.
(Paris, The Magyar Gold Mining Company Ltd. (Londra), Tiu Arpad Gold Syndicate Ltd. (Londra), Mina Georges Anzaud (Paris). Numele a multe societăţi nu au putut fi stabilite, însă avem
ştiri despre existenţa lor din izvoarele contemporane. Astfel, putem afla, printre altele, din rapoartele camerelor de comerţ şi industrie că .. şi un consorţiu franco-olandez a cumpărat mine de aur,
şi anume din acelea care pe vremuri fuseseră foarte renumite" 81 • Mai găsim informaţii de genul
acestora: întreprinderea ,.Regina" din Certeje ,.a fost cumpliraU de o societate engleză" 83 ;
.. Pe domeniul din Pianul de Jos, conducătorul unei s.a. franceze a ocupat un teren mai mare" 8 f;
intreprinderile miniere ,.Petru-Pavel" de la Vucoi şi ,.Iacob-Ana" de la :Boteşti .,au fost luate
in arendă de o societate francezii" ; în hotarul comunei Căienel ,.o asociaţie minieră din Germania
efectuează antple lucrlhi de prospecţiuni" 86 •

,..

Tabelul V

lntreprt'nderile mim'ere de metale neferoase aflate in proprietatea capital1tlui străin în 1900
Locul
exploatlirilor
miniere

Producţia

aur

în kg.

argint
1

1. The Biidfalu Gold and
General Mîning Properties Co. Ltd.
Budeşti
2. Irma-Gew., Rudolf Weber
und Mor. Weinenberg
Benthen
Budeşti
3. The Rota Anna Mines
Ltd.
Cavnic
8o
81
82

83
8'
85

0,61

161,1

BKL., 1896, p. 62-63.
Idem, 1887, p. 114.
Raportul Camerei de comerţ Cluj, 1891, p. 159.
Weisz Tăde, op.cit., p. 123.
Raportul Camerei de comerţ Cluj, 1891, p. 159.
Technikai fejl/Jdesank torUnete, Budapesta, 1929,
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p. 595.
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Tabelul V (continuare)
Locul

Producţia

in kg

exploatărilor

miniere
4. Soc. Minieră Lipot
5. Frommer & Co. Ltd.
6. Rudolf Weber Lipine

7. The Arpad Gold Syndica·te Ltd.
8. Souk Hungarian Goldmining syndicate
9. The Magyar Gold Mining
Co. Ltd.
10. The Alluvia1 Concession
Ltd.
11. Andreas Deinhard
12. Andre Bocuse
13. Rudaer Zwolf-Apostel
Gewerkschaft

14. Ungarisch-Deutsche
Gewerkschaft
15. Neustădter Bergbau Gesellschaft
16. Berliner Handels- Gesellschaft
17. Banca J. Landau

aur

1 argint

Vişc

34
34
142

Băile

Ilba
Băile Ilba,
Nistru, Lapoş,
Firiza de jos,
Baia Mare,
Baia Sprie
Ocna de fier
Ocna de fier
Valea Strimbă,
Poiana, Porcurea
Cusici
Brusturi
Petrisat
Brad, Ruda,
1138,25
Tărăţel, Criscior,
Luncoiu
de Sus, Luncoiu de Jos
Bucureşci, Rovina, Stănija
Ţebea, Căraci,
1,85

Belgian
Englez
German

Englez

106

2,05

Englez
Englez

1559

Englez
German
Francez
German

18

German

21

German

65

German

Selişte
Căinelul

de Sus

Fizeşti,

Bar-

bura,

German

Măgura,

Topliţa,

Tres-

tia
18. Credit-Gesellschaft fiir
Industrie und Grundbesitz
Baia de Arieş
19. Goldbergwerk-Stanizsa
am Fericsel
Stăni ,. . Almaş
20. Georges Arnaud
Roşia Montană
21. Soc. Minieră "Sft. Gheorghe" din Criscior
Valea Dozului
https://biblioteca-digitala.ro
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Tabelul V (continuare)
Locul

Producţia

in kg.

exploatărilor

miniere

aur

argint

25. Soc. Min . .,Mindszentek"
26. Mina de cupru .,Hungaria"
27. Compagnie franc;aise de
mines de mercure de
Zalathna
28. S.A. de Industria Sulfului
din Zlatna
29. l\fina de zinc
30. S.A. de Asfalt din

31. S.A. de Asfalt Ungar
32. S.A. de Industria Petrolului din Bihor-Sll.laj

z a

u

~ §

-

-

-

91,68

518

17,71

24,36

132

Deva

-

-

130

Valea-Dosului

-

-

-

Zlatna

-

-

250

Botiza

-

-

-

Brusturi

-

-

400

Brusturi, Derna

-

-

-

-

-

-

Almaş

Ţară

-a

211,79

neşti

~t'

'El

><11

1

22. Soc. Minieră ., Stefania"
din Criscior
Criscior
23. Prima S.A. de 1\finll. de Aur Boiţa, Fizeşti,
din Transilvania
Crăciuneşti
24. S.A. de Mine şi Furnale Valea-Dosului,
din Ungaria
Bucium, Izbita,
Boteşti, Cll.zll.-
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German
GermanUngar

GermanUngar
Austriac
Austriac
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AustriacUngar
EnglezUngar
GermanUngar
GermanUngar
German

1

Membrii aristocraţiei maghiare, in frunte cu familia conţilor Tisza81 , ca şi unii reprezentanţi
ai marii burghezii trăgeau cîştiguri din nll.vala după aur a capitalului străin. Astfel, de exemplu,
o societate francezll. a luat in arendll. pe trei ani, cu suma de 90 000 forlnţi, mina de aur a deputatului parlamentar Lukăcs B~la . .,în ultima vreme, mina a dat neobişnuit de mult aur. Proprietarul vinde chintalul de minereu de aur cu 2 forinţi ... şi intr-o singură zi ... a incasat 7000 de
forinţi" 87 •

Cea mai însemnată intreprindere infiinţată de marele capital maghiar din Budapesta împreună
cu comercianţi capitalişti vienezi a fost Prima S.A. de Mine :de Aur din Transilvania, creată
in iulie 1889 cu un capital din acţiuni de 500 000 forinţiiB, ale cll.rei mine de la Boiţa au fost luate
în arendll. de la tezaurariat în 1884 de intreprinzătorul german Heinrich Klein, iar din
81
&7

118

Sândor Vilmos, op.cit., p. 401.
BKL., 1884, p. 136.
Raportul Camerei de comerţ Arad, 1889, p. 77; Magyar Compass, 1891/1892, p. 517.
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anul ,1887 au trecut în administraţia unei firme engleze "cu cumpărare de probă" 88 • În anul
in care a fost preluată, mina producea numai 6,38 kg de aur şi 3,04 kg de argint, lucrind cu
350 de muncitori. În schimb, în 1900 producţia a crescut la 211,79 kg de aur şi 91,68 kg de
argint, avînd angajaţi un număr de 518 muncitori minieri.
Pînă la această dată însă, intreprinderea a ajuns sub influenţa directă a lui Wiener Bank-verein, prin mărirea capitalului de bază la 925 000 forinţi, respectiv 1 850 000 mlirci 90 . De altfel,
încă de la fondare, societatea preschimba aurul la Berlin, iar minereul la furnalul tezaurarial
<le la Mulden, în Saxonia91 •
Capitalul străin s-a profilat însă în Transilvania nu numai pe exploatarea aurului. Prin mijlodrea băncii Credit Lyonnais, societatea pariziană Compagnie fran~aise de mines de mercrtre a
Zalatlma, înfiinţată in 1891, făcea, cu un capital de bază de 1 800 000 franci, exploatarea mercurului92. În 1895 a luat fiinţă cu un capital de bazll de 1 250 000 forinţi, prin intermediul Băncii
1\:Iaghiare de Industrie şi Comerţ, S.A. de Su/f din Zlatna, intreprindere cu participare austriacă şi
maghjară după preluarea minei aflate în hotarul comunei Trimpoaiele, fostă pînă atunci în proprietatea Societăţii Miniere Maghiare Tharsis 93 • Zăcămintele de zinc descoperite la Botlza .,formează,
cu excepţia cîtorva capitalişti din ţară, proprietatea unor oameni de afaceri englezi" 9'. Mina
de cupru de la Deva era transmisă ca un fel de ştafetă, din mînă în mînă, intre cercurile capitaliste străine. Harter Samuel et Comp. preia mina în 1873 de la Nelicska Lajos. În 1876 însă,
.,întreprinzătorii străini părăsiseră Deva". l\Iina fără stăpîn, "ca un copil al nimănui, era ocupată
dnd de unul, cînd de altul, dar am putea spune că nimeni nu a ocupat-o serios". În 1893, un
misit abil a convins un consorţiu format din capitalişti englezi şi francezi să cumpere mina de
cupru, dar asociaţia s-a destrămat în 1895. în 1898, mina fu cumpărată cu 12 000 forinţi de un
consorţiu austriac, iar în 1900 ea a ajuns în proprietatea Terezei Bischekrieder din Miinchen95.
Printre sursele de materii prime ocupate de capitalul străin găsim şi minele de asfalt din Transilvania. În 1878 a luat fiintă, cu un capital de bază de 110 000 forinţi, S.A. Maghiară de Asf.. lt,
care preluă zăcămintele de la Budoi aparţinînd moşierului Bulyovszky Ignac. Societatea iese
in 1891 din situaţia critică în care se afla, ajungînd in sfera de interese a Băncii Maghiare de Industrie şi Comerţ, datorită căreia şi-a putut mări între anii 1891 şi 1896 capitalul de bazll cu 700 000
forinţi 96 • Întreprinderea amplificată o dată cu creşterea lucrărilor de asfaltare a contractat
în 1899 un împrumut de 3 milioane coroane rambursabile în 20 de ani, cu dobîndă de 5% de la
A. G. fiir Montanindustrie. Totodată, Casa Naţională de Economii din Budapesta a deschis
întreprinderii un cont curent mergînd pînă la 2 500 000 coroane. La capitalul de bază ce
s-a ridicat la suma de 3,8 milioane coroane, a contribuit şi Banca Maghiară de Industrie şi
Comerţ, ca şi Banca Comercială Maghiară din Budapesta. Noile acţiuni emise datorită măririi
capitalului au fost plasate în străinătate, anume în GermaniaB7.
89 Palffy Jozsef, Erdely aranybtinydszata, Budapesta, 1885, p. 11 ; Raportul Camerei de
Arad, 1887, p. 114.
90
Jlfagyar Compass, 1896/1897, p. 234.
81
Raportul Camerei de comerţ Arad, 1890, p. 94.
82
Raportul Camerei de comerţ Cluj, 1891, p. 14; idem, 1892, p. 171-172.
03
Idem, 1895-1897, p. 181 ; BKL., 1904, vol. II, p. 119.
M BKL., 1898, p. 84.
05 1dem, 1908, p. 699.
86
Magyar Compass, 1899/1900, vol. II, p. 432.
~. lbid. ; Sandor Vilmos, op.cit., p. 433.
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între timp S.A. Maghiară de Asfalt şi-a lărgit iniţiativele de afaceri. în 1894 ea a luat parte
la fondarea S.A. de Industria Petrolului di1t Bihor- Sălaj - cu un capital de bază de 400 000
de forinţi -,pe care a atras-o in sfera sa de interese 98 • În 1895, S.A. de Asfalt şi Petrol din Brusturi, infiinţată în 1889 cu capital maghiar şi german 99 , a fost scoasă din impasul financiar în care
se afla de Banca Comercială :Maghiară din Budapesta. Patru cincim.i'din acţiunile întreprinderii,
reinfiinţată sub numele de S.A. de Industrie 1\'a{io11ală a Asfaltului, au ajuns în posesia S.A. Maghiare de Asfaltloo.
în sfîrşit, amintim că nu au scăpat atenţiei capitalului străin nici prospecţiunile de ţiţei•
În judeţul Trei-Scaune, un întreprinzător cu numele de Xaver Wagner avea concesiune pentru
numeroase prospecţiuni libere, vînzind-o in 1884 lui Osterreichische Lănder-Bank din Viena,
iar prospecţiunile din judeţul Sălaj au fost acaparate in 1885 de Freiherr von Stevenow 101 •

Drept concluzie a celor înfăţişate, putem constata că în perioada dualismului austro-ungar, cuprinsă între anii 1867-1900, perioadă ce a îmbră
ţişat faza de liberă concurenţă a capitalismului şi începutul trecerii la faza
imperialistă, sursele de materie primă industrială din Transilvania: producţia de cărbune, de minereu de fier şi prelucrarea fierului, precum şi, ală
turi de ele, în parte, zăcămintele de metale neferoase, au ajuns în sfera
de interese a capitalului străin. În acapararea lor a participat ca un ajutor
al capitalului străin posesoarea puterii politice, marele capital şi marea
proprietate funciară maghiară, interesată în a împinge pe al doilea plan
burghezia naţională românească şi alte burghezii naţionale din Transilvania, precum şi în a-şi lua partea din profitul realizat. Atît clasele dominante din Austria, cît şi cele din Ungaria au subordonat exportul de capital
în Transilvania, conform intereselor lor fundamentale, scopului de a menţine
şi consolida compromisul încheiat în 1867.
Pînă la începutul sec. XX, cînd a luat sfîrşit împărţirea lumii între uniunile monopoliste, şi în părţile transilYănene ale patriei noastre s-a încheiat,
ca un moment al procesului amintit, ocuparea surselor de materii prime.
În 1900, producţia minelor de cărbune din Transilvania se ridica la
15 074 758 chintale, din care capitalul străin producea 14 308 697 chintale,
adică 94,9% din totalul producţiei. Acum, la fel ca la începutul perioadei
discutatel 02 , producţia de cărbune negru provenea aproape în întregime
din minele întreprinderilor afiliate sferei de interese a Austriei. Prin ele,
o treime din totalul producţiei de cărbune era dată de întreprinderi aflate
în proprietatea exclusivă a capitalului austriac. Cele două treimi rămase
erau împărţite în bună parte între întreprinderile comune ale capitalului
austriac - german - francez - maghiar, apoi între ruinele mai mici
aparţinînd capitalului englez şi belgian, astfel că pe mîna capitalului transilvănean se aflati abia 5,1% din producţie.
sa

Korosy Jozsef, op.cit., p. 98.

se Magyar Compass, 1892/1893, p. 542-543.

1oo Sandor Vilmos, op.cit., p. 433.
101 Raportul Camerei de comerţ Cluj, 1883-1885, p. 196.
102 Ludovic Vajda, Cu privire la pătrunderea capitalului austriac în industria mi?Jieră şi
siderurgică a Transilvaniei între 1848 şi 1867, in Studia. Series Historia, fasc. 2/1965, p. 73.
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În producţia de fontă, interesele capitalului străin prezentau următorul
tablou: 1 275 039 chintale, deci 60,4% din producţia totală de 2 107 658
chintale, erau produse de capitalul străin. Cu toate că faţă de 1867 s-a
înregistrat o scădere de 19,6% a capitalului străin103 , dacă avem în vedere
producţia de fontă a tezaurariatului, în proporţie de 36,9%, constatăm
un regres continuu al capitalului transilvănean, căruia îi reveneau numai
2,7% din producţia de fontă pe anul 1900. În cadrul întreprinderilor capitalului străin, şi în domeniul producţiei de fontă se afla în frunte capitalul
austriac, cu o participare de 72,9%. Pe bună dreptate scria Kerpely Antal,
profesor de siderurgie la Şcoala Superioară de Mine şi Silvicultură din
Selmecbânya: "Cine ar putea să nege că industria siderurgică ... constituie unul din cei mai importanţi factori economici. Şi cine nu ştie că siderurgiştii austrieci consideră Ungaria de veacuri întregi, din generaţie în
generaţie, ca o piaţă a lor ereditară, firească" 104 •
Din minele de aur ale Transilvaniei se scoteau în 1900 în total 2 910,42 kg
de· aur. În cadrul acestei cantităţi, o cincime din cele cea. 25 de mine de
aur şi argint ale capitalului străin produceau 52,6%. Scăzînd însă producţia
de 647,70 kg aur a tezaurariatului, obţinem o proporţie de participare
a capitalului străin de 68,4%.
Prin faptul că capitalul străin era puternic tocmai în ramurile industriale
cele mai importante, mineritul şi siderurgia, precum şi prin posesia de
către capitalul străin în general a celor mai mari şi mai dezvoltate întreprinderi, influenţa sa se făcea nemijlocit simţită în întreaga structură
industrială a Transilvaniei. Întrucît motorul activităţii capitalului străin
era extraprofitul realizat prin condiţiile în care se desfăşura producţia,
el a contribuit doar în mod limitat, determinat de interesele profitului
şi însoţit de grele contradicţii interne, la dezvoltarea forţelor de producţie
în Transilvania.
L. VAJDA

DAS FREMDE KAPITAL IN DER BERGBAU- UND HUTTENINDUSTRIE SIEBENBURGENS ZWISCHEN 1867 UND 1900
(Zusammenfassung)
Die Arbeit behandelt das Eindringen des fremden Kapitals in die Bergbau- und Hiittenindustrie Siebenbiirgens in dem geschichtlichen Zeitabschnitt, der durch den dualistischen
Pakt von 1867 zwischen den osterreichischen und den ungarischen herrschenden Klassen
eingeleitet wurde.
Ausgehend von der Feststellung, dass fremdes Kapital schon seit dem Zeitraum 1849-1867
wichtige Positionen in der Rohstoffindustrie gewonnen hatte, legt der Verfasser dar, dass
103

lM

Ibid.
BKL., 1897, p. 339.
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durch die auf 1867 folgenden Zustănde dem Eindringen fremden Kapitals neue Moglichkei·
ten eroffnet wurden. Die wichtigste Rolle unter den Faktoren, welche das Eindringen des
fremden Kapitals unmittelbar beeinflussten, hatte der sofort auf die wirtschaftliche und politische Krise, die dem Abschluss des dualistischen Paktes voranging, folgende kapitalistische Aufschwung; durch Verschii.rfung der sozialen Unterdriickung der Volksmassen aller
Nationalităten, sowie durch die immer stărkere nationale Unterdriickung der rumanischen
MehrheitsbevOlkerung Siebenbiirgens, fiihrte dieser kapitalistische Aufschwung zur Konsolidierung der politischen Lage.
Bis zum neunten Jahrzehnt des 19. Jhs. blieb das Osterreichische Kapital der hauptsachlichste Nutzniesser der kapitalistischen Entwicklung in der Bergbau- und Hiittenindustrie
Siebenbtirgens. Immer haufiger aber wird die Beteiligung des vor allem in Budapest konzentrierten ungarischen Grossbiirgertums an den in Siebenbiirgen interessierten osterreichischen Unterneh.men, oder die Griindung von gemeinsamen Betrieben des osterreichiscben
und des ungarischen Grosskapitals.
In volligem Einklang mit den Verănderungen, die in den Kraftenrhaltnissen innerhall>
des fremden Kapitals stattfanden, eroberten seit Mitte des neunten Jahrzehnts, in Siebenbiirgen vor allem das deutsche und - weniger - das franzOsische, belgische und englische
Monopolkapital wichtige Positionen.
Die Umstănde, die zur Ausbreitung des fremden Kapitals in Siebenbiirgen beitrugen, siud
vielfăltig und werden in vorliegender Arbeit analysiert. Die hauptsachlichste Form des
Eindringens fremden Kapitals war diejenige des aktiven Kapitals durch Aktiengesellschaften. Was den \Veg dieses Eindringens betrifft, unterscheidet der Verfasser zwei Spielarten:
die des "direkten" und die des "indirekten" Eindringens.
Im J. 1900 kontrollierte das fremde Kapital 94,9% der Kohlenproduktion, 60,4% dcr
Gusseisenproduktion, 68,4% der Goldproduktion.
Der Verlasser zieht die Schlussfolgerung, dass durch die Vorherrschaft des fremden Kapitals gerade in den wichtigsten Industriezweigen, dem Bergbau und der Eisen- und Stahlindustrie, sowie dadurch, dass fremdes Kapital im allgemeinen die grossten und bestentwickelten Unternehmen besass, sein Einfluss sich in der gesamten Industriestruktur Siebenbiirgens unmittelbar bemerkbar macht. Da der Beweggrund fiir die Tatigkeit des fremden
Kapitals der durch die Produktionsverhiiltnisse bedingte Sonderprofit war, trug es nur in
beschranktem Masse, mit Riicksicht auf den Gewinn und unter schweren inneren Widerpriicben, zur Entwicklung der Produktionskrafte in Siebenbiirgen bei.
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Comprcmi~ul austro-ungar din 1867 a însemnat împărţirea puterii pol~tic.e
între aristocraţia şi burghezia austriacă pe de o parte şi burghezo-mo~ilen
mea maghiară pe de altă parte în detrimentul celorlalte popoare din cupnnsul
monarhiei habsburgice. O dată încheiat, acest compromis dualist de clasă
a pus capăt speranţelor românilor şi slavilor din monarhie care, în aprili.e
1849, ceruseră guvernului central de la Viena învoirea de a se putea org.amza pe temeiul egalei îndreptăţiri naţionale 1 . Împinse pe planul al dmlea,
aceste naţionalităţi, care locuiau teritorii relativ compacte şi împreună
erau mai numeroase decît naţiunile dominante, s-au ridicat cu hotărîre
şi au protestat împotriva acestui act reacţionar, întrucît năzuinţele de
libertate şi de viaţă naţională proprie exprimate de ele le-au fost înăbu
şite în mod brutal:a.
Împiedicate să-şi ocupe locul şi poziţiile la care aspirau, burgheziile
popoarelor oprimate au fost obligate să-şi strîngă rîndurile şi să-şi constituie partide naţionale ca foruri conducătoare în lupta pentru o existenţă
de sine stătătoare, pentru dobîndirea de drepturi social-economice, culturale
şi politice. Folosind năzuinţele de libertate ale maselor largi, aceste burghezii
au imprimat astfel luptelor lor, prin aportul hotărîtor al maselor, un
caracter progresist de eliberare de sub jugul oprimării naţionale. Pe de
altă parte, interesele comune şi aceleaşi scopuri au determinat ca naţiona
lităţile din monarhia austro-ungară să se apropie unele de altele, să încerce
să-şi cunoască mai bine doleanţele şi năzuinţele, pentru a forma împreună
un front comun de luptă împotriva asupririi naţionale.
t.,.. ·
În partea răsăriteană a monarhiei habsburgice, unde opresiunea şi procesul de deznaţionalizare au devenit din ce în ce mai primejdioase, iniţiati
vele în vederea coordonării acţiunilor naţionalităţilor oprimate iau amploare,
anunţîndu-se pline de promisiuni. Românii, sîrbii şi slovacii au stabilit,
în deceniile imediat următoare încheierii pactului dualist (ba chiar imediat
1 N. Popea,
Memorialul arhiepiscopului şi mitropolitului Andrei baron de Şaguna- sau
luptele naţional-politice ale românilor. 1846-1873, t. I, Sibiu, 1889, p. 284-286, 314-324.
z Dintre numeroasele lucrări vezi: F. Zwitter, J. Sidak, V. Bogdanov, Les probleme·s 'na:
tionaux dans la monarchie des Habsbourg, Beograd, 1960, p. 86-112; Şt. Pascu, Lutle des
Roumains de la monarchie des Habsbourg contre le dualisme, in RevRHist, VII (1968), nr. 1.
p. 39-45.
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după anul 1848), contacte politice şi culturale deosebit de fructuoase 3 •
La început mai mult accidentală, colaborarea naţionalităţilor a devenit
din ce în ce mai organizată. Se va profita de toate ocaziile pentru împlinirea ei şi pentru a o pune pe picioarele unui organism politic comun, mai
ales că această colaborare se afla preconizată în toate programele partidelor
naţionale ale românilor, sîrbilor şi slovacilo:r'.
Ideea de colaborare a pornit mereu de la români. După constituirea
Partidului Naţional Român (1881), din iniţiativa oamenilor politici români
încep negocierile cu reprezentanţii celorlalte naţionalităţi în vederea realizării unei colaborări organizate. Pentru coordonarea luptei lor împotriva
claselor dominante reacţionare s-a simţit nevoia organizării unor conferinţe
sau congrese. Astfel, în urma întrunirilor ce au avut loc între reprezentanţii
partidelor naţionale ale românilor, sîrbilor şi slovacilor, în anii 1892-1895,
s-au pus bazele unui program comun de acţiune, supus pentru deliberare
şi hotărîre Congresului naţionalităţilor din 29 iulie/10 august 1895 de
la Budapesta. Organizat de românii, sîrbii şi slovacii din Ungaria, Congresul
naţionalităţilor avea şi obiectivul de a da o direcţie fermă strădaniilor
lor co~une pentru a înlocui întîlnirile ocazionale din trecut cu o organizaţie permanentă. Programul comun de acţiune aprobat în unanimitate cu
această ocazie înregistra principiile generale şi speciale devenite directive
în activitatea politică a celor trei naţionalităţi, pronunţîndu-se şi asupra
modului concret în care se va organiza alianţa partidelor naţionale 6 •
Unul din cele 22 de puncte ale programului comun de acţiune aprobat
de Congresul naţionalităţilor din 1895 (punctul XXI) se referea la elaN. Popea, op.cit., p. 284-286, 314-324; T. V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele
ale românilor de sub coroana ungară, voi. IV, Sibiu, 1906, p. 458-790; ].
ungurilor şi colaborarea lor. Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la Congresul
de la Budapesta al naţionalităţilor (tradus de Gh. Pop). in Piatră de hotar, III (1936), nr.
3-4; T. Botiş, Monografia familiei Mocioni, Bucureşti, 1939, p. 118-252; M. Constantinescu
şi G. Penelea, !nsemnările din închisoarea de la Seghedin ale doctorului Ioan Raţiu, in Studii,
18 (1965), nr. 2, p. 361-362; 1. D. Suciu, Lupta comună româno-sîrbă împotriva dualismului
habsburgic, in Revista română de studii internaţionale, 1970, nr. 3-4 (9-10), p. 185-198;
L. Boia, La Roumanie vue par les tcheques et les slovaques (1848-1900), în Nouvelles etudes d'Histoire, voi. IV, Bucarest, 1970, p. 272-281.
4
Tribuna, X (1893), nr. 14, XII (1895), nr. 161; T.V. Păcăţian, op.cit., voi. V, Sibiu.
1909, p. 43-58; J. Palkovi~. op.cit., nr. 4 din 15 aprilie 1936, p. 22; L. Holotik, Memorandum slovenskeho naroda z roku 1861 (Memorandumul poporului slovac din anul 1861), în Historicky lasopis, XI (1963), nr. 1, p. 3-30; B. Surdu, Conferinţa de la Mercurea (1869), în
AIIC, VIII (1965), p. 197; N. Petrovic, Svetozar Miletic i Narodna Stranka. 1860-1885
(Svetozar Miletic şi Partidul naţional. 1860-1885), voi. 1 (1860-1869), Sremski Karlovci,
1968, p. 581-588; L. Maior, Constituirea Partidului Naţional Român. Conferinţa din 12-14
mai 1881, in Studia, XIV (1970), fasc. 1, p. 99-107.
ti 1. Georgescu, Dr. Ioan Raţiu (1828 -1902). 50 de ani din luptele naţionale ale românilor
ardeleni, Sibiu, 1928, p. 101-136; M. Kraje!ovie!, Kongres rumunov, slovakov a srbov (Congresul
românilor, slovacilor şi sirbilor), in Slovanske §tudie, VIII (1966), p. 71-110; idem, Slovenskd
politika v strednej Eur6pe. 1890-1901. Spolupraca Slovakov, Rumunov a Srbov (Politica slovacă in Europa centrală. 1890-1901. Colaborarea slovacilor, românilor şi sirbilor), Bratislava,
1971, p. 151-204; Şt. Pascu, Relations roumano-slovaques dans la derniere decennie du XJXe
siecle, în RevRHist, VII (1968), nr. 3, p. 385-396; ]. Palkovie!, op.cit., nr. 4 din 15 aprilie
1936, p. 27-29.
3

politice-naţionale
Palkovi~. Vecinii
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borarea unui memorand "care în numele popoarelor reprezentate în această
alianţă, să expună pe deplin situaţiunea, cu scopul de a fi prezentat
majestăţii sale imperiale şi regale" 6 • Ideea şi scopul acestui memorand,
modalităţile practice de întocmire şi prezentare a lui Curţii imperiale de
la Viena, probleme ce n-au fost elucidate în lucrările apărute pînă în prezent, vor face obiectul studiului de faţă.
În cadrul monarhiei habsburgice, ideea memorandelor şi a petiţiilor
către suprema autoritate politică este tot aşa de veche ca şi luptele pentru emancipare naţională a popoarelor ce o constituiau. Această tactică
politică a fost continuată şi cultivată, ca o formă de exprimare a nemulţu
mirilor, a doleanţelor popoarelor dornice de o viaţă liberă, pînă în preajma
primului război mondial. Astfel în epoca modernă şi mai ales în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, românii, sîrbii şi slovacii au recurs în mai
multe rînduri la elaborarea unor asemenea documente politice care cuprindeau revendicările şi năzuinţele lor şi care erau înaintate la Viena, Curţii
imperiale. Dintre acestea remarcăm la români petiţia din 1866 7 şi M emorandul din 18928 ; la sîrbi petiţiile din 18989 şi memorandul din 189910 ;
la slovaci memorandul din 186111, petiţia din 188512 şi memorandul din
189413 •
Ideea memorandului comun al naţionalităţilor oprimate din monarhia habsburgică, in care
se pretindă în mod solidar rezolvarea tuturor revendicărilor lor, a prins viaţă in cursul
anului 1892, cind reprezentanţii acestora incep negocierile pentru realizarea unei colaborări
organizate. De fapt antecedente in această privinţă găsim in memorialul românilor, slovacilor, croaţilor (după August Treboniu Laurian şi al sirbilor), inaintat guvernului central de la
Viena în aprilie 184914 . Ideea memorandului comun a fost impulsionată acum şi de Memorandul
românilor transilvăneni din 1892, care, chiar dacă nu s-a învrednicit de atenţia împăra
tului, prin mişcările social-politice cărora le-a dat viaţă, prin felul cum a fost primit de intreaga
naţiune română, de celelalte naţionalităţi oprimate din monarhia habsburgică, ca şi prin ecoul
pe care 1-a avut în opinia publică europeană, a avut o "însemnătate epocală in istoria naţiunilor
din Ungaria"1&. Este deci explicabil de ce reprezentanţii naţionalităţilor au preconizat in 1892
a prezenta Coroanei un memorand comun printr-o deputaţiune de 10 membrP 8 •

să

Tribuna, nr. 172 din 1/13 august 1895, p. 687.
Gh. Bariţiu, Părţi alese din istoria Ttransilvaniei pe două sute de ani din urmă, voi. III,
Sibiu, 1891, p. 421-430.
8
Memorandul romdnilor din Transilvania şi Ungaria către maiestatea sa imperială şi regală apostolică Francisc Iosif I, Sibiu, 1892.
9
Tribuna poporului, II (1898), nr. 210, 220, 226, 228; Gazeta Transilvaniei, LX (1898),
nr. 235.
10 Gazeta Transilvaniei, LXI (1899), nr. 124, 128; Tribuna, XVI (1899), nr. 122, 127128, 130; Biblioteca Astra Sibiu, fond Dr. I. Raţiu, cutia LX, doc. 49.
11
J. Palkovi<!, op.cit., III (1936), nr. 3-4; L. Holotik, op.cit., p. 3-30.
12
Gazeta Transilvaniei, nr. 196 din 4/16 septembrie 1885, p. 2.
13
Tribuna, XI (1894), nr. 168, 210.
14 N. Popea, op. cit., p. 284-286, 314-324.
16 Şt. Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, încununarea ideii, a tendintelor si
a luptelor de unitate a poporului român, Cluj, 1968, p. 167.
'
'
18 Cf. Tribuna, IX (1892), nr. 170; Biblioteca Academiei R.S.R., mss. rom. 4R53, t 122.
6

7
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Pentru elaborarea acestui memorand, după informaţiile ziarului croat "Obzor" (Oriwnt),
exista intenţia de a se convoca la Viena in luna noiembrie a anului 1892 o conferinţă a cehilor, croaţilor, sirbilor, slovenilor, rutenilor, românilor şi social-creştinilor germani. Memorandul
trebuia să conţină, pe lingi plîngeri, şi modul de rezolvare al lor, ziarul croat precizind in incheierea informaţiei ci pentru popularizarea lui se va apela la presa din strlinitate17 • Dar procesul
memorandist şi intemniţarea conducAtorilor politici români din Transilvania (1894), precum
şi alte piedici, ca acelea legate de stabilirea unui program de acţiune al naţionaliHI.ţilor, au
aminat pini in 1895 ţinerea congresului şi implicit problema memorandului.

-·

O dată stabilită data şi obiectivele Congresului naţionalităţilor (la care au aderat numai
românii, sirbii şi slovacii), era necesar ca, pe lîngă asigurarea unei reprezentări adecvate a naţio
nalităţilor respective, să se definitiveze şi proiectul de program încă inaintea congresului.
Cunoaşhm in prezent trei proiecte ,.frogram" de alianţă a partidelor naţionale român,
sirb şi slovac1 8 , proiecte alcătuite, se pare, de reprezentanţii fiecărei naţionalităţi în
parte şi a căror paternitate - după noi - nu este incă elucidată pe deplin19 • în doul din aceste
proiecte de program se menţionează însă, pe lîngă alte probleme - care nu fac obiectul studiului de faţă - şi redactarea unui memorand comun emis de cele trei popoare aliate şi destinat să împărtăşească împăratului situaţia inechitabilă ce le-a fost creatl2°.
În cugetările sale politice, inchegate în aprilie 1895 şi publicate la scurtă ueme după
eliberarea sa din detenţiunea de la V ac în broşura La ţintă, Meditaţiune politică, Nicolae Cristea
arată posibilitatea înaintării la împărat a unui memorand sau a mai multora. Ca membru
al Ccmitetului central al Partidului Naţional Român, el cunoştea toate acţiunile şi pregătirile
ce se făceau mai ales în cursul anului 1895 pentruJ ţinerea Congresului naţionalităţilor. Tocmai
de aceea, Nicoale Cristea preciza în broşura amintită că dacă congresul ar fi irealizabil
datorită neîncheierii solidarităţii preconizate sau interzicerii ţinerii lui de către guvernul
maghiar, tot memorandul ar fi de acceptat (unul singur, sau din partea fiecărei naţionali
tăţi cîte unul identic) 21 • După cum se ştie însă, Congresul naţionalităţilor a avut loc la 29 iulie/
10 august 1895 în Budapesta. Chiar in ziua deschiderii acestuia, "Tribuna" din Sibiu ară
ta că se impune necesitatea de a explica monarhului şi "lumii" ce au făcut naţionalităţile prin
ţinerea congresului şi ce voiesc să facă de aici înainte. Şi aceastll cale va fi: "Un memorand, care va cuprinde plîngerile şi aspiraţiunile celor trei naţiuni se va decide, se va face,
se va supune m. sale, se va tipiri pentru lume" 22. Aceste naţiuni, dupl afirmaţia ziarului,
se vor adresa monarhului "cu incredere", pentru "el dreptatea nu poate să intirzie", iar
memorandul, daci din intimplare ar fi gata in cursul anului 1896 cind se va sărbători mileniul maghiar, nu va putea să nu protesteze impotriva nedreptăţilor la care sint supuse aceste
popoare. În incheierea articolului, se speră că acest memorand-protest nu va fi ultimul semn
de colaborare al popoarelor in cauză şi că Congresul naţionalităţilor va fi un pas spre vremuri mai buneu.

17 Tribuna, nr. 170 din 29 iulie/10 august 1892, p. 677.
18 Vezi aceste programe in Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond V. Mangra, doc.
nr. 67, 70, 72-74.
18
O enunţare a paternităţii acestor proiecte de program nu in totalitate convingătoare vezi
la M. Kraj~ovil!, Slovenska politika ... , p. 179.
10
Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond V. Mangra, doc. nr. 73-74 (punctul al
16-lea) şi doc. nr. 72 (punctul al 6-lea).
11
N. Cristea, La ţintă. Meditaţiune politică, Sibiu, 1895, p. 69-71.
21
Congresul, in Tribuna, nr. 170 din 29 iulie/10 august 1895, p. 679.
11 Ibidem.
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Congresul naţionalităţilor din 1895 a aprobat programul comun de acţiune al românilor,
sirbilor şi slovacilor, intocmit în prealabil pe baza proiectelor de program ale celor trei partide
naţionale. Punctul XXI al acestui program, după cum am mai arătat,
formula problema
memorandului in felul următor: "Comitetul convociitor are să elaboreze încă înainte de întrunirea proximă a congresului un memorand, care în numele popoarelor reprezentate prin această
alianţă, să expună pe deplin situaţiunea, cu scopul de a fi prezentat maiestăţii sale imperiale
şi regale"u. Aceasta insemna că memorandul, ce trebuia elaborat de Comitetul executiv al
Congresului naţionalităţilor din 1895, pentru a fi inaintat Coroanei, urma, după cum vom vedea,
să fie discutat şi aprobat în al doilea congres al naţionalităţilor aliate.
Imediat după Congresul naţionalităţilor exista intenţia ca acest memorand (ce urma a fi
inaintat îmţăratului) să fie compus înaintea sărbătoririi mileniului maghiar. Astfel ,.Tribuna"
din Sibiu preciza într-un articol cu titlul Consecin{ele, că dacă nu se va ţine cont de prognmul Congresului naţionalităţilor şi cele trei popoare nu ,·or putea intra în parlament, ,.ele
se vor prezmta, împreunA, cu un nou memoriu [după cel al românilor] Ia treptele Tronului,
iar aceasta chiar în preajma serbiir:ii milenare" 25 • În acest scop în scrisorile identice trimise de
Vasil~ Mangra (preşedinte interimar al Partidului Naţional Român pe perioada întemniţării
memorandiştilor, unul din corifeil organizării Congresului naţionalităţilor din 1895), Ia 4 sephmbrie 1895, oamenilor politici Paul Mudron şi Mihail Polit, acesta propune ca reprezentanţii
respectivi din partea celor trei popoare "să elaboreze cite un proiect de memorand şi cînd vom fi
gata cu el, atunci autcrii să ne intrunim la un loc, pentru ca din materialul celor trei proiecte
separate ~ă facc:m un al patrulea proiect comun, care va fi supus comitetului de 12, spre a-i
da forma definith·ă" 28 • La aceastil. propunere Paul Mudron il informează pe Vasile Mangra că
de Ia slovaci pentru redactarea memorandului a şi fost delegat avocatul din Bratislava Milos
Stefanovic27.
Şi Ia începutul anului 1896 persistă intenţia ca reprezentanţii celor trei popoare să înainteze
un merr.orand împăratului în ajunul sau în timpul serbărilor milenare 28 • Din conceptul de răs
puns al scrisorii lui Ioan Raţiu destinat probabil lui Iuliu Coroianu (Ia sfîrşitul lunii martie 1896),
aflăm că în şedinţa Comitetului central al Partidului Naţional Român din 29 martie 1896 de Ia
Sibiu s-a prezentat textul unui mEmoriu destinat unei acţiuni comune a naţionalităţilor. La
prima vedere, acest concept nu ne indică însă cu u:actitate despre ce memoriu este vorba.
TotuŞi, din conţinutul conceptului reiese că el este un memoriu-protest contra serbărilor
milenare, redactat şi trimis probabil (împreună cu o scrisoare) de Iuliu Coroianu la 26 martie
1896 lui Ioan Raţiu pentru a fi ,.citit" in şedinţa amintită a Comitetului central 2o. Memoriul
desţre care se ţomeneşte in conceptul lui Ioan Raţiu ar putea fi eventual şi proiectul de protest
contra sărbătoririi mileniului maghiar, redactat de sîrbi şi trimis românilor pentru a-l studia şi adopta3°. Despre memorandul comun al naţionalităţilor destinat însă împăratului nu
putea fi ,·orba, pentru că, după cum vom vedea, Iuliu Coroianu va fi însărcinat cu redactarea acestuia de abia în cursul anului 1898. Şedinţa Comitetului central al Partidului Naţio
nal Rcmân din 29 martie 1896, care ,.a fost rău cercetată", după cum scria Ioan Raţiu în
Tribuna, nr. 172 din 1/13 august 1895, p. 687.
Idem, nr. 179 din 10/22 august 1895, p. 716.
26 Vezi ciorna unică a acestor scrisori în Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond V.
Mangra, doc. nr. 77.
27 Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond V. Mangra, doc. nr. 79.
28 Tribuna, XIII (1896), nr. 19; Revista Orăştiei, II (1896), nr. Il, 13.
28 MuzistTrans, nr. inv. M. 2704.
80 Gazeta, nr. 52 din 4 aprilie 1896, p. 1.
21

26
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conceptul amintit (au fost numai opt membri ai Comitetului central)31, n-a luat din această
,.hoti1riri definitive in privinţa acţiunilor,.ce sunt a se pune la cale din incidentul
mileniului". Aici se hotăreşte insă o nouă intrunire a Comitetului central pe data de 9 aprilie
st.n. 1896, deoarece - preciza Ioan Raţiu - ,.plnă atunci vom _avea la mină şi părerea aliaţilor noştri asupra unei acţiuni comune"n.
cauză

Conceptul scrisorii lui Ioan Raţiu, adresată probabil - aşa cum arătam- lui Iuliu Coroianu•
ne edificii. şi asupra stării de spirit pe care o manifestau oamenii politici români şi slovaci
la inceputul anului 1896 in acţiunea ducerii la împărat a unui memorand al naţionalităţilor
aliate. Din el rezultă că increderea manifestată de unii conducători ai naţionalităţilor oprimate
(după incheierea pactului dualist) in ce priveşte sprijinul Tronului a fost dezminţită de desfăşurarea evenimentelor, deoarece Curtea imperială încremenită in diplomaţia ei calculată
a spulberat mereu speranţele indreptate spre ea. Dar iatll. cum o prezintă Ioan Raţiu in conceptul scrisorii sale: ,.Membrii intruniţi al şedinţa din urmă [cea din 29 martie 1896] n-au
făcut in principiu nici o excepţiune in contra a trimiterii a unei deputaţiuni numeroasă la
Viena, dar aproape toţi au fost de părere că executarea va da de d.Hicultll.ţi mari şi intre altele
multele spese, ce se vor receru nu avem nici o speranţă a le putea ciştiga. Mai este încă
o imprejurare, care face dificilă executarea propunerii d-tale, răceala cea mare, ce s-a lăţit
in toate straturile populaţiunei noastre in contra Vienei care de citva timp ne lasă pradă
ungurilor [cercurilor guvernamentale] nu aude ţipetele noastre, nu vede cum suntem asupriţi
şi prigoniţi ; - prin urmare e greu a capaclta pe oamenii noştri despre foloasele care le-am
obţine in asemenea demonstraţiuni, căci ei ţin sus şi tare, că cel ce te-a părăsit astăzi cu desă
vîrşire nu meritl'i a pune in el altă incredere, din contra ei află a fi lucru cu mult mai băr
bătesc a le arăta durerile peste marginile puterei care nu te cunoaşte de cetăţean liber ci
de sclav. Tot de asemenea părere sunt şi aliaţii noştri, intre care slovacii nici să nu audă de
Viena. Nu ştiu ce va hotărî comitetul in 9 aprilie, ştiu insă că o acţiune se va pune la cale
şi depinde de la imprejurarea, dacă vom avea la dispoziţie mijloacele de lipsă, pentru ca chestiunea să fie măreaţă şi demnă de un popor însufleţit pentru o stare mai bună" 83 • Izbucnirea
pe faţă a crizei politice in sinul Partidului Naţional Român (la sfîrşitul anului 1895), neînţele
gerile dintre liberalii şi radicalii sirbi, ca şi alte cauze (una legată probabil de scăderea popularităţii tacticii apelării la sprijinul Tronului)3', fac ca activitatea din 1896 a Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor să. se rezume numai la publicarea protestului celor trei popoare
aliate contra serbărilor m.ilenare 35 •
În cursul anului 1897 se pune concret problema ţinerii celui de al doilea congres al naţio
nalităţilor şi a prezentării cu această ocazie a memorandului comun la împărat. în articolul
Ce-i de făcut?, semnat cu iniţiala L[ucaciu], gruparea de la ,.Tribuna poporului" din Arad
aduce in discuţie această problemă încă în ianuarie 1897: ,.întruniri poporale, congrese de
ale celor trei naţiuni aliate, memorande _şi articoli informati vi pentru cercurile conducătoare
31

Idem, nr. 49 din 31 martie 1896, p. 1.
nr. inv. M. 2704.
Ibidem. Vezi Biblioteca Centrală Universitară Cluj, fond A. Frâncu, mss. sertar 355/2,

32 ~IuzistTrans,
33
şi

f. 5.
34
MuzistTrans, nr. inv. M. 2704; Revista Orăştiei, II (1896), nr. 15; Gazeta, I (1896),
nr. 49, 52, 61; 1. Georgescu, op.cit., p. 118-123, 149-175; L. Botezan, Contribuţii la studiul vieţii politice a Transilvaniei în anii 1895-1898, in AIIC, XIII (1970), p. 213-242;
L. Boia, Contribuţii privind criza Partidului Naţional Român şi trecerea de la pasivism la activism (1893-1905), în Studii, 24 (1971), nr. 5, p. 963-984.
35
Vezi: Dreptatea, III (1896), nr. 88; Tribuna, XIII (1896), nr. 87.
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şi

pentru străinătate, - iată munca ce ne aşteaptă pe toţi" 38 • Dar in aprilie 1897, ziarul arădean
este nevoit să aprecieze însă că scopul tuturor pregătirilor făcute pentru acţiunea memorandului
"e scăpat"s7, Totuşi, în consfătuirea din 10-11 iunie 1897 de la Budapesta, Comitetul executiv
al Congresului naţionalităţilor a hotărit convocarea celui de al doilea congres al naţionali
tăţilor şi prezentarea memorandului comun împăratului, pentru finele lunii august - începutul
lunii septembrie a anului respectiv3 8 , Congresul proiectat nu va avea loc în 1897, deoarece va fi
amînat nemelnic de sirbi care sperau să obţină în acest an autonomia bisericii lor3 8 •
întrunirea secretă de la Budapesta a Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor
ce a avut loc în zilele de 10-11 ianuarie 1898, pe lîngă hotărîrea de a se da publicităţii
tm protest împotriva proiectului de lege cu privire la maghiarizarea numelor de localităţi,
avea ca scop şi convocarea celui de al doilea congres al naţionalităţilor4°. Conform procesului
nrbal întocmit la această intrunire confidenţialău, congresul urma să aibă loc - cum se precizează in punctele II şi III la finele lunii mai 1898 în Budapesta. Sarcina principală a
acestui congres, conform punctului 111 destinat a fi comunicat în paginile ziarelor româneşti,
sîrbeşti şi slovace la 14 ianuarie 1898, era: .,să ajungă la majestatea sa un memorand al
românilor, sirbilor şi slovacilor aliaţi printr-o delegaţie de ales din mijlocul congresului".
Punctul ultim, al IV-lea, al respectivului proces verbal preciza că ziua congresului se va fixa
de către Comitetul executiv cu cel puţin 20 de zile inainte de congres pentru redactarea definitivă a mc:morandului. Respectivul memorand, conform tot punctului IV, urma să fie publicat cu 14 zile inainte de congres, concomitent în presa naţională română, sirbă şi slovacă 42 .
După intrunirea confidenţială din 10-11 ianuarie 1898 de Ia Budapesta, membrii absenţi
ai Comitetului executiv sint înştiinţaţi în legătură cu hotărîrea de a se publica în presă la
14 ianu2rie 1898 protestul împotriva proiectului de lege cu privire la denumirea oficială a Iocalităţilor şi comunicatul referitor la convocarea şi scopul celui de al doilea congres al naţio
nalităţilor4a. Comunicatul de Ia punctul III al procesului verbal va apare în presa românească44 începînd cu data de 15 ianuarie 189846, în următoarea formă: "Comitetul executiv
al Congresului naţionalităţilor din annl 1895 a hotărît în şedinţa sa ţinută. în Budapesta
la 10 ianuarie 1898 a convoca congresul naţionalităţilor pe la sfîrşitul lui mai a.c. in Budapesta. Chemarea principală a congresului va fi de a trimite la majestatea sa prin o depu
taţiune din sînul său un memorand al românilor, sfrbilor şi slovacilor aliaţi"".
în conformitate cu hotărîrile luate la Budapesta în 10-11 ianuarie 1898, colaborarea naţio
nalităţilor aliate se reactinază. Era necesar ca memorandul către împărat ce trebuia prezen
Tribuna popo,-ului, nr. 3 din 5/17 ianuarie 1897, p. 9.
Idem, nr. 63 din 2/14 aprilie 1897, p. 297.
n Dreptatea, IV (1897), nr. 126; Drapelul, I (1897), nr. 25; Tfibuna, XIV (1897), nr. 185
Românul, An. XLI (1897), nr. 706.
3 9 Tribuna, XIV (1897), nr. 185; MnzlstTrans, nr. inv. M. 2719.
40 Vezi N. Cordoş, Protestul naţionalităţilor din ianuarie 1898, în ActaMN, VIII (1971)
p. 661-674.
n MuzlstTrans, nr. inv. M. 2724.
42 Ibidem.
43 Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond V. Mangra, doc. nr. 87-88, 97; MuzlstTrans,
nr. inv. M. 2724-2725.
44 în presa s1ovacă şi probabil în cea sixbă re~pecthul comunicat va fi publicat în 14
ianuarie 1898, cf. Ndrodnie Noviny (Gazeta pofoiului), :XXIX (1898), nr. 10 şi Tribuna,
XV (1898), nr. 4.
46 Tribuna, XV (1898), nr. 2;
Tribuna poporului, II (1898), nr. 2; Revista Orăştiei, IV
(1898), nr. 2.
u Tribuna, nr. 2, din 3/15 ianuarie 1898, p. 6.
36
37
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tat in prealabil celui de al doilea congres al naţionalităţilor să se definitiveze anterior de
comun acord. în acest sens se şi adresează slovacul Paul Mudroii lui Ioan Raţiu in scrisoarea expediată din Martin (azi in Republica Socialistă Cehoslovacă) la 28 martie 1898".
Deoarece redactarea memorandului (probabil proiectul românesc) a preluat-o Iuliu Coroianu
- cum aflăm din această scrisoare -, Paul Mudron roagă in finalul ei pe Ioan Raţiu
ca să ia măsurile necesare pentru intrunirea Comitetului executiv care să definitiveze acest
mcmorand şi să fixeze ziua congresului. O asemenea scrisoare a expediat Paul Mudron şi sirbilor la Novi Sad, invitindu-i ca in conformitate cu convenţia avută - probabil la Budapesta
in 10-11 ianuarie 1898 (fără a se fi specificat aşa ceva in procesul verbal amintit) -să se
facă şi din partea sirbilor un proiect de memorand al naţionalităţilor aliate48 •
Imediat după primirea scrisorii de la Paul Mudroii, Ioan Raţiu comunică lui Iuliu Coroianu
d'1 a primit învoirea aliaţilor:pentru o intrunire confidenţială care urmează să se ţinll. in scurt

ocazie, Ioan Raţiu crede ,.că un memorand al celor aliaţi va fi rezultatul conde aceea il roagă incă de pe acuma pe Iuliu Coroianu să facă şi el .. un proiect
de memorand", mai ales că, după cum afirmă preşedintele Partidului Naţional Român, .. starea
proastă financiară in care ne aflăm nu ne permite să facem congres". Lipsa mijloacelor
financiare, recunoaşte Ioan Raţiu, ii ,.impiedică in realizarea multor planuri salutare"n. La 4
aprilie 1898 Raţiu răspunde slovacului Mudron că i-a scris imediat lui Iuliu Coroianu să redacteze memorandul conform promisiunii sale şi nădăjduieşte ca in cursul lunii aprilie să fie
în situaţia dorită, de a-1 definitiva împreună, şi să fixeze totodată ziua ţinerii congresului 60 •
Dar, după cum se vede din conceptul scrisorii lui Ioan Raţiu către Iuliu Coroianu, lucrurile
stăteau altfel. Datorită lipsei mijloacelor financiare, preşedintele Partidului Naţional Român
nu se putea gindi acum la organizarea unui nou congres al naţionalităţilor (ce fusese stabilit
in principiu de comun acord la consfătuirea din ianuarie 1898 pentru sfirşitul lunii mai a aceluiaşi an) şi de aceea nici nu i-a dat vreun termen lui Iuliu Coroianu pentru redactarea
mcmorandului.
timp. Cu

această

sultărilor" şi

O precizare, in sensul că fiecare din cele trei popoare trebuiau să redacteze un proiect
de wemorand al naţionalităţilor aliate care sll stea la baza celui comun, ne aduce scrisoarea
avocatului din partidul liberal sirbesc Stefan Male5evic, adresată din Zenta la 19 mai
1898 lui Ioan Raţiun. însărcinat in locul lui Mihail Polit sii. redacteze proiectul sirbesc al
memorandului comun şi cum acesta trebuia să cuprindă plingerile tuturor naţionalităţilor,
Malesevic 1-a rugat in urmă cu citeva luni pe Raţiu să-i trimită in acest scop citeva date importante cu privire la români. Deoarece n-a primit de atunci nici un răspuns, Malesevic se adresează din nou la indemnul Comitetului central sirbesc, lui Ioan Raţiu cu intrebarea: ,.Dacă,
poate, s-a renunţat din partea dumneavoastră la ţinerea unui congres al naţionalităţilor în
acest an ? Dacă nu, cind cred domnii români că ar urma să se ţină ? în orice caz, eu rog răs
puns la prima mea scrisoare, măcar asupra chestiunii, dacă pot nădăjdui să primesc datele
cerute, ori ba ?" 62 • Nu ştim ce a răspuns Ioan Raţiu la această scrisoare, cert este că proiectele de memorand ale românilor şi sirbilor nu erau gata şi astfel Comitetul executiv nu se
putea întruni pentru elaborarea memorandului comun şi spre a preciza data cînd urma să
' 7
49
49

60
H

~2

MuzlstTrans, nr. inv. M. 2726.
Idem, nr. inv. M. 2729.
Vezi conceptul nedatat al acestei scrisori (MuzlstTrans, nr. inv. M. 2731).
Vezi conceptul acestei scrisori (MuzlstTrans, nr. inv. M. 2727).
MuzlstTrans, nr. inv. M. 2729.
Ibidem.
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Astfel. cel de al doilea congres, fixat în principiu pentru

sf~şitul lunii mai 1898, nu a mai!avut loc.

PaulMudronnu voia să abandoneze insă acţiunea memorandului comun, de aceea s-a adresat
din nou lui Ioan Raţiu printr-o scrisoare expediată din Martin la 10 iulie 1898. Cerindu-şi
scttze pentru că îl "molestează" pe Raţiu în chestiunile comune ale naţionalităţilor, Mudro~
il într-eabă dacă memorandul către Coroană este gata (probabil proiectul românesc) "sau ce
împiedică intocmirea şi discutarea comună a acestui memorandum ?" .El crede "că ar fi timpul
suprem" să se transpună în fapt hotărirea Comitetului executiv din ianuarie 1898 51 • Ioan
Raţiu, aflat la băile Reichenhall din Bavaria, ii face cunoscut de aici lui Mudron că nu se pot
intruni inainte de luna septembrie sau. octombrie a anului in curs pentru discutarea comună
a memorandului către împărat, iar la întrebarea lui Mudron dacă memorandul este gata sau
nu, Raţiu îl informează că după reintoarcerea sa de la băi ii va da un răspunsu. Însă răspunsul
promis de Ioan Raţiu se pare ca n-a mai fost :dat în cursul anului 1898.
Insistenţele slovacilor pentru intrunirea Comitetului executiv şi stabilirea memorandului
comllll al celor trei popoare care să fie aprobat într-un nou congres al naţionalităţilor n-au
slăbit nici în cursul anului 1899. Astfel, la solicitarea lui Milo§ Stefanovic, Paul Mudron caută
să reia contactele cu reprezentanţii românilor şi sîrbilor pentru a reactiva colaborarea celor
trei naţionalităţi66 • tn acest sens, Paul Mudron îi scrie lui Ioan Raţiu la 15 martie şi 6 aprilie
1899&e. Acelaşi lucru îl face şi in scrisoarea către Vasile Mangra din 15 martie 1899, în care-şi
arată nemulţumirea că nu s-a alcătuit memorandul ce trebuia trimis împăratului, deşi, după
cum susţine Mudron {şi izvoarele documentare o confirmă), a scris de mai multe ori lui Ioan Ra ţiu.
Omul politic slovac se temea eli. solidaritatea celor trei naţionalităţi e subminată de intrigi
(cum scria de altfel şi lui Ioan Raţiu) 67 , dar insistă. totuşi in scrisoarea către Mangra ca Raţiu
să convoace Comitetul executiv pentru că slovacii nu doresc să întreprindă nimic unilateraliB.
Vasile Mangra va răspunde că el este de acord să se facă tot posibilul pentru convocarea
congresului naţionalităţilor aliate, însă n-a primit avizul lui Ioan Raţiu in această problemă&e.
Nu ştim dacă şi ce anume a răspuns Ioan Raţiu la scrisorile din 15 martie şi 6 aprilie 1899
ale lui Paul Mudron. Cert este că insistenţele slovacilor erau să se realizeze in prima parte
a anului 1899. Astfel la 20 mai 1899 Ioan Raţiu anunţă pe sîrbi (probabil şi pe slovaci) că in
30 mai 1899 va avea loc la Budapesta şedinţa Comitetului executiv al Congresului naţio
nalităţilor unde urma să se discute proiectul comun de memorand80 • Redescoperirea
de
către noi printre documentele lui Ioan Raţiu (aflate în patrimoniul Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj) a unui proiect de memorand destinat a fi înaintat împăratului la Viena de
Comitetul executiv al Congresului naţionalităţilor, "pentru ocrotirea şi remedierea împotriva
sistemului de guvernare de azi din Ungaria" 81 , ne poate confirma şi ea mobilul acţiunii din
mai 1899. Fiind în posesia acestui document, a cărui redactare s-a făcut în prima parte a anului
~3

Idem, nr. inv. M. 2730.
Vezi conceptul de răspuns nedatat al lui Ioan Raţiu chiar pe scrisoarea primită de la
slovacill Paul Mudro;;_ (MuzistTrans, nr. inv. M. 2730).
66 M. Krajcovic, Slovenskd. politika ... , p. 269-270.
56 I. Georgescu, op.cit., p. 136.; Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond V. Mangra,
doc. nr. 107.
57 Ibidem.
58 Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond V. Mangra, doc. nr. 107.
69 Idem, doc. nr. 108-109.
60
M. Krajcovic, Slovenska politika ... , p. 270; I. Georgescu, op.cit., p. 123.
81 MuzistTrans, nr. inv. M. 2732.
r.t
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1899 (cum reiese din conţinutul lui, pentru că memorandul nu este datat), Ioan Raţiu avind
o bază de plecare, a putut convoca astfel întrunirea Comitetului executiv al Congresului naţionali
tăţilor, pentru care insistase atit de mult slovacul Paul Mudroii.
:M:emorandul respectiv, redactat în limba germanA (vezi şi anexa) face o analizli a evenimentelor politice din monarhia habsburgicA de la urcarea pe tron a împăratului Franz Iosif (1848),
dar mai ales de la încheierea compromisului dualist pînă în anul redactării actului (1899). Invocînd jertfele aduse de cele trei naţionalităţi pentru tron în decursul "războiului civil" din anii
1848-1849, memorandul precizează incă de la început intenţia acestor popoare care "cred
că au dreptul de a veni în faţa maiestăţii pentru a căuta apărare şi pentru a atrage atenţia ..
acestuia asupra sistemului de guvernare din Ungaria, indreptat tocmai contra acelora care au
dat dovadă in urmă cu cincizeci de ani de loialitatea lor. Se aminteşte astfel împăratului că la
urcarea lui pe tron a proclamat "că toate popoarele din Ungaria trebuie să fie egale in drepturi
şi fiecăruia dintre ele să se dea posibilitatea, de a se dezvolta politic şi cultural conform particularităţilor sale proprii", dar că după cincizeci de ani, .. in actualul sistem de guvernare nu se
găseşte nici urmă de egalitate in drepturi a diferitelor popoare", care din contră sînt prigoni te
atit în domeniul politic cit şi în cel cultural.
Documentul menţionează că cercurile conducătoare maghiare (ce eronat se considerau
sprijinul principal al monarhiei fără de care existenţa ei ar fi pusă sub semnul întrebării) cred
că pot prigoni şi asupri celelalte popoare de altă limbă din Ungaria, făcîndu-şi iluzia "d. la
urmă cu ajutorul puterii de stat vor reuşi să făurească din Ungaria de mai multe limbi un stat
naţional de o singură limbă". Această tendinţă a burghezo-moşierimii maghiare, diametral
opusă denoltării istorice şi vieţii politice din urmă cu cincizeci de ani cum subliniază memorandul - . ar fi un pericol nu numai pentru Ungaria, dar şi pentru întreaga monarhie. În
cazul că cercurile conducătoare maghiare ar fi totuşi sprijinul principal (chiar unic) al monarhiei - se arată in continuare -, aceasta ar fi o perspectivă foarte tristă pentru "viitorul
marelui imperiu dunărean" care are .,din fericire" alte condiţii de existenţă. De aici se vede
clar că autorul acestui proiect de mtmorand n-a înţeles rostul compromisului dualist de clasă
prin care Curtea imperială şi clasele dominante din Austria - sufocate de slăbiciunile economice, de criza sistemului politic de guvernare, de creşterea nemulţumirii maselor populare din
imperiu şi de infringerile suferite în războiul cu Prusia (1866), factori care ameninţau însăşi
existenţa statului şi a claselor suprapuse au căutat soluţia care să le salveze. Aceasta a
constat in coalizarea, în pactizarea cu un aliat din rindul claselor suprapuse ale popoarelor
din monarhie. După analiza raportului de forţe, habsburgii au ajuns la concluzia că singura
forţă pe care se puteau sprijini erau clasele dominante maghiare, care au venit în întîmpinarea lor pentru a-şi recăpăta o situaţie dominantă pe care o pierduseră. Prin incheierea acestui
compromis, burghezo-moşierimea maghiară avea să intre astfel în posesia unor largi drepturi
politice şi economice ce le satisfăceau totodată şi pretenţiile de a forma un stat naţional maghiar
in detrimentul românilor şi slavilor din cuprinsul monarhiei habsburgice 12•
.M:emorandul apelează la situaţia politică din partea apuseană a monarhiei, unde se fac eforturi pentru satisfacerea aspiraţiilor naţionale ale diferitelor popoareea, pentru a arăta că
în partea răsiiriteană cercurile guvernamentale maghiare .. continuă să trăiască in amăgire, că
vor putea făuri din rngaria un stat naţional cu o limbă unică", uitîndu-se că datorită dezvol-

şi

a

82
Vezi Unirea Transilvaniei cu România, 1 dccet11brie 1918 (sub red. I. Popescu-Puţuri
A. Deac). Bucureşti, 1970, p. 159-160.
63
Pentru informare, Yezi printre alte lucrări E. Zt)Jlner, Histoire de l' Autriche, des origines.
nos jours, Paris, 1965, p. 414-418.
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sale istorice şi compoziţiei etnice, €a nu a fost niciodată şi nici nu va putea să fie un
asemenea stat. Urmărind să creeze acest stat naţional unitar maghiar - cum subliniază memorandul -, această tendinţA. a lovit în existenţa naţională a românilor, sîrbilor, slovacilor şi a
altor naţionalităţi oprimate din Ungaria. Astfel, continuă documentul, orice mişcare naţională
de ordin politic, cultural şi economic este reprimată în mod brutal sub pretextul că ar avea
tendinţe antistatale.
Memorandul analizează apoi unele domenii de activitate (politic şi cultural), denunţind impăra
tului toate volniciile indurate de români, sîrbi şi slovaci de la inaugurarea dualismului pînă
în cursul anului 1899. Este analizat caracterul retrograd al legii naţionalităţilor din 1868, care
"a avut numai ralul de a arunca praf în ochii străinătăţii". Cu toate inechităţile pe care le
cuprindea această lege, memorandul constată că guvernul nu a respectat nici măcar garantarea
drepturilor individuale conţinute în ea, neexistind nici un paragraf al ei care să nu fi fost violat de organele puterii de stat. Proiectul deputaţilor români, sîrbi şi slovaci, care preconiza
principiul egalităţii tuturor naţiunilor din Ungaria, cum remarcă documentul. n-a fost luat în
seam§., după cum n-au fost luate nici alte proiecte prezentate parlamentului în răstimpul de
trei decenii, proiecte care cereau recunoaşterea limbii naţionalităţilor alături de cea maghiară
în achninistraţie, justiţie, învl!.ţămînt, parlament, ca şi dreptul reprezentanţilor naţionalităţilor
la funcţiile publice". Legea naţionalităţilor şi mai ales arbitrarul aplicării ei, cum ne-o ilustrează memorandul, excludea pe nemaghiari de la funcţii superioare, după cum excludea şi
limba acestora din instituţiile administrative şi juridice.
Autorul memorandului examinează şi legea electorală "artificială (care] ridică nu numai
în Ardeal, dar şi în restul Ungariei impedimente invincibile in faţa popoarelor de altă limbă".
Pe cît de nedreaptă era această lege, pe atît de artificială era arondarea cercurilor electorale. aşa
cum menţionează memorandul că s-au petrecut lucrurlle în sudul Ungariei, pe teritoriul fostelor
regimente grl!.nicereşti. Românii, sîrbii şi slovacii, care formau majoritatea populaţiei ţării - cum remarcA. de multe ori memorandul - şi în aceeaşi proporţie purtau şi sarcinile publice, nu erau indrept1lţiţi a fi reprezentaţi în parlament ~şi a participa la conducerea acestuia in
proporţia numărului lor. Eliminaţi şi din parlament în urmă cu aproape două decenii, cum
scrie autorul memorandului, reprezentanţii naţionalităţilor au fost nevoiţi s1i. părăsească lupta
inegală şi s1i. adopte pasivismul parlamentar.
Trecind la analiza problemelor culturale, memorandul arată rolul legilor şcolare ale lui Trefort
din 1879 şi 1883, ce urmăreau maghiarizarea forţată a învăţămîntului, atentind astfel la viaţa
naţională a românilor, sîrbilor şi slovacilor, la tezaurul lor cel mai scump, limba, de care in ultimă
instanţă se leagă în chip organic educarea generaţiilor viitoare şi însăşi menţinerea fiinţei naţio
nale a unui popor. Autorul memorandului nu uită să scoată in evidenţă că orice aspiraţie culturală a naţionalităţilor era reprimată fără nici o consideraţie, de la desfiinţarea unor societăţi culturale şi gimnazii ale acestor popoare, pînă la deznaţionalizarea copiilor de grădiniţă.
Memorandul ia poziţie şi împotriva legilor politico-bisericeşti ce s-au introdus in Ungaria
în 1894. După autorul memorandului, introducerea acestor legi (mai ales a căsătoriei civile
obligatorii) nu era necesară în Ungaria, deoarece condiţiile de aici sint cu totul altele ca în
apusul Europei. Se ilustrează cu exemple concrete, chiar din cursul anului 1899, măsurile şi
rezultatele politicii de maghiarizare forţată a bisericilor naţionalităţilor oprimate şi puţinele
speranţe pe care le au aceste popoare în faţa noului guvern al lui Szell K :iim an care a accentuat şi el în mod special problema statului naţional unitar maghiar.

M

Vezi

şi Şt.

Pascu, Marea Adunare

1Yaţională

... , p. 159.

https://biblioteca-digitala.ro

N.

266

CO.RDQŞ

Nedreptăţile şi persecuţiile la care erau supuse naţionalităţile în domeniile vieţii sociale,
politice şi culturale, cum arată memorandul, au trebuit să deştepte impotrivirea lor. Un exemplu
concludent pe care-1 prezintA. actul este Memorandul romfmilor transilvăneni din 1892, neuitindu-se să se amintească şi de urmArile lui justiţiare pentru fruntaşii politici români. Pl.ingeri
identice cu ale romfm.i..lor, precizează autorul acestui memorand, aveau şi celelalte naţionalităţi
din Ungaria, aşa cum s-a intimplat in acţiunea comună a Comitetului executiv al Congresului
naţionalităţilor care a fost nevoit să lanseze un protest solemn contra proiectului de maghiarizare a
denumirilor de localităţi 85 • Autorul memorandului e nemulţumit şi de interzicerea dreptului de
intrunire, ce contestA. pur şi simplu dreptul de existenţil. al naţionalităţilor din Ungaria. Nici
abuzurile guvernului maghiar, de a interveni fii.rl consideraţii în tradiţionalele.drepturi ale Congresului bisericesc sirb, ori in respectarea autonomiei Croaţiei, nu sînt uitate. Astfel, intervenind
în problemele Congresului bisericesc sirb ce trebuia să-şi aprobe în 1897 statutul său autonom, guvernul maghiar a aminat pe timp nedeterminat lucrările lui pe motivul că sirbii n-au
lAsat să li se impună ordinea de zi11 • O tratare aparte se face în momerand necesităţii colaborării
româno-sirbo-slovace şi rezultatului
acesteia : Congresul naţionalitlţilor de la Budapesta
din 10 august 1895.
în partea finală a memorandului, naţionalităţile oprimate, care formează majoritatea populaţiei din Ungaria, susţin prin pana autorului el!. pentru ca o dată cu noul guvern al lui Srell să
se instaureze ,.pacea adevărată", acest guvern va trebui sil.aşeze întregul organism al statului
pe bazele lui fireşti schiţate de Congresul naţionalităţilor. De aceea ele solicitau împil.ratului
,.apil.rare şi dreptate" şi ,.să dea ordin noului guvern maghiar să îndepil.rteze toate piedicile
ce stau în calea împl!.cl!.rii cu naţionalităţile". Ele nu cereau decît să li se dea posibilitatea de
a lua parte la viaţa publică a Ungariei, să nu fie împiedicate în nl!.zuinţele lor naţionale şi culturale şi .,să aibă parte de adevărata egalitate în drepturi".
Nu ştim cu exactitate cine este autorul acestui memorand rămas in manuscris şi care se încheie cu semnătura unicA. a ,.Comitetului devotat al Congresului naţionalităţilor din anul
1895". Dupl grafia textului nu putem să precizlm cine 1-a redactat, deoarece se pare că a
fost transcris de un copist în limba germană. Acest proiect ar fi putut să fie redactat de un
reprezentant al slovacilor ori al sirbilor, pentru el in prezentarea întregului sistem de oprimare
politică şi culturală a celor trei naţionalităţi din Ungaria, flcută în conţinutul memorandului,
autorul vine cu mai puţine exemple concrete de la români.
S-ar putea crede că autorul proiectului ar fi sirbul Stefan Male§evic. Am văzut că acesta,
însil.rcinat cu redactarea proiectului sirbesc al memorandului, scrie de două ori în cursul anului
1898 lui Ioan Raţiu, pentru a-i solicita acestuia citeva date importante cu privire la români,
deoarece documentul trebuia să cuprindă plîngerile tuturor naţionalităţilor 87 • Neprimind probabil nici un rAspuns de la Ioan Raţiu, sir bul Male§evic va fi fost nevoit să redacteze acest proiect
de memorand fil.ră prea multe date de la români. Totuşi ipoteza aceasta cade, pentru că dintr-o
scrisoare a aceluiaşi Male§evic adresată lui Ioan Raţiu la 29 mai 1899 vom vedea că sirbii sperau
ca în acest an (1899) să obţină mult dorita autonomie a bisericii lor 8B. Aceasta constituie, după
cum vom vedea, un motiv pentru care credem că proiectul de memorand nu provine de la sirbi.
Nu poate fi nici al slovacilor, pentru că proiectul lor de memorand era gata la 30 decembrie
1897 şi deci în conţinutul lui nu tratează evenimentele anilor 1898-189989 • Acest memorand

Pentru aceasta vezi N. Cordoş, op.cit., p. 661-674.
Tribuna, XIV (1897), nr. 158, 167; Dreptatea, IV (1897), nr. 155.
67 MuzlstTrans, nr. inv. M. 2729.
aa I. Georgescu, op. cit., p. 123-124.
89
M. Kraj~ovi~. Slovenska politika ... , p. 261-262.
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din. 1897, după părerea noastră, nu e altceva decit proiectul slovac al protestului comun al
celOI•trei naţionalităţi contra legii de maghiarizare a numelor de localităţi7°.
:Noi· sîntem de părere că textul al cărui conţinut l-am redat mai sus este proiectul românesc
al memorandului, cu a cărui redactare, cum ştim, a fost însărcinat Iuliu Coroianu. Faptul că
in conţinutul acestui memorand predomină exemple din viaţa politică şi culturală a sirbilor
şi slovacilor nu ar fi un argument pentru a nu-l atribui lui Coroianu. De altfel este ştiut că pentru
a-i· atrage şi a-i avea alături şi pe sirbi, cu care aveau unele animozităţi în problema despărţirii
biseţiceşti din citeva parohii mixte bănăţene, unii din fruntaşii politici români au acceptat ca
multe din acţiunile celor trei naţionalităţi să capete forma şi conţinutul dat de aceştia. Aşa
a fost cu unele puncte din programul comun de acţiune aprobat la Congresul naţionalităţilor
din 1895, ca şi cu protestele din mai 1896 şi ianuarie 1898 definitivate după proiectele
sirbeşti71. Prin această întîietate nu se poate inţelege însă că românii şi slovacii ar fi renunţat
sau că li s-ar fi neglijat postulatele naţionale. De aceea credem noi că nici acest proiect de memorand: ~edactat probabil de Iuliu Coroianu nu se abate de la linia tactică de colaborare a românilor transilvăneni cu celelalte naţionalităţi oprimate, mai ales că situaţia social-economică
şi politico-culturală a sîrbilor şi slovacilor din monarhia austro-ungarll. se pare că era mai puţin
cunoscută Tronului şi opiniei publice europene, decit a românilor.
După redactarea proiectului de memorand în prima parte a anului 1899, probabil că Iuliu
Coroianu 1-a trimis, conform uzanţelor de colaborare politică, preşedintelui Partidului Naţional
Român, care urma pe baza lui să convoace intrunirea Comitetului executiv. Susţinem aceasta şi pentru că celelalte proiecte de memorand ar fi fost aduse personal de reprezentanţii sîrbilor
şi slovacilor la întrunirea proiectată şi nu înminate sau trimise prin poştă lui Ioan Raţiu.
Credem că cercetările viitoare vor preciza cu exactitate apartenenţa acestui memorand.
Acest proiect de memorand a fost însă semnalat şi publicat parţial, in traducere nu prea
corectă, pentru prima dată de biograful lui Ioan Raţiu profesorul Ioan Georgescu în cartea sa:
Dr. Ioan Raţiu (1828-1902). 50 de ani din luptele naţionale ale românilor ardeleni, Sibiu,
192872 • Dar Ioan Georgescu 1-a datat greşit ca fiind elaborat în 1895, de vreme ce din conţi
nutul memorandului se vede clar că a fost redactat în anul 1899. De asemeni, Ioan Georgescu
susţine că acest memorand a fost înaintat in acelaşi an (1895) la Coroană, "precum şi către
intreaga opinie publică europeană" 73 , ceea ce iarăşi este inexact, pentru că nici un memorand
comun al naţionalităţilor în perioada pe care o studiem nu s-a înaintat împăratului. Ne surprind
toate aceste scăpări ale lui Ioan Georgescu, ca şi faptul că, avînd la îndemînli. intreaga arhivll.
a familiei Raţiu (azi dispersată), precizează în aceeaşi carte, la fel de eronat, că de abia din
1899 era vorba ca cele trei naţionalităţi să redacteze şi să prezinte împăratului un memorand
comun. 74 • După cum am arătat, problema redactării unui memorand s-a pus însă cu mult înaintea anului 1899. În acest an fusese de fapt redactat proiectul de memorand analizat de noi mai
sus, dar datat greşit de Ioan Georgescu.
Întrunirea Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor, convocată de Ioan Raţiu
pentrl1 30 mai 1899, n-a mai avut insăloc. Ca şi în 1897, aliaţii sîrbi, în speranţa că vor obţine
autonomia bisericii lor, inter\'in din nou ca orice activitate legată de colaborarea celor trei
Vezi N. Cordoş, op.cit., p. 662-663.
.M. Krajcovic, Slovenskli politika .... , p. 179-184, 216-222; Gazeta, I (1896), nr. 52,
61, 67; Arhiva Bibliotecii Mitrop:Jlitane Sibiu, fond V. Mangra, doc. nr. 61-62; N. Cordoş, op.cit., p. 662-665.
7 2 I. Georgescu, op.cit., p. 113-118.
73 Ibidem, p. 113, 201.
7
' Ibidem, p. 123.
70
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înceteze deocamdată. Deşi fruntaşul politic sirb :Mihail Polit recunoştea în scrisoarea lui către Ioan Raţiu din 1 ianuarie 1899 că e chiar ,.momentul suprem" de a fi înaintat
memorandul comun la împărat, reiese că practic se iveau fel de fel de piedici şi greutăţi7 1i. Una
din acestea este legată de neînţelegerile dintre liberalii şi radicalii sîrbi, care au luat proporţii, incit
nu mai putea fi vorba de o procedurii. unitarllla ei. O altă piedică era legaU de eşecul sîrbilor
in obţinerea definitivă a autonomiei bisericeşti. Se părea eli. o dată cu venirea la conducerea
Ungariei a guvernului Szell - după cum scria la 29 mai 1899 Stefan Male~evic lui Ioan Raţin
- ar fi sosit momentul obţinerii de către sirbi a autonomiei bisericii lor. Această speranţă a
sirbilor se baza pe faptnl eli ei se gliseau în tratative cu noul prim-ministru maghiar şi evident
că atlta timp cit ţineau aceste tratative scria reprezentantul autorizat al sirbilor liberali
- sirbii nu puteau să participe, bineinţeles din considerente tactice, la nici o acţiune comună
cu celelalte naţionalităţi. De aceea in finalul scrisorii Stefan Maldevic roagă pe români conducătorii luptei pentru principiul naţionalitliţilor să înceteze temporar orice acţiune
atit in ce priveşte intrunirea Comitetului executiv, cit şi convocarea unui nou congres al naţio
nalităţilor aliate 71 •

Fără participarea reprezentar.ţilor celor trei popoare era clar că nu se
putea redacta memorandul comun şi nu putea avea loc nici întrunirea
Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor, cu atît mai puţin
să se ţină un al doilea congres. Neparticiparea chiar a unuia din cele trei
popoare, membru al alianţei constituite în 1895, ar fi redus esenţial, dacă
nu cu totul, însemnătatea oricărei acţiuni. Şi astfel, cu toate condiţiile
interne şi externe favorabile reluării activităţii naţionalităţilor aliate, cu
toate insistenţele româno-slovace, pînă la intrarea partidelor naţionale
slovac, sîrb şi român în activitatea parlamentară, Comitetul executiv al
Congresului naţionalităţilor din 1895 nu s-a mai întrunit niciodată 77 • În
această situaţie nici mEmorandul comun al românilor, sîrbilor şi slovacilor
n-a mai fost definitivat, iar proiectul de memorand din arhiva lui Ioan Raţiu a rămas necunoscut celorlalţi aliaţi.
Crizele politice izbucnite la sfîrşitul secolului al XIX-lea în sînul celor
trei partide naţionale, crearea sau adîncirea unor disensiuni şi animozităţi
între cele trei popoare cu concursul guvernelor maghiare, au împiedicat
în ultimă instanţă realizarea unui front comun de luptă, au dus la întreruperea pînă în anul 1S05 a colaborării organizate ~i implicit la tărăgănarea
şi abandonarea acţiunii memorandiste. Acţiunea memorandistă a celor
trei naţionalităţi aliate a rămas în această fază şi pEntru că mitul bunului
împărat începuse pentru mulţi dintre fruntaşii politici ai românilor, sîrbilor
şi slovacilor să se dEstrame, ei dîndu-şi seama de falimentul tacticii memorandelor şi protestelor către mprEma ~utmitate. 'Irduiau incercate alte căi,
alte mEtode mai eficace de luptă pentru realizarea aspiraţiilor de libertate
şi de viaţă naţicnală proprie a acestor popoare.

XiCui.AE CORDU:j

Ibidem; vezi şi N. Bărbuţă, Date noi referitoare la Conferinţa intimă a fruntaşilor PartiduRomân, ţinută la Sibiu în 14 iunie 1899, in Cumidat·a, II (18€8), p. 159.
76
I. Georgescu, op.cit., p. 123-124; vezi şi Scriwarea lui Stefan Male~evic din 18 iunie
1899 către acelaşi Ioan Raţiu (Biblioteca Astra Sibiu, fond Dr. I. Raţiu, cutia LX, doc. 49).
77
I. Georgescu, op.cit., p. 124-125; M. Krajcovic, Slovenskâ politika ... , p. 269-274;
N. Dărbuţă, op.cit., p. 159.
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ANEXĂ

AN SE. KAISERLICHE UND KONIGLICHE APOSTOLISCHE
MAJEST AT FRANZ JOSEF I, KAISER VON OESTERREICH, KONI G
VON UNGARN U.S.W.U.S.W. IN WIEN
Allerunterthanigstes Bittgesuch des Executiv-Ausschusses des Nationalitaten-Kongresses
in Ungarn um Schutz und Abhilfe gegen das heutige Regierungssystem in Ungarn
Euere k.u.k. Apostolische Majestat! Allergnadigster Herr!
Alle unter dem Scepter E. Majestat lebenden VI:Hker haben mit Pietat das fiinfzigjahrige Regierungsjubilaum E. Majestat begangen und hatte sich das hl:)chst traurige Ereigniss
des Todes der geliebten Monarchin nicht dazwischengestellt, die Vl:)lker der Monarchie batten das fiinfzigjahrige Regierungsjubilăum E. Majestat mit jener jubelnden Freude begangen, welche die Herzen aller VMker der Monarchie erfiillt7 8 •
Es sind volle fiinfzig Jahre voriiber, seit E. Majestat den Thron in jener hl:)chst kritischen
Zeit bestiegen haben, wo der Biirgerkrieg in Ungarn wiithete 79 • Die Volker Ungarns haben
iiber jene ungliickliche Zeit den Schleier der Vergessenheit ausgebreitet. Aber jene Vl:)lker
Ungarns, welche damals vor fiinfzig Jahren treu an der Seite E. Majestat standen, in jenen hl:)chst kritischen Zeiten fiir den Thron E. Majestat Gut und Blut opferten, sie glauben
ein Recht zu haben vor E. Majestat zu treten um Schutz zu suchen und die Aufmerksamkeit
E. Majestat auf jenes Regierungssystem in Ungarn zu lenken, das sich gerade gegen jene
V61ker Ungarns richtet, welche vor fiinfzig Jahren ihre Loyalitii.t so glanzend bewiesen haben.
Diese Vl:)l.ker sind gegenwartig schutz- und rechtlos. Als wenn unser Vii.terland Ungarn nur
einem einzigen Volksstamme angehoren wiirde, ist die Racenherrschaft zum System erhoben worden. Von einer Gleichberechtigung der verschiedenen Vl:)l.ker Ungarns ist nach dem
jetzigen Regierungssystem auch keine Spur vorhanden, vielmehr ist die Verfolgung der
anderssprachigen, dem herrschenden Stamme nicht angehl:)renden Vl:)l.ker sowohl am politischen, als auch am kulturellen Gebietc zur Aufgabe der Staatsgewalt geworden.
Als vor fiinfzig Jahren die zu E. Majestat treu haltenden VOlker Ungarns auf den Schlachtfeldern fiir den Thron E. Majestat ihr Blut vergossen haben, da schwebte ihnen jener
erhabene Gedanke vor, den E. Majestiit bei allerhl:)chst Ihrer Thronbesteigung kundgegeben haben: dass alle V6lker Ungarns gleichberechtigt sein sollen und jedem derselben die
Moglichkeit gegeben werde, sich nach seiner Eigenart politisch und kulturell zu entwickeln.
Nach fiinfzig Jahren ist von diesem erhabenen Gedanken E. Majestat in Ungarn auch
keine Spur vorhanden. Jene Ursachen, welche vor fiinfzig Jahren den furchtbaren Biirgerkrieg in Ungarn entflammten: die Unterdriickuug der anderssprachigen VOlker Ungams diese Ursachen zu entfernen ist die Staatsgewalt nicht nur nicht bestrebt, sondem in dem
Bewusstsein ihrer Allmacht, hat sie Zustii.nde geschaffen, welche nicht nur Gefahren fur Ungarn,
sondern fiir die Gesammtmonarchie in sich bergen. Es ist ein verhii.ngnissvoller Irrthum
der jetzigen Machthaber Ungams, dass der herrschende Stamm in Ungarn die Hauptstiitze
der Monarchie sei, ohne welche angeblich der Bestand derselben in Frage gestellt werden
konnte. Daraufhin glauben die jetzigen Machthaber Ungarns ungestort und ungescheut jene
Millionen anderssprachigen Volker Ungarns, welche die Mehrheit der Bevl:)lkerung ausmachen,
mit allen Mitteln der Staatsgewalt verfolgen und unterdriicken zu kl:)nnen. Die jetzigen
Machthaber Ungarns geben sich dem Wahne hin, dass es ihnen mit den Mitteln der Staatsgewalt schliesslich gelingen werde, aus dem mehrsprachigen Ungam einen einsprachigen
Nationalstaat zu schaffen. Wenn es wahr ware, dass der herrschende Stamm in Ungarn die
Hauptstiize, ja die einzige Stiitze der Monarchie sei, so wii.re diess eine traurige Perspective
fiir die Zukunft unserer Monarchie. Es wii.re traurig, wenn eine Monarchie von dem Umfange
und der Bevl:)lkerung der 6sterreichisch-ungarischen, welche liber 40 Millionen Einwohner
zii.hlt, - wenn eine solche Monarchie einzig und allein an die Stiitze eines Volksstammes
von nur 5-6 Millionen angewiesen wăre. Damit ware auch der Stab liber die Zukunft des
78

'

8
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grossen Donaureiches gebrochen. Gliicklicherweise bat unsere Monarchie andere Bedingp~gen
ihres Bestandes, als die Stiitze des herrschenden Volksstammes in Ungarn und dessen
Machthaber.
' '
Der Wahlspruch, den E. Majestăt vor fiinfzig Jahren bei Allerht>chstlicher Thronbesteigung
mach ten : das viribus unitis sollte der Leitstern fiir die verschiedenen V t>lker unserer grossen
Monarchie sein, auf dâss sie im Genusse gleicher politischer und nationaler Rechte alle ihre
Krăfte vereinigen zum Wohle dieser Monarchie. Der \Vahlspruch E. Majestăt begeisterte
vor 50 Jahren die jetzt verfolgten Voiker t:ngarns und sie opferten Gut und Blut fiir E. Majestăt, ertrugen die unsăglichen Qualen des Biirgerkrieges. Mit dem vor 50 Jahren yon E. Majestat gethanen \Vahlspruche und mit den Absichten E. :Majesta.t ist es unyereinhar, da~s ein
Volksstamm iiber den anderen herrsche. Die Fiir!'orge E. Majestăt fiir das Wohl aller unter
dem Scepter E. Majestiit lebenden Vt>lker kann keine andere sein fiir die Vt>lker Ungarns,
als fiir jene in der zweiten Hălfte der ~lonarchie. \Va.hrend mao aber dort bestrebt ist den
nationalen Anspriichen der verschiedenen Volker gerecht zu werden, befolgt mao iri Ungarn ein System der Unterdriickung der dem herrschenden Stamn1e nicht angeh6rendeii \'61ker. In Ungarn verschliesst mao sich der Nothwendigkeit, die Vt>lker zu vers6hnen, und
lebt weiter im Wahne, aus Ungarn einen einsprachigen Nationalstaat schaffen zu kt>nmn.
In diesem Wahne Yergisst man, dass rngam vermt>ge seiner historischen Entwickelung und
seiner ethnischen Zusammenstellung nie ein einsprachiger Nationalstaat war und nie sein
konnte. Mao vergisst in diesem V/ahne, dass schon der erste K6nig von t:ngarn das rcgnum unius linguae Yerdammte und seinem Sohne die Pflege der verschiedenen V t>lker anderer Sprache anempfahl. Und trotz der historischen Entwickelung, trotz der ethnischer Zusammenstellung Ungarns, trotz der traurigen Erfahrungen aus dem furchtbarem Biiigerkriege
vor fiinfzig Jahren, sind die gegenwărtigen Machthaber Ungams mit allen Mitteln der ihnen iiberlieferten Staatsgewalt bestrebt, aus L'ngarn einen einsprachigen Nationalstaat zu
schaffen, was zur Unterdriickung und wildesten Verfolgung der anderssprachigen Vlllker Ungarns fiihrt. Unter dem Vorwande dass diese V6lker staatsfeindliche Tendenzen haben, wird
jede nationale Regung nicht nur auf dem politischen, sondem auch auf dem Cultur und
t>konom.ischen Gebiete auf das riicksichtsloseste unterdriickt. Den Millionen Vt>lker, welche
dem herrschenden Stămme nicht angehOren, wird jeder Patriotismus abgesprochen und solcher
nur dem herrschenden Stamme vindicirt.
Und doch haben diese V6lker nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in neue5ter
Zeit auf das glanzendste ihren Patriotisn1us hewiestn. Als nach dcm October-Diplcme iru· J.
1860. der Verfassungskampf in Ungarn gefiibrt wurde, haben sich diese Vt>lker dem herrschenden Stamme angeschlossen und sind nreint mit allen Kra.ften fiir die Verfassung Ungarns
eingestanden. Diese Vlllker haben damals den Scbleier der Vergessenheit iiber die blutigen
Ereignisse der Jahre 1848 und 1849 gebreitet. Sie hofften im Interesse des gemeinsamen
Vaterlandes Gef'echtigkeit zu erlangen von jenen, mit welchen sie den blutigen Kampf gefiihrt
haben (und glaubten gegeniiber den dazumaligen yerfehlten Germanisationsbestrebungen mit
den Magyaren gemeinsame Sache machen zu miissen)*. Wenn damals die Croaten, die Serben,
die Rumănen und die Slovaken an der Seite der Magyaren nicht gestanden waren, wenn
sie den Verlockungen fiir die Beschickung des Wiener Reichsrathes Gehllr geschenkt und
etwaige direkte Wahlen fiir den Wiener Reichsrath ermt>glicht hatten, hătte der herrschende
Stamm bei allen auswărtigen Ereignissen nie jene Erfolge haben kt>nnen, die er gehabt bat,
denn diesef' Ef'jolg waf' nuf' def' Einigkeit def' V olkef' Ungams fU1' dessen Vef'jassung (und niclzt
def' Bedeutung und def' Kf'ajt des Magyaf'entlwms)* zu vef'danken.

Aber kaum dass der Ausgleich v.J. 1867 mit Oesterreich geschlossen wurde, so kebrte der
herrschende Stamm den Riicken seinen friiheren Bundesgenossen. Im Besitze der mit der
Verfassung ausgelieferten Staatsgewalt, glaubte er die den anderssprachigen Vt>lker gemachten
Versprechungen nicht halten zu miissen. Die Machthaber Ungarns vergassen an die văter
Iichen Mahnungen, welche E. Majestăt in den a.h. Rescripten an den ungarischen Reichstag
vom J. 1861 gerichtet haben: Die Nationalita.tenfrage zu lt>sen und den anderssprechigen
V t>lkem Ungarns gerecht zu werden.
Statt ein gerechtes Nationalitătengesetz zu schaffen, schuf der ungarische Reichstag Yom
]. 1867 ein Nationalitătengesetz, welches Ungarn das Geprăge eines magyarischen National• Paranteze introduse ulterior în textul documentului, la a clirui transcriere s-a
grafia originalA.
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staates geben sollte. Jene Reichstagsabgeordneten der anderssprachigen Volker Ungams, welche damals noch in den Reichstag gelangen konnten, haben einen Gesetzentwurf eingereicht,
welcher mit Wahrung der Integritat Ungarns den anderssprachigen VOlkem Ungarns die
Moglichkeit erschliesst, ihre Nationalitat in politischer und kultureller Beziehung geltend zu
machen. Aber dieser Gesetzentwurf wtirde bei der erktinstelten Zusammensetzung des
unganschen Reichstages - mit ungeheuerer Mehrheit verworfen und jener Gesetzentwurf
angenommen, welcher Ungam zu einen, auch sprachlich ~einheitlichen Nationalstaat stempelt
und die Rechte der anderssprachigen Volker auf das engste Gebiet des Sprachgebrauches der
Individuen beschrankt.
Aher auch dieses, den individuellen Gebrauch der Sprache regelndes Gesetz wurde von der
Staatsverwaltung nie eingehalten, von den einzelnen BehOrden geradezu mit Fiissen getreten. Das im J. 1868 geschaffene Nationalitatengesetz sollte nur dazu dienen, dem Auslande
Sand in die Augen zu streuen. Solange es noch einzelne Abgeordneten der anderssprachigen Volker im ungarischen Reichstage geben konnte, haben dieselben mit zahlreichen konkreten
Fallen bewiesen, dass es keinen einzigen Paragraphen des im J. 1868 geschaffenen Nationalitatengesetzes gibt, welcher von den Organen der Staatsverwaltung nicht verletzt worden
ware. Eine Abhilfe gegen die Gesetzverletzungen konnte jedoch nicht gefunden werden.
Statt den betreffenden Minister zur Verantwortung zu ziehen, jubelte der Reichstag den
Gesetzverletzungen zu, indem er den "wackeren, patriotischen Beamten" Recht gab.
~
...._ Ab~r bald · sollt~'die- Stim"m~-~ch~der wenigen • Abg~ordneten der anderssprachigen Volk~r
im ungarischen Reichstag'e verstummen. Auch die wenigen Abgeordneten der anderssprachlgen VOlker scheinen dem herrschenden Stamme unbequem zu sein. Der ungarische Reichstag
sollte die Vertretung eines vollkommenen Nationalstaates sein, wo es auch sprachlich nur
eine Nation geben sollte. War es auch noch frtiher schwer, den Candidaten der anderssprachigen
VOlker in den ungarischen Reichstag zu gelungen, weil ein gektinsteltes Wahlgesetz nich~ n":r
in Siebenbiirgen, sondern auch im tibrigen Ungarn den anderssprachigen Volkern untiberwmdhche Hindernisse in den Weg stellte, so sollte bald das Mandat eines Reichstagsabgeordneten
unvereinbar sein mit dem Bekenntnisse der Nationalitatenparthei anzugehOren. Im Stiden
Ungams, bei der Auflosung der Militargriinze, wurden die Wahlbezirke so erktinstelt eingetheilt, und mit dem Hochdrucke des administrativen Apparates so dreist bearbeitet, dass
der Candidat der Regierungspartei stets gewahlt werden musste. Diess geschah in jener vorbestandenen Militargranze, von welcher Franz Deâk sagte, dass es bei der AuflOsung der
Militiirgranze moglich sein werde, durch Arrondirung gewisser Komitate die nationalen Anspriiche der Serben zu befriedigen. Dafi.ir sollten die Serben, nicht minder als die Rumănen,
ausgeschlossen werden, nationale Abgeordnete wahlen zu dtirfen. Jene Granzer, welche durch
mehr als ein Jahrhundert in den Tiirkenkriegen und auf den Schlachtfeldem Italiens ihr Blut
gossen haben - diese Granzer erlitten bei den Reichstags-Wahlen unerhorte Brutalităten,
v?n denen man in der civilisirten Europa kaum einen Begriff haben kann. Daftir wurdeu aber
d1eselben Granzer mit der Ansiedlungen der Csango-Magyaren begltickt 1
In der Absicht, aus Ungarn einen sprachlich einheitlichen Nationalstaat zu schaffen, glaubte
die Staatsgewalt jedes Mittel gebrauchen zu diirfen. Mit Hintansetzung der individuellen
Freiheit der anderssprachigen Staatsbiirger, mit Unterdrtickung jedweder Freiheit auf dem
politischen, als auch auf dem Culturgebiete, sollten die anderssprachigen VO!ker Ungarns gezwungen werden, sich dem herrschenden Stamme zu assimiliren. Die sogenannte .,ungarische
Staatsidee" sollte bedeuten, dass nur derjenige der Freiheit theilhaftig werden kOnne, der sich
dem herrschenden Stamme anschliesst, und der Masstab ftir den Patriotismus sollte darin
liegen, inwiefeme die anderssprachigen Staatsbiirger ihre Nationalitat verleugnen und sich die
Sprache des herrschenden Stammes aneignen. Diese Sprache wurde zur .,Staatsprache" erhoben,
welche alle anderen Sprachen absorbiren sollte. In dem Bestreben, diese .,Staatssprache"
den anderssprachigen Volkem aufzubtirden, wird fielfach Missbrauch getrieben. In der Verbreitung und Aufbiirdung der Staatssprache kennt die Staatsgewalt kein Mass und keine
Grenze. Nachdem man die Bestimmungen des Nationalitatengesetzes als nicht bestehend betrachtet, bat man die .,Staatssprache" von den Ministerien bis zur letzten Dorfgemeinde eingeftihrt. Es werden Bescheide der niedersten Instanzen in der magyarischen Sprache auch in
jenen Gegenden ausgegeben, wo meilenweit Niemand diese Sprache versteht und wo die
betreffende Parthei eine Tagesreise machen muss, um sich den erhaltenen Bescheid erkl aren
zu lassen. Mit Hintansetzung des Nationalitatengesetzes werden Eingaben nur in magyarischer Sprache angenommen. Bei den Gerichten, auch bei den untersten Instanzen, wo es ein
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miindliches Verfahren geben sollte, wird nur in magyarischer Sprache verhandelt. Bei den
Schlussverhandlungen in Strafsachen darf der Vertheidiger seine Vertheidigung nur in magyarischer Sprache fiihren. Wo es sich um das Leben, um die Freiheit des Inculpaten bandelt, wo
jedes Wort fiir die Qualification der strafbaren Handlung seine Bedeutung bat, werden als
Dolmetscher die niedersten Beamten, gewOhnlich einfache Amtsdiener gebraucht. Die Richter
sind gewobnlich Magyaren, und zwar solche, welche sich fiir die Magyarisirung bereits Verdienste erworben oder Verdienste zu erwerben haben. Die Richter sowohl bei den niederen als bei
den hoheren Instanzen, welche einem anderen als dem herrschenden Stamme angehoren oder
gegen welche man wegen ihrer Nationalitiit ein gewisses Misstrauen haben konnte, werden
nach und nach ausgemerzt, so dass es gegenwiirtig in den Gegenden der Nationalitiiten ganze
Gerichtsofe, zahlreiche Bezirksgerichte gibt, wo es keinen einzigen Richter gibt, welcher der
1\ationalităt des Volkes der betreffenden Gegend angehort.
Steht es mit der Justiz in Ungarn den anderssprachigen Volkern gegeniiber schlecht, so
steht es mit der Administration noch schlechter. Die Ober- und Unterstuhlrichter iiben eine
discretioniire Macht aus, die nur bei den Beamten in der Tiirkei vorzufinden ist. J eder Missbrauchwird verdeckt und vertuscht mit dem angeblichen Verdienste, fiir die Verbreitung der
magyarischen Staatsidee gewirkt zu haben. Bei den Wahlen fiir den Reichstag erreicht diese
discretioniire Macht einen HOhepunkt, von dem man in civilisierten Europa keinen Begriff
haben kann. Geldstrafen, Misshandlungen, Einkerkerungen sind an der Tagesordnung. Die
Stnhlrichter verkiinden es offen, dass sie gegeniiber den Nationalităten kein Gesetz bindet, sondern nur der Befehl des Ministers, beziehungsweise des Obergespans.
Wenn schon die politischen Verhiiltnisse fiir die Nationalităten in Ungarn trostlos sind,
so sind es die Culturverhii.ltnisse, unter welchen sie sich befinden, noch viei trostloser. In dem
Destreben, aus Ungam einen sprachlich einheitlichen Nationalstaat zu schaffen, richtet sich
die Staatsgewalt gegen die Cultur der anderssprachigen VOlker Ungams und der ungarische
Reichstag als die Vertretung des berrschenden Stammes liefert willig der jeweiligen ungarischen Regierung die Mittel zur Vernichtung der Cultur der anderssprachigen Volker Ungams.
In der Absicht der Magyarisirung der Schulen, wurde im J. 1879 das Volksschulgesetz, im
]. 1883 das ~littelschulgesetz geschaffen. In den vorbestandenen Militii.rgrii.nze wurden die den
Charakter der Nationalităt wahrenden confessionellen Schulen in communale, eigentlich staatliche Schulen umgewandelt. Mit Hintansetzung des sachlichen Wissens wurde im ganzen Lande
die Erlemung der magyarischen Sprache in der Volksschule als die Hauptsache angesehen.
Der staatliche Schulinspector ist der unbeschrii.nkte Gebieter fiir das Unterrichtswesen bei
den Nationalitii.ten. Ibm sind auch die konfessionellen Schulen der Nationalităten untergeordnet. Von ibm hiingt das Schulzeigniss ab, von ibm hii.ngt es ab, ob eine noch bestehende konfessionelle Scbule geschlossen werde oder nicht. Jede Culturbestrebung unter den Nationalităten wird riicksichtslos unterdriickt. Die .,Matica" der Slowaken, ein rein schriftstellerischer
Verein, wurde einfach abgeschafft und das Vermogen eingezogen. Die slovakischen selbstgegriindeten Gymnasien wurden geschlossen und an ihre Stelle staatliche Gymnasien mit magyarischer Unterrichtssprache geschaffen (Am slovakischen Territorium gibt es circa 40 Mittelschulen nnd Prăparandien, jedoch wird an keiner einzigen dieser Schulen trotz §§ 17. u. 18. des
Nationalitătengesetzes nicht nur nicht slovakisch gelehrt, aber nicht einmal die slovakische
Sprache und Litera tur als solche obligatorisch vorgetragen)•. Die Gymnasien der Rumanen
t~nd Serben sind vielfachen Plackereien ausgesetzt und es hăngt liber dieselben das Demokles~~hwert, jeden Augenblick geschlossen zu werden. Dem einzigen serbischen Gymn-esium in
Sud-Ungam wurde die Staatssubvention welche es unter dem absolutistischen deutschen
System genossen bat, entzogen, und neben dem serbischen Gymnasium ein magyarisches
Gymnasium errichtet,
Wie weit die Staatsgewalt mit den ~lagyarisirungsbestrebungen geht, beweist eine Tatsache, welche am Ende des neunzchnten Jahrhunderts kaum glaublich erscheint. Armen slovakischen Eltern und Verwandten wurden von den Administrativ-Beh5rden die Kinder abgenommen
~nd nach magyarischen Gegenden versendet. Dieses barbarische Verfahren wurde von publicishsche~ Organen als ein Werk des Patriotismus gepriesen. Die sogenannten Culturvereine stehcn m1t allen.erlaubten und unerlaubten l\litteln im Dienste der Entnationalisirung der andersspracbigen VOlker Ungarns.
Eine grosse Reform wurde in Ungarn eingefiihrt, welche dem civilisirten Europa imponiren
soli te. Es waren diess die politisch-kirchlichen Reformen mit Einfiihrung der Civilehe. Diese
Reformen waren kein Bediirfniss fiir Ungarn, weil hier die Verhăltnisse ganz andere sind, als
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im Westen Europas. Aber die Allmacht des sprachlich einheitlichen Nationalstaates sollte sich
auch i.iber das Gebiet der Familie der anderssprachigen V cHker erstrecken. Die Schliessung
der Ehe vor dem ungarischen Beamten sollte mehr bedeuten, als die kirchliche Trauung von
Seite des Priesters der betreffenden Nationalităt. Der ungarische Beamte mit der Trikolore
sollte den Brautleuten in magyarischer Sprache zugleich ein Bild der Allmacht des sprachlich
einheitlichen Nationalstaates geben, welche Alhnacht selbst die religiose Macht der Kirche i.iberbieten sollte. Obwohl sich die Nationalităten Ungarns aus allen Krăften gegen die politischkirchlichen Reformen străubten, sie wurden dennoch eingefi.ihrt.
Die traurige Lage der Nationalităten Ungarns musste ihren Widerstand hervorrufen. Sie
konnten die vielen Ungerechtigkeiten und Yerfolgungen nicht stillschweigend i.iber sich ergeben lassen. Insbesondere machte sich dieser Widerstand bei den Rumănen geltend, welche sich
mit einem Memorandum an E. Majestăt allerunterthănigst wendeten. Aber dieses Memorandum sollte von schweren Folgen fi.ir die Fi.ihrer der Rumănen sein. Es wurde ihnen der Process
gemacht und die hervorragendsten Sohne des rumănischen Volkes in den Kerker geworfen,
aus welchem sie erst nach langer und langer Zeit durch die Gnade E. Majestăt er!Ost wurden.
Aber die gleichen Beschwerden wie die Rumănen, hatten auch die i.ibrigen Nationalităten
Ungarns. Aus dem Reichstage verdrăngt, vom jeden politischen Leben ausgeschlossen, mussten die Nationalităten nothgedrungen eine Vereinigung suchen, wo sie ihre Wi.insche und Beschwerden zum Ausdrucke bringen konnten. Die Rumănen, Serben und Slovaken vereinigten
sicli am 10. August 1895 zu einem Kongresse in der Hauptstadt des Landes. Auf diesem Kongresse wurde ein aus XXI Punkten bestehendes Programm vereinbart, in welchem die Rumă
nen, Serben und Slovaken ihre 'Vi.insche und Beschwerden zum Ausdruck brachten und zugleich
einen Ausschuss wăhlten, welcher als Delegation des Kongresses fiir alle Fălle zu fungiren hăt
te80. Um einen Beweis ihrer loyalen Gesinnungen zu geben, haben die Rumănen, Serben und
Slovaken ihren Kongress gerade in der Hauptstadt des Landes, im Angesichte der Centralbehorden abgehalten. Die Staatsregierung hat zwar die Abhaltung dieses Kongresses nicht verhindert, weil sie damit dem Rufe des Liberalismus Ungarns im Auslande zu sehr geschadet hătte,
aber nachtrăglich weil an dem Kongresse zahlreiche Geistliche, Lehrer und Beamte der Kirchenbehorden theilgenom.men - hat die Staatsregierung an diese KirchenbehOrden die strengste
Weisungen erlassen, ihren Untergebenen die Betheiligung an solchen Kongressen bei Strafe
der Enntlassung ki.inftighin zu verbieten.
Die ungarische Regierung ging aber einen Schritt noch weiter. Aus Anlass des in den Reichstag eingebrachten Gesetzentwurfes i.iber die magyarisirung der Ortsnahmen, wollten die
Nationalităten in einzelnen Comitaten Versammlungen abhalten, um gegen diesen Gesetzentwurf zu protestieren. Aber die Regierung verbot eine jede sollche Versammlung, und zwar
mit der Motivirung, welche die Existenzberechtigung der Nationalităten in Ungarn rundweg
leugnet. Die Motivirung bestand darin, dass sich die Rumănen, Serben, Slovaken als solche
nicht versammeln di.irfen, sondern es kOnnen nur solche Versammlungen gestattet werden,
an welchen auch andere ungarischen Staatsbi.irger theilnehmen di.irfen. In Ungarn sind Versam.mlungen mit einem besonderen Zweck und mit Ausschliessung jener, welche nicht Vereinsmitglieder sind, gestattet, nur eine Versammlung mit nationaler Tendenz der anderssprachigen
Volker Ungarns, wenn auch in loyaler Absicht, ist in Ungarn nicht gestattet. Es ist diess ein haarstrăubendes Verfahren der ungarischen Staatsregierung, welches die innersten Gefi.ihle der
Millionen anderssprachigen VcHker Ungarns tief verletzt. Da solche Versammlungen in den
verschiedenen Gegenden Ungarns verboten wurden, so blieb nichts anders i.ibrig, als dass
der Executiv-Ausschuss des Nationalităten-Congresses einen feierlichen Protest gegen die
Magyarisirung der Ortsnahmen ergehen liess.
Im Si.iden Ungarns ist die ungarische Regierung gegen die althergebrachten Rechte des
serbischen Kirchenkongresses ri.icksichtslos vorgegangen. Der serbische Episcopat, durch die
ungarische Regierung eingeschi.ichtert, hat es i.ibernommen, ein von der ungarischen Regierung ausgearbeitetes Statut im Kongresse durchzubringen. Als sich aber der serbische Kirchenkongress nach dem klaren Wortlaute des von E. Majestăt sanctionirten Statutes die Tagesordnung nicht aufoctroyiren liess, so wurde der Kongress im J. 1897 auf unbestimmte Zeit
vertagt, ohne dass Aussicht vorhanden wăre, dass derselbe wieder zusammentreten werde. Und
doch hă.tte der Kirchenkongress viele laufende Geschăfte zu erledigen ohne welche das KirchenvermOgen grossen Schaden leidet.
80 Programul Congresului naţionalităţilor din 1895 este de fapt alcătuit din 22 de puncte.
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Die Unzufriedenbeit der Nationalitaten Ungarns mehrl sicb mit jedem Tage. Den jetzigen
Macbtbabem Ungams mit dem befolgten System konnte es nach 30 Jahren beiweitem nicht
gelingen, die 11 Millionen anderssprachigen VOlker Ungams zu versohnen. Die Rumănen im
Osten, die Slovaken im Norden, die Serben im Siiden, die Deutschen im ganze Lande und
nicbt minder die Kroaten im Westen - all'diese Millionen sind im hocbsten Grade unzufrieden. Sowobl das Nationalităten-Gesetz in Ungam, als auch das Ausgleicbs-Gesetz mit Kroatien
wird nicbt eingebalten. Die gesetzlicb gewarleistete Autonomie Kroatiens ist eine grosse Illusion, den dieselbe wird '\'on der ungariscben Regierung willkiirlicb gebandbabt und der kroatiscbe Landtag dient nur dazu, um durcb seine Wahl der Delegirten fiir den ungariscben
Reicbstag die Zabl der regierungsfreundlicben Abgeordneten zu vermehren.
Inzwischen ist auch in der Vertretung des berrschenden Stammes eine grosse Kriese eingetreten. Der ungariscbe Reichstag, obwohl aus demselben seit nabezu zwei Decennien die Nationalităten-Abgeordneten ausgemerzt sind, bat eine grosse Kriese iiberstanden welche gerade
mit der Nationalitaten-Frage in Ungam in Verbindung stebt. Als die verschiedenen ungarischen Regierungen in1 Laufe der Zeit die Nationalitaten, Abgeordneten aus dem ungariscben
Reicbstage ausmerzten, mussten dieselben zu den :baarstrăubendsten Ungesetzlichkeite und
Willkiirlichkeiten greifen. Zuletzt mussten die Candidaten der Nationalitaten den mit dem
Scbaden ibrer Connationalen verbundenen ungleichen Kampf gegen die Staatsgewalt ganz aufgeben. Die magyarische Opposition jubelte jedweder ungariscber Regierung zu ob der "patriotiscben Energie", dass sie die Nationalitaten von ungariscben Reichstage fem bălt. Die
Folge war, dass sich die jedwedige ungariscbe Regierungspartbei aus den Wahlbezirken der
Nationalităten recrutierte. Die Wahlen in diesen Wablbezirken waren fiir tdie IRegierungsparthei die sichersten. Und da diese Wahlbezirke die Mehrbeit bilden, so wahr auch die Mehrbeit
im ungariscben Reicbstage eine sicbere. Die magyariscbe Opposition musste sicb daher an
macben, die Wahlbezirke der Regierungspartbei zu erobern. Da wandte aher die Regierung
aucb gegen die magyariscben oppositionellen Candidaten jene Mittel an, welcbe sie stets mit
Erfolg gegen die Candidaten der Nationalita.ten angewendet bat und die magyariscbe Opposition musste unterliegen. In der Art konnte jede ungariscbe Regierung auf eine ewige Daver
rechnen und die magyarische Opposition konnte keine Aussicbt baben, zur Regierung zu gelangen. Die Waffe, welcbe gegen die Nationalitaten bei den Wahlen angewendet wurde, wurde
aucb gegen die Candidaten des berrscbenden Stammes angewendet. Dagegen baumte sicb der
Stolz der Magyaren und die vereinigte Opposition bracbte im Reicbstage eine Adresse an Ew.
Majestăt ein, in welcber sie die Regierung der grossten Ungesetzlicbkeiten und Willkiirlic[h]keiten
beschuldigte. Diese Ungesetzlichkeiten und Willkiirlichkeiten bat aher dieselbe Opposition
jahrelang geduldet, ja sogar der jeweiligen Regierung zugejubelt als dieselbe gegen die Nationalităten angewendet wurden!
(Wobin die gewalttbatige Magyarisirungspolitik fiibrt, beleucbten grell die bereits in diesem
Jabre vorgekom.mene folgende Tatsachen 81 :
a) Im Bekeser Komitat in Szarvas baben sich die lutbriscben Slovaken wie ein Mann
aufgelehnt gegen den Versucb magyariscben Gottesdienst einzufiihren in ibre Kircbe;
b) in Tolna baben die katboliscben Deutschen den Priester, der bei ihnen magyarische
Predigten bat einfiihren wollen, aus der Kirche gejagt;
c) in B âcser Komitat in Szantova sind mehrere Tausend katboliscber Serben zur orthodoxen
Kircbe iibergetreten, weil man ibnen magyariscbe Predigten und magyarischen Gottendienst
bat aufdrăngen wollen.
Nicbts vermag jedocb die Tiirkenwirtscbaft der magyariscbe Macbtbaber so in die richtige
Beleucbtung riicken, als die im Friihjabr 1898 stattgefundene magyariscbe Bauemrevolte in
den Komitaten Szathmar und Szabolcs, und die in Sacben dieser Revolte ertbeilte Interpellationsbeantwortung des damaligen Ministerprasidenten Baron Bânffy. Baron Bânffy
sagte am 23. Marz 1898 im ungariscben Reicbstage, dass es unter dem Volke verbreitet sei, der
Agrarsozialistenfiihrer Vârkony 81 stebe an der Landesgrănze bereit mit einem Russenbeere
und wartet auf einen gewissen Termin, damit er mit dem Russenbeere bereinkom.me und
hierzulande die Heeren ausrotte.
s1

Este vorba de anul 1899.

sz Vârkonyi Istvan (1852-1916) a infiinţat în 1896 Partidul Socialist Independent, antrenind

în

mişcarea

scocialistă

din Ungaria masele de

ţărani săraci.
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Die Magyaren fristen ihr politisches Leben seit 50 Jahren von ihren Russenhasse und
der allgemeinen Russenfnrcht, und nach 30-jăhriger selbstherrisch Regiererei haben sie ihr
eigenes Magyarenvolk dahin verregiert, dass es eine Erlosung von ihren, aus ihrem Blut und
ihrer Nation stammendes, in nationaler Beziehung also hochsteigenen Herrn schon nur mehr
von einem Russenheere erwartet. Grasslicher kann wahrlich kein Urtheil liber den Magyarenherrschaft ausfallen, als wie es aus dieser Ministerantwort entgegen klingt.
Die Mitburger und Briider magyiuischen Nationalitat haben aher und unter den allgemeinen Missstanden zu leiden. Zu diesem Leiden paart (oder gesellt) sich aher bei den Nichtmagyaren noch die Seelenqual der nationalen Bedriickung und die moralische enorme geistige
wie auch oekonomische Sch!i.digung, welche aus der Vernachlassigung ja Behinderung der
naturlichen, nor mittelst der Muttersprache zu erzielenden Erziehung der Volkmassen resultirt.
Es ist wahrlich nicht schwer, eine ganz klare Vorstellung dariiber zu gewinnen, wie es diesen
bedauerswerthesten und bemitleidenswerthesten Nichtmagyaren unter solchen Verhălt
nissen zu Muthe sein muss) •.
Mit der Ernennung eines neuen Ministeriums scheint die magyiuische Opposition beschwichtigt
worden zu seinea. Der Friede soll herrgestellt sein. Wen aher diess nur der Friede fUr den herrschenden Stamm sein soli, so kann derselbe nicht den Frieden fiir Ungarn bedeuten. Solange
die Millionen anderssprachigen Volker Ungarns nicht versohnt werden, so kann von einem Frieden nicht die Rede sein. Und dafiir haben die Nationalitli.ten Ungarns wenig Hoffnung, denn
auch das neue Ministerium hat besonders hervorgehoben den einheitlichen magyarischen Nationalstaat. Aher Ungarn war nie und kann auch nie ein nationaler magyarischer Staat werden. So
wenig Oesterreich, Belgien und die Schweiz Nationalstaaten sind, so wenig ist und kann es
auch Ungarn sein. Und dem Wahne eines magyarischen Nationalstaates werden alle Interessen
Ungarns geopfert, wird die Unzufriedenheit der Millionen anderssprachigen Staatsbiirger muthwillig hervorgerufen zum Schaden Ungarns und der Monarchie.
Die Nationalitli.ten Ungarns, welche die Mehrheit der Bevolkerung ausmachen, sind heute
in Ungarn jedes Rechtes, jedes Schutzes beraubt. Sollte mit dem neuen Ministerium der wahrhafte Friede in Ungarn einziehen, so musste das ganze Staatswesen auf nati.irliche Grundlagen gestellt werden. Und diese Grundlagen bat der Nationalităten-Congress vom J. 1895
angedeutet.
Die Nationalităten Ungarns haben keine centrifugalen Tendenzen. Sie halten treu zu illrem
Vaterlande, welches ihnen lieb und theuer ist und ftir welches sie und ihre Vorfahren Stromen
von Blut vergossen haben. Die Bestrebungen der Nationalităten Ungarns bewegen sich im
Rahmen der Einheit und der Verfassung Ungarns. Die Aufgabe jedweder ungarischen Regierung, wenn sie den văterlichen Intentionen E. Majestăt entsprechen sollte - mtisste es sein,
die Millionen anzufriedenen Staatsbiirger Ungarns zu versohnen, den Nationalităten gerecht
zu werden.
Vor fiinfzig Jahren, in der kritischen Zeit fur die Monarchie, sind die Nationalităten
Ungarns treu an der Seite E. Majestat gestanden und haben Strome von Blut vergossen.
In ihrer heutigen bedrangten Lage erhoffen sie von E. Majestat Schutz und Gerechtigkeit.
MOge E. Majestat allergnadigst geruhen, der neuen ungarischen Regierung die Weisung zu
ertheilen, alle jene Hindernisse hinwegznraumen, welche der Versohnung mit den Nationalităten
im Wege stehen. MOge es den Millionen anderssprachigen VOlker Ungams ermOglicht werden,
an dem Offentlichen Leben Ungarns theilzunehmen. MOgen die Nationalităten Ungams in
ihren nationalen und Culturbestrebungen nicht behindert werden. Mogen sie der wahrhaftigen Gleichberechtigung theilhaft werden. Nur damit, glauben wir, wird die neue ungarische
Regierung den văterlichen Intentionen E. Majestăt entsprechen konnen.
In tiefster Ehrfurcht der treuergebene Ausschuss
des Nationalitătenkongresses vom J. 1895.

ss Noul guvern este cel al lui Szell Kâlman, instalat la conducerea Ungariei în martie 1899.
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DAS MEMORANDUM DER NATIONALITĂ.TEN
(1892-1899)
(Zusa=enfassung)
In der einstigen Habsburger-Monarchie war die Idee von Memoranden und Bittgesuchen
an die hochste politische Gewalt ebenso alt, wie die nationalen Befreiungskămpfe der Volker, aus denen sich die Monarchie zusammensetzte. Diese politische Taktik wurde als Ausdruck fiir die Unzufriedenheit und die Bestrebungen der VOlkerschaften, die ein Leben in
Freiheit wiinschten, bis zum ersten Weltkrieg fortgesetzt. So nahmen in der modemen Geschichtsperiode, besonders aber in der zweiten Hălfte des 19. Jhs., die Rumănen, Serben
uud Slowaken zu wiederholten Malen ihre Zuflucht zur Ausarbeituug derartiger politischer Dokumente, die ihre Forderungen und Bestrebungen darstellten und die dem Kaiserhof
in Wien unterbreitet wurdeu.
Eine derartige Taktik verfolgte auch der Nationalitătenkongress vom 10. August 1895
in Budapest (an dem nur die Rumănen, Serben und Slowaken teilnahmen), der in Punkt
XXI des aus diesem Anlass angeno=enen gemeinsamen Aktionsprogrammes, sich auf die
Ausarbeitung eines Memorandums bezieht, .,das im Namen der in dieser Vereinigung vertretenen Volker die Lage riickhaltslos darstellen soli, um sie Seiner Kaiserlichen und Koniglichen l\Iajestăt zu unterbreiten". Die Idee und der Zweck dieses Memorandums, die praktischen Modalităten seiner Ausarbeitung und seiner Vorlage an den Kaiserhof in Wien, alles
Fragen, die in den bis jetzt erschienenen Arbeiten nicht aufgeklărt wurden, bilden den
Gegenstllnd vorliegenden Artikels.
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UN MOMENT DIN VIAŢA "ASTRE!" :
MODIFICAREA STATUTELOR (1897)

Mişcarea memorandistă, prin amploarea şi ecoul ei, a constituit un eveniment de o importanţă deosebită în lupta naţional-politică a românilor din
Transilvania. Procesul intentat conducătorilor memorandişti nu a încheiat
această mare mişcare, ea fiind urmată de un şir întreg de evenimente
politice şi culturale care au continuat-o şi întregit-o.
Întemniţarea conducătorilor memorandişti a fost urmată de numeroase
măsuri represive luate de autorităţile guvernamentale, în special pe linie
administrativ-politică şi culturală1 • Guvernul Bânffy, numit în ianuarie
1895, şi-a început activitatea printr-o serie de legi şi măsuri2, menite să
ducă la deznaţionalizarea popoarelor nemaghiare. Între ele se înscriu
măsurile luate pentru controlarea şi apoi subordonarea învăţămîntului,
în special a şcolilor confesionale, şi cele ce vizau societăţile culturale
româneşti şi în primul rînd cea mai importantă dintre ele, "Asociaţiunea
transilvană pentru literatura română şi cultura
poporului român" 3 .
Amos Frîncu, vorbind despre situaţia asociaţiilor culturale şi în special
a Asociaţiunii, rezumă într-o frază sistemul preconizat de autorităţi faţă
de acestea : "deoarece cultura naţionalităţilor nu se poate suprima ea
trebuie supusă conducerii culturii maghiare"4.
Încă la începutul anului 1895 Ministerul de interne a pretins prin "ordinaţiunea" numărul
929 modificarea statutelor Asociaţiunii, avînd obiecţii asupra conţinutului unor paragrafe a lor 6 •
Conducerea Asociaţiunii, constatind că numeroase despărţăminte au întîmpinat greutăţi în
activitatea lor din cauza lipsei unor instrucţiuni precise în vechile statute şi ţinînd cont de

T. V. Păcăţean, Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana
vol. VII, Sibiu, 1913, p. 674-675; 715; 721; 727-728; L. Botezan, Contribuţii
la studiul vieţii politice a Transilvaniei din 1895-1898, în AIIC, XIII, 1970, p. 214.
2
T. V. Păcăţean, op.cit., vol. VII, Sibiu, 1913, p. 738-799; vol. VIII, Sibiu, 1915,
p. 1-74; L. Botezan, op.cit., p. 213 sqq.; L. Botezan - N. Cordoş, Politica guvernului Bdnffy
în Transilvania în anii 1897-1898, în AIIC, XIV, 1971, p. 173 sqq.
8
T. V. Păcăţean, op.cit., vol. VII, Sibiu, 1913, p. 607-610; L. Botezan, op.cit., p. 215218; L. Botezan N. Cordoş, op.cit., p. 174-177, 180-182.
' Colecţia de manuscrise a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj (în continuare BCU),
Fond Fr. Hossu-Longin, Corespondenţă, vol. III, f. 190-193. (Scrisoarea lui Amos Frincu
către Fr. Hossu-Longin, Sibiu, 6 noiembrie 1899).
6
Raportul C.C. al Asociaţiunii către adunarea generală extraordinară din 10 martie 1897
în cauza modificării statutelor Asociaţiunii, în Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 18.
1

ungară,

https://biblioteca-digitala.ro

E. GLODARIU

278

faptul că încă adunarea generală din 1892 a constatat necesitatea modificării lor, a dispus
elaborarea unui proiect de statute•. Comisia aleasă încă din 1892, compusă din Ilarion Puşcariu,
I. v. Rusu şi Partenie Cosma, a prezentat in 4 august 1895 noul proiect şi a propus introducerea ortografiei noF. Adunarea generală a Asociaţiunii din 27-28 august 1895, ţinută la
Blaj, a pus in discuţie proiectul şi a aprobat modificările făcute 8 • La 10 septembrie 1895, termen
fixat de prezidiu! magistraturii orăşeneşti Sibiu, proiectul a fost inaintat spre aprobare însoţit
de 0 expunere de motive in care se justifica imposibilitatea schimbării paragrafului 21 şi deci
a acceptării obligaţi unii de a publica actele Asociaţiunii in foaia oficială "Budapesti KOzlony", şi
se arăta că celelalte modificări făcute din proprie iniţiativă sînt in concordanţă cu legile in vigoares.
După mai puţin de o lună, de la trimiterea lor, în 3 octombrie 1895 ministerul de interne
a interzis activitatea mai multor despărţăminte: Reghinul S!sesc, Cluj, Mureş-Odorhei, Bet:lean,
Zărneşti, Sebeşul S!sesc, Trei Scaune, Sălişte, Şimleul Silvaniei, Orăştie, Deva, Alba Iulia,
considerindu-le ilegale pe motiv că n-au statute separate aprobate de guvern şi le-a avertizat
că in cazul netrimiterii acestor statute sint ameninţate cu dizolvarea 10• La această nouă provocare Comitetul a luat hotărireasăinformeze despărţămintele că s-a trimis încă din 27 noiembrie
1892 o informare detaliată ministerului privind activitatea lor, precum 'şi regulamentul şi s-a făcut
o nouă intimpinare pentru aprobarea statutelor11 • Cu această mllsură încercările guvernului
de a impiedica activitatea Asoclaţiunii abia începuseră. În 4 februarie 1896 ministerul trimite
un nou ordin in care, de data aceasta, renunţă la schimbarea paragrafului 21u, dar aduce noi
observaţii privind statutele. Principala obiecţie se referea la paragraful 2 al proiectului in
care figura noţiunea "poporul român". Aceeaşi expresie figura şi in denumirea Asociaţiunii.
Ordinul arăta că această expresie este in contradicţie cu dispoziţiile articolului de lege XLIV
din 1868. Potrivit părerii autorităţilor expresia menţionată constituia o noţiune de rasă şi
de religie, care nici in sens etnografic nu şi-ar avea justificarea. Se propunea inlocuirea ei cu o
formulare de genul : "locuitorii cu buze valahe ai Ungariei" 13 •
A doua observaţie din cele opt se referă tot la paragraful 2 al statutelor, care enunţa scopul
Se obiecta că pe lîngă scopul cultural al Asociaţiunii se designează şi scopuri economice şi se cerea ca dispoziţiile privitoare la activitatea economică a reuniunii, stipendille
pentru specialitatea de industrie din paragrafull7, cuvintul "expoziţiunii" din paragraful 23
şi trei puncte din paragraful 37 să fie eliminate din statute11• tn al treilea rind autorit3ţlle
pretindeau ştergerea unei fraze din paragraful 4 care ar fi dus la eliminarea posibilităţilor
purtării in cadrul adunărilor a oricăror discuţii in probleme politice şi religioase 16 • Celelalte
obiecţii erau de ordin organizatoric, referindu-se la activitatea despărţămintelor şi agenturilor şi la unele dispoziţii de procedură: locul şi timpul adunării generale trebuia anunţat autori-

Asociaţiunii.

G Ibidem; Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra (în continuare ArhAstra), Procese Verbale,
reg. 66, nr. 375/1895.
7 ArhAstra, loc. cit.
8 Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 17.
8 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 66, nr. 238/1895; Transilvania, Partea Oficială, 1897,
p. 18-19.
10
ArhAstra, Procese Verbale, reg. 66, nr. 515/1895.
11 Ibidem.
12 Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 19.
18 Ibidem; BCU, Fond Fr. Hossu-Longin, Corespondenţă, vol. III, f. 35 (Scrisoarea lui
Amos Frlncu către Fr. Hossu-Longin, Sibiu, 13 februarie 1897).
a Transilvania, loc. cit.
16 Ibidem.
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publicat in ziare, iar alegerea preşedintelui trebuia întărită şi de ministrul de interne
etc. 11 •
Noile obiecţii au fost discutate in şedinţa Comitetului din 6 februarie 1896 şi a fost însărcinată
aceeaşi comisie cu discutarea lor. După mai multe şedinţe şi dezbateri comisia a prezentat
Comitetului, la 19 mai 1896, un raport detaliat, iar acesta, in şedinţa sa din 21 mai, a hotărît să
răspundă din nou ministerului cu o motivare Jdocumentată17. Conducerea Asociaţiunii a
modificat parţial proiectul de statut1a, susţinindu-şi însă, in continuare, unele prevederi a căror
înlăturare din statute reprezenta un abuz al guvernului. Noul proiect a fost înaintat guvernului la 10 iunie 1896, însoţit de o expunere de motive. Referitor la eliminarea termenului ,.poporul român" se argumenta că acest termen nu este o noţiune de rasă şi de religie, cum s-a obiectat .
.,Poporul român-:-spune motivarea- e identic cu naţionalitatea română şi este înscris in legea
pentru egala îndreptăţire a naţionalităţilor, lege care garantează existenţa şi dezvoltarea lui
culturală" 19 • În ceea ce priveşte schimbarea titlului, se menţiona că cel propus de autorităţi
nu era in spiritul limbii române şi că schimbarea unui titlu istoric o dată aprobat ar constitui
.,o .măsură excepţională numai faţă cu românii, şi ar produce o consternare şi nemulţumire
generală in toţi românii, ceea ce nu poate fi în interesul statului şi. .. nici intenţiunea guvernului 20 •
Referitor la activitatea economică a Asociaţiunii se arată că scopul societăţii este .. promovarea
culturii poporului român" iar dispoziţiile cuprinse în paragraf sint mijloace prin care Asociaţiu
nea îşi realiza scopul şi care figurează şi in statutele asociaţillor culturale maghiare (Emke de
exemplu) 21 . În chestiunea discutării, in cadrul adunărilor, a problemelor politice şi religioase,
comitetul susţinea textul vechi, arătînd că dacă din statute s-ar fi scos fraza cerută de guvern,
s-ar fi eliminat posibilitatea discutării problemelor legate de trecutul istoric şi religios, pentru
care se obţinuse aprobarea prin vechile statute22.
Este de remarcat insă.:că la adunarea generală a Asociaţi unii, ţinută în luna august a aceluiaşi
an, conducerea Asociaţiunii, in raportul său2a, s-a limitat doar la cîteva referiri generale privitoare la statute, evitind punerea in discuţie a proiectului de statut şi informarea detaliată a
membrilor ei asupra dificultăţilor intimpinate, ceea ce a :qemulţumit pe unii dintre membri 24 •
Conducerea Asociaţiunii a primit răspuns de la Ministerul de interne la 2 septembrie 1896.
Acum ministerul renunţă la schimbarea termenului .,poporul român", la pretenţiile referitoare
la activitatea economică, la cererea privind alegerea preşedinţilor, dar pretindea in continuare ştergerea cuvintelor din paragraful 4 şi schimbarea titlului. ,.Titlul Asociaţiunii - se
arată in rescriptul ministerial nr. 785/1896 aşa cum este el definit in paragraful 1 nu corespunde nici postulatelor de drept public, nici raporturilor actuale pentru că cuvîntul >>transilvanii.« din titlul original nu este identic cu maghiarul oerdelyreszi« ( = din părţile transilvănene), ci numai cu »erdelyic. Deoarece Asociaţiunea este o reuniune culturală şi literară a
tuturor românilor nu numai din părţile transilvănene, se propunea folosirea titlului >>Asociaţiu11 Transilvania, Partea oficială, 1897, p. 20.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 26.
20 Idem, p. 27.
21 Idem, p. 29.
22 Idem, p. 30.
23 ArhAstra, pach. 103, nr. 356-357/1896; Procese Verbale, reg. 67, nr. 410/1896.
" De ex., Fr. Hossu-Longin în scrisoarea către Aurel Mureşianu se arată nemulţumit de
atitudinea conducerii, care ar fi trebuit ,.să dea desluşiri şi să facă un raport detaliat, pentru a cunoaşte toată lumea această situaţie« (BCU, Fond Fr. Hossu-Longin, Corespondenţă,
voi. VIII, p. 60-61).
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nea literară şi culturală a românilor din Ungariac" 21 • Se mai cerea de asemenea, ca
petrecerile, producţiile teatrale să se facă numai cu concesia autorităţilor 18 •

expoziţiile,

La 29 octombrie 1896, în cadrul şedinţei de lucru, comitetul central al Asociaţiunii a decis
protesteze din nou impotriva cererii guvernului de a schimba titlul şi să satisfacă celelalte cereri
ale lui 27 • Drept urmare, guvernului i se trimite o nouă adresă. în ea se arată că schimbarea titlului Asociaţiunii nu este de competenţa comitetului central, ci de competenţa adunării generale a membrilor şi, deci, conducerea Asociaţiunii nu poate lua o asemenea hotărire 28 .
Totodată se menţiona că obligaţia de a renunţa la cuvîntul .,transilvan!" din titulatură nu
este justificată atîta timp cit corespondentul romAnescului .,transilvan", în limbile maghiară
şi germană, figurează în titulatura mai multor instituţii şi societăţi, cum ar fi .. Erdelyi Muzeum
Egylet", .,Siebenbiirgische Karpatverein", .,Siebenbiirgische Verein fiir Landeskunde" etc. 29
Mai mult chiar, titlul exista de 35 ani şi incll. cu un an înainte el nu contravenea dreptului public,
nu putea deci contraveni nici în 1896, deoarece nu s-a făcut nici o schimbare în dreptul
public sau în stliri.le de fapt . .,Dispoziţia ministrului - se spunea în motivare - ar fi în
ochii publicului român,'considerată ca o măsură excepţională aplicată numai faţă de români
şi ca atare nu va putea provoca decit resens şi nedumerire" 30 • Se argumentează apoi că modificarea titlului ar aduce şi greutăţi din punct de vedere material, schimbări în numele de funda ţii,
diplome, sigilii, tipărituri etc.a1.
Cu toate acestea, prin .,rescriptul ministerial" nr. 1310 din 6 ianuarie 1897, guvernul refuza
admiterea atributului "transilvană" ca fiind .,greşit din punct de vedere al dreptului public
şi in contrazicere cu legile ţării" 81 • La obiecţia că mai erau şi alte societăţi şi reuniuni cu acelaşi
cuvint în titlu se răspundea că ele au fost infiinţate inainte de era constituţională şi că atunci
cind vor înainta statute li se va cere schimbarea titlului3 3 • Autorităţile nu negau greutăţile materiale ce urmau să se ivească, dar nu le considerau atit de grave, incit Asociaţiunea să nu le învingă
"fie chiar pentru motivul ca să delăture acea neincredere, a cărei bază îndreptăţită este presupunerea, că se leagă de un titlu incorect din punct de vedere al dreptului public, p~ntru a
nutri şi susţine anumite aspira ţi uni politice ilegale". Ministrul işi exprima convingerea că vor
aproba titlul impus .,Asociaţiunea literară şi culturală a românilor din Ungaria", ori titlul
egal cu acesta "Asociaţiunea literară şi culturală a cetăţenilor din Ungaria cu naţionalitate
să

română"M.

Conducerea Asociaţiunii, întrunită la 4 februarie, a ajuns la concluzia că trebuia convocată
adunarea generală extraordinară care să discute, pe marginea raportului prezentat, modifică
rile făcute paragrafelor 2, 4, 6, 37, 40, 41 din statute şi să decidă asupra pretenţiei autorităţi
lor de a schimba titlul. S-a stabilit convocarea adunării generale extraordinare pentru 10-11
martie 1897 la Sibiua6 şi data a fost anunţată in presăae.
26 Transilvania, loc. cit.
28 Idem, p. 31.
27 ldem, p. 32.
28 Idem, p. 33.
29
ldem, p. 34.
30
Idem, p. 35.
31
ldem, p. 35-36.
32
Idem, p. 36; ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 91/1897.
33
Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 37.
34
ldem, p. 38; ArhAstra, loc. cit.
86 Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 39; ArbAstra, loc. cit.
88 Gazeta Transilvaniei, nr. 21, 28 ian.f9 febr. 1897, p. 2.
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convocare a surprins pe mulţi membri ai Asociaţiunii, deoarece, aşa cum s-a
conducerea ei nu a făcut cunoscută în adunările generale adevărata situaţie în care
se afla societatea, iar majoritatea membrilor nu şi-au dat seama de importanţa şi implicaţiile
schimbării titulaturii societăţii. Convocarea adunării generale extraordinare a stîrnit o adevă
rată agitaţie, mărită apoi şi de apariţia în "Gazeta Transilvaniei" a primelor articole pe
această temă, scrise de Aurel Mureşianu.

arătat,

Amos Frincu, într-o scrisoare din 13 februarie 1897 către Francisc Hossu-Longin, îi atrăgea
asupra stărilor de lucruri şi era de piirere că trebuiau luate grabnic măsuri. Considera
schimbarea denumirii Asociaţiunii ca o "renegare a individualităţii. . . istorice şi etnice"
şi arăta că era de datoria lor să facă propagandă în mase şi să intervină pe lîngă Aurel Mureşianu ca în Gazetă "să agite viguros chestiunea în public". Propunea, de asemenea, să
se ia legătura şi cu George Pop de Băseşti pentru ca "Tribuna", organ al Partidului Naţional
Român, să ia atitudinea?.
atenţia

Într-adevăr, "Gazeta Transilvaniei" a deschis seria articolelor despre situaţia Asociaţi unii.
Sub titlul "Ce vor cu Asociaţiunea"ae, începînd cu 10 februarie, "Gazeta" prezintă cititorilor
întreaga evoluţie a situaţiei şi ajungea la concluzia că "schimbarea titlului Asociaţiunii ar fi
echivalentă cu o "capitis demînutia a acestei societăţi la care noi înşine nu putem da nicidecum concursul nostru"3 9 • Făcea totodată un apel călduros tuturor membrilor Asociaţiunii
de a protesta şi "apăra cu demnitate vaza şi cinstea vechii ... reuniuni culturale" 4 o.
Deşi la început "Tribuna" s-a menţinut în expectativă, mai tîrziu, într-o serie de numere,
a comentat evenimentele petrecute. Considera şi ea că cererea de schimbare a titlului la o
societate cu un bogat trecut cum este Asociaţiunea este un lucru revoltător şi argumenta că
noţiunea de "popor român" nu contravenea legii despre egala îndreptăţire a naţionalităţi
lor tocmai în virtutea paragrafului 26 al ei, referitor la reuniuniu. în ceea ce priveşte şter
gerea cuvîntului "transilvană", se arăta că dacă s-ar accepta acest lucru, ar însemna reuunţarea la autonomia Transilvaniei şi recunoaşterea implicită a uniunii Transilvaniei cu Ungaria:
"am renunţa noi de bună voie la un drept netăgăduit al nostru, am sancţiona noi siuguri
uniunea făcută fiiră noi şi fără ascultarea noastră" 42 • Făcînd din aceasta o problemă naţional
politică, "Tribuna" aducea argumente istorice pentru a combate pretenţia autorităţilor de
renunţare la cuvîntul "transilvană" şi cerea să se protesteze şi să se invoce toate argumeutele
pentru a nu se accepta ordinul autorităţilor4 8 • Faptul că presa a început să ia poziţie a fost
considerat binevenit de mulţi membri ai Asociaţiunii44.
,,
37
BCU, Fond Fr. Hossu-Longin, Corespondenţă, voi. III, f. 34-35 (Scrisoarea lui Amos
Frîncu către Francisc Hossu-Longin, Sibiu, 13 februarie 1897).
88
Gazeta Transilvaniei (1897), nr. 22, 22 ian./10 febr. p. 1-2; nr. 29, 7/19 febr. p. 1 ;
nr. 32, 11/23 febr. p. 1.
au Idem, nr. 22, 22 ian./10 febr. 1897, p. 2.
40
ldem, nr. 32, 11/23 februarie 1891, p. 1.
41
Tribuna, nr. 45, 26 febr./10 mart. 1897, p. 177.
42
ldem, nr. 46, 27 febr./11 mart. 1897, p. 181.
48 Ibidem.
44
Fr. Hossu-Longin remarca într-o scrisoare către Amos Frîncu, la 6 martie 1897, că
.,îngrijirea ... faţă de cele ale Asociaţiunii este generală şi bine a făcut Aurel [Mureşianu
n.n.] că de cu bun timp a tractat cauza cu toată hotărîrea". Considera că ar fi trebuit şi
mai devreme pusă in discuţie această problemă şi că la adunarea generală ar fi util să se meargă
cu propuneri sau chiar cu un proiect pregătit. În ceea ce-l privea, ca director al despărţămîntu
lui Deva, convocase comitetul pentru 7 martie 1897 tocmai pentru a lua o hotărîre in acest
sens (BCU, Fond Amos Frîncu, mss., sertar 404/5 a, nr. 11, 1897).
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Cu opt zile inainte de data adunării, comitetul central al Asociaţiunii a publicat in Transilva11ia•5 raportul special asupra desfăşurA.rii tratativelor cu ministerul de interne in problema
statutelor. Raportul a fost apoi prezentat şi comentat in "Gazeta Transilvaniei"", aşa că,
deşi cu intirziere, majoritatea membrilor Asociaţiunii au ajuns să ia Ia cunoştinţă mai pe
larg despre starea de lucruri existentă şi să-şi formuleze opiniile.
în această atmosferă plină de agitaţie, in prezenţa celor circa 120 membri, preşedintele
Asociaţiunii, Ioan Moldovan a deschis lucrările adunării în 10 martie 1897. "Tribuna" împăr
şea cititorilor impresia generală asupra acestei adunări : "Nu era aerul sărbătoresc, vesel şi
senin al adunărilor generale ordinare ale Asociaţiunii. O atmosferă gravă dă notă situaţiei.
Parola zilei e "pentru sau contra" schimbării titlului. . . şi energicul contra se rosteşte în
cele mai multe grupuri" 47 •
în cuvîntul său, preşedintele a vorbit foarte elogios despre activitatea Asociaţiunii, dar nu
şi-a exprimat părerea in legătură cu schimbarea titlului48 • Deoarece raportul fusese publicat
nu s-a mai citit în cadrul adunării, ci s-a propus alegerea unei comisii de 15 persoane care
să formuleze propunerile48 • A. Mureşianu face o contrapropunere arătînd că schimbarea numelui Asociaţiunii este inadmisibilă deoarece conform paragrafului 24 al statutelor, scopul şi
caracterul Asociaţiunii şi deci şi titlul nu pot deveni obiect de dezbatere al Adunării generale şi prin urmare numirea unei comisii ar fi contrară statutelor. Considera totodată că şterge
rea cuvîntului "transilvană" ar isca discuţii de ordin politic, interzise de statute prin paragraful 3. În consecinţă a propus formarea unei comisii de 25 membri care să întocmească un
proiect de concluzii, arătînd că titlul nu poate fi schimbat conform paragrafelor din statut
menţionate&o. Contrapropunerea a fost respinsă şi
comisia de 15 a fost aleasă, fiind numiţi
ca referenţi 1. Puşcariu şi A. Dunea 61 • În cadrul comisiei au prezentat propuneri I.A. de Preda,
A. Bunea, Ion Pop. iar dintre cei care au participat cu vot consultativ Axente Sever, Partenie Cosma, Amos Frincu şi O. Tilea62 • Luarea de cuvînt a lui Amos Frincu susţinea poziţia
lui Aure1 Mureşianu şi a produs între participanţi o adîncă impresie. Vor~itorul era împotriva
schimbării titlului, contestind dreptul ministerului de a modifica titlul Asociaţiunii şi chiar
dreptul adunării generale de a discuta această problemă. Discursul său însă n-a fost stenodactilografiat53. La sfîrşitul primei şedinţe, din 10 martie, s-a dat citire Declaraţiunii asupra
programului adunării extraordinare, formulat la Cluj de un grup de intelectuali, in 8 martie
1897. "AflAm momentul suprem sosit - se aratA în declaraţia lor - ca toţi membrii Asociaţiunii în frăţeascA unire să protesteze în contra ordinaţiunii ministeriale, prin care se încerca
«b Tramilvania, Partea

Oficială, 1897, p. 17-39.
u Gazeta Transilvaniei (1897), nr. 38, 18 febr/2 mart., p. 1; nr. 39, 19 febr./3 mart., p.
1 -2. Împărtăşindu-şi impresiile despre starea de spirit de dinaintea adunării generale,
Axente Sever relata faptul că, in drum spre Sibiu, întilnindu-se la Teiuş cu Alexandru Filip din Abrud, protopopii Maneguţiu şi !van din Tg. Mureş, Alba Iulia şi Iuliu Coroianu din
Cluj, au hotărit cu toţii să protesteze impotriva schimbării titlului şi să nu facă nici o concesie (Gazeta Transilvaniei, nr. 51, 5/17 martie 1897, p. 2).
7
•
Tribuna, nr. 47, 28 febr./12 mart. 1897, p. 185.
•s Ibidem; ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 1; Transilvania, Partea
Oficială, 1897, p. 53.
48 ArhAstra, loc. cit. ; Transilvania, loc. cit.
60
ArhAstra, pach. 107, nr. 128/1897; Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 3-4;
Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 53-54.
61 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 8; Transilvania, Partea Ofieia1ă,
1897, p. 54; Tribuna, nr. 47, 28 febr./12 mart. 1897, p. 186.
u Ibidem; Telegraful Român, nr. 26, 6/18 martie 1897, p. 103.
N Tribuna, loc. cit. ; Telegraful Român, loc. cit.
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titlului asociaţiunii noastre ... , Deci cerem şi urgităm adunarea generală spre
a susţine titlul original neschimbat". Declaraţia era semnată de doisprezece membri, printre
<:are Alexandru Bohăţel, Iuliu Coroianu, Iuliu Maniu, Basiliu Podoabă, Iuliu Roşescu, George Ilea".
!n cea de a doua zi lucrările adunării sînt deschise prin citirea telegramelor de salut
primite de la diferite despărţăminte (Braşov, Blaj, Lugoj, Deva, Cluj, Sălaj, Abrud, Zlatna,
Reghin, Şimleul Silvaniei) 66 • Ele sînt semnificative pentru poziţia adoptată de cei care nu
au putut participa la hicrările adunării. Sînt pentru respectarea şi menţinerea titlului şi pentru un protest energic adresat autorităţilor 68 • În continuarea lucrărilor celei de a doua şedinţe
<:omisia raportează că în cadrul ei s-au făcut mai multe propuneri şi că nici una dintre ele
n-a întrunit majoritatea. A. Bunea propunea, în continuare, ca adunarea generală să accepte
modificările făcute de comitetul central în proiectul de statute, iar în privinţa titlului să
se facă din nou o petiţie către minister şi dacă ea nu va fi luată in considerare, să se accepte
titlul propus de autorităţi pentru a se putea aproba statutele 67 • Tot pentru modificarea titlului pledează în cuvîntul său şi Partenie Cos ma. El considera cererea autorităţilor ca un ultimatum şi era de părere să se accepte ştergerea cuvintului "transilvan" cu menţiunea "numai
de silă" 68 •
Deoarece propunerile prezentate de membrii comisiei n-au intrunit nici una majoritatea,
<:omisia a hotărît să adopte propunerea făcută de Partenie Cosma 68 • O poziţie radicală a avut-o
gruparea din jurul "Gazetei Transilvaniei" condusă de Aurel Mureşianu, care era împotriva
oricărei schimbări. Sintetizate propunerile mai radicale, senmate de Aurel Mureşianu, Demetriu Ciuta, Amos Frincu, Gavril Tripon, Iuliu Coroianu şi Francisc Hossu-Longin, au fost
prezentate de I. Pop : neschimbarea titlului, intimpinare către guvern şi raportare la prima
adunare generalăB 0 •
Cele trei propuneri conturate - a comisiei, cea prezentată de I. Pop şi cea a lui A. Eunea - au fost supuse votului adunării generale. Prima a întrunit 48 voturi pentru, 13 contra; cea de a doua: 22 pentru, 45 contra şi cea de a treia: 10 pentru şi 54 contra81 • Printre
fruntaşii politici participanţi şi conducătorii Asociaţiunii este semnificativă atitudinea lui
George Pop de Băseşti şi Teodor Mihali care au votat şi pentru propunerea comisiei şi pentru
cea prezentată de I. Pop ; preşedintele Asociaţiunii Ion Moldovan s-a abţinut de la vot, iar
C. Diaconovici, E. Brote, V. Bologa, I. cav. de Puşcariu, A. Bunea au votat împotriva propunerii prezentate de I. Pop8 2.

Gazeta Transilvaniei, nr. 47, 28 febr./12 mart. 1897, p. 2.
ArhAstra, loc. cit.
68 De ex., cea primită din Abrud: "Ochii întreg românismului spre voi sînt aţintiţi. Rezultatele obţinute prin energia de pînă aici vă îndeamnă să fiţi şi mai energiei" ; sau cea din Deva :
"Respectind trecutul, asiguraţi viitorul cu energie şi bărbătească rezoluţiune" (ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897; Tribuna, nr. 49, 2/14 martie 1897, p. 193).
67 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 12; Tribuna, loc. cit.; Telegraful
Român, nr. 25, 4/16 martie 1897, p. 99.
68 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 11; Telegraful Român, nr. 26, 6/18
martie 1897, p. 103.
69 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 10; Transilvania, Partea Oficială,
1897, p. 56-57.
80 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 11; Telegraful Român, nr. 25,
4/16 martie 1897, p. 99; Tribuna, nr. 48, 1/13 martie 1897, p. 189.
01 ArhAstra, Procese
Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 24-27; Transilvania, Partea
Oficială, 1897, p. 58-59; Telegraful Român, loc. cit.
•a Ibidem.
64

65
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Propunetea cormstet, m ultimă instanţă cea expusă de Partenie Cosma, a fost votată de
adunare. S-a hotărît ca in concluzia definitivă să se insereze şi punctul 1 al propunerii lui
A. Bunea, propunere care se referea la aprobarea statutelor modificates 3 •
în concluzia finală acceptată de adunare se expun argumentele contra schimbării titlului
se arată că adunarea generală, protestind împotriva "presupunerii amintite in rescriptul ministerial şi constatind în lungul şir de peste 35 de ani de cind funcţionează Asociaţiunea noastră
[că] niciodată n-a venit in conflict cu legea şi niciodată nu s-a ocupat cu politica. Declară
că neputindu-se opune puterii numai de silă se demite la modificarea titlului istoric al Asociaţiunii din care elimină cuvintul otransilvană« dificultat în înaltul guvern pe motive politice,
stabileşte pe viitor titlul tAsociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român" 114 •
şi

Amos Frincu n-a votat această hotărire; deşi nu era o uzanţă, a dat un vot separat,
insistind să fie publicat în ., Transilvania" şi şi-a dat demisia din comitetul central al Asociaţiunii86. El considera, pe baza unor motive expuse la adunare, că votarea este un act nul,
nevalid şi încheia cu cuvintele : .,Forţa explică acţiunile întîmplate sub presiunea ei, dar nu
le legalizează. Singur dreptul constituie acte valabile şi învingerea dreptului e condiţionată
de la puterea de viaţă a naţiunilor" 88 • Amos Princu, ca de altfel mulţi dintre participanţi,
a dezaprobat atitudinea conducătorilor Asociaţiunii, care prea uşor şi repede au renunţat la
luptă şi au capitulat fără a incerca măcar salvarea vechii titulaturi 87 •
Nici presa nu era unitară in aprecierea poziţiei adoptate de adunare. Părerea lui Amos Frincu o împărtăşeau "Gazeta Transilvaniei" şi "Tribuna", ambele privind modifi<;area titlului
prin prisma politicii naţionale 88 • "Tribuna" scria că votul adunării "a făcut o rea impresie"
şi era de părere cA Asociaţiunea "n-a căutat toate mijloacele pentru a valida dreptul faţă
cu forţa, ci cuprinsă de o temere . . . neîntemeiată, s-a plecat imediat forţei sacrificind dreptul"so
Acelaşi ziar considera cererea lninisterului "o dezavuare a pretenţiunii noastre politice la
autonomia Transilvaniei" şi concltidea el cei ce au votat pentru, nu sint reprezentanţii aspiraţiilor lor politice şi că în concluzia finală a adunării nu se reflectii poziţia majorităţii membrilor Asociaţiunii 7 0. "Telegraful Român" a urmat şi acum linia sa politică "legalistă", dezaprobind in special "Tribuna", care, considerind scltimbarea titlului drept o problemă politică,
nu făcea decit să confirme presupunerea ministrului că "Asociaţiunea se leagă de un titlu
incorect . . . pentru a nutri şi susţine anumite aspiraţiuni politice ilegale" 71 şi era de acord
cu hotărirea adunării generale."Dreptatea" din Timişoara a publicat articolul "Astra modificată" in care încearcă să găsească explicaţii pentru rezultatul final al adunării. Era însă de
părere că ar fi trebuit ca in adunare să se manifeste solidaritate şi să se protesteze mai energic
împotriva cererii "nemotivate şi neindreptăţite a guvernului", deoarece "aşa se priveşte ca
un fel de dezavuare din punct de vedere tactic a activităţii respective şi a luptei"71. în
continuare încearcă însă să justifice schimbarea titlului prin supunerea de moment faţă de
68

Ibidem.
sa ArhAstra, loc. cit.; Tribuna, nr. 48, 1/13 martie 1897, p. 190.
86 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 123/1897, p. 27 şi nr. 160/1897.
88
Transilvania, Partea Oficială, 1897, p. 74.
87
BCU, Fond Amos Frincu, mss., sertar 353/3, nr. 12, p. 4.
88
Tribuna, nr. 49, 2/14 martie 1897, p. 193; Gazeta Transilvaniei, nt. 154, 8/20 martie
1897, p. 1.
68 Tribuna, loc. cit.
70 Ibidem.
71
Telegraful Român, nr. 25, 4/16 martie 1897, p. 99.
72
Dreptatea, nr. 54, 8/20 martie 1897, p. 1.
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o "forţă brutală" şi condamnă tinerimea şi ziarele care s-au ridicat împotriva hotărîrii adunării,
încheind cu "Să trăiască Astra modificată în urma unei forţe majore" 73 . "Budapesti Hirlap",
relatînd desfăşurarea adunării, sublinia faptul că mulţi "n-au nici o supărare pentru pierderea
noţiunii •>transilvană<c, pentru că după dînşii este bun şi titlul generalizat, numai •>ungară<<
să nu fie in el" şi-şi exprima indoiala că ministerul va aproba noul titlu 74 . Totuşi, după înaintarea statutelor modificate ministerului, la 16 august 1897, comitele suprem al Comitatului
Sibiu a anunţat Asociaţi.unea că ministrul nemaiavind observaţii faţă de statutele modificate,
le-a aprobat76 . Şedinţa Comitetului din 23 august 1897 a hotărît tipărirea lor în 1000 exemplare în limba română şi 300 în limba maghiară pentru trebuinţele despărţămintelor faţă
de autorităţile statului7•. La adunarea generală a Asociaţiunii din 27/28 august 1897 de la
Mediaş, raportul a prezentat şi statutele 77 al căror paragraf 1 defineşte noul titlu aprobat
de adunare şi care urma să fie introdus în tipărituri, ştampile, sigilii etc 78 . Pe baza concluziei adunării generale despărţămintele au fost anunţate prin circulare 70 de schimbările survenite, iar pentru buna desfăşurare a activităţii lor a fost elaborat un proiect de "Regulament
al afacerilor interne ale despărţămintelor" 80 .
Aşa cum s-a văzut, conducerea Asociaţiunii şi majoritatea membrilor care au participat
la adunarea generală extraordinară de la Sibiu au cedat pretenţiei abuzive a guvernului în
legătură cu modificarea titulaturii Asociaţiunii. Cedarea îşi găseşte explicaţia în inexistenţa
unei linii politice naţionale unitare atît în rindurile P.N.R., cît şi la conducerea Asociaţiunii.
Se adaugă atitudinea conducătorilor societăţii, care au evitat punerea la curent a membrilor
ei cu presiunile exercitate de guvern, tot aşa cum au ezitat să adopte o poziţie potrivnică
hotărîtă pretenţiilor autorităţilor. Aceeaşi atitudine şovăitoare a conducerii Asociaţiunii se va
Yedea şi în anii următori, cind va ceda altor presiuni ale guvernului. Foarte bine caracterizează această situaţie ziarul "Adevărul" din Bucureşti la 30 septembrie 1898. După ce face
aprecieri realiste asupra vieţii politice româneşti din Transilvania ajunsă în impas, referindu-se
la politica guvernului maghiar faţă de cultura naţională românească arată că prima lovită
a fost "Asociaţiunea odinioară transilvană. Întîi i-au luat una din podoabele sale, numele
străvechi : transilvană, corespunzător de tradiţii neşterse ... "8 1 , iar după nici un an a interzis Asociaţiunii de a primi de la Societatea "Transilvania" din Bucureşti mica donaţie pentru
ucenici şi meseriaşi, cerindu-se Asociaţiunii ca în locul ei să accepte o subvenţie a statului.
Votată pînă la urmă în comitet, datorită subterfugiilor lui Partenie Cosma şi C. Diacono,ici,
ea a stirnit numeroase proteste 82 ... În faţa acestui atentat monstruos la inima culturii româneşti din Transilvania - scria "Adevărul" - se impune ca orice diferenţieri de vederi a1c1
şi in România să dispară pentru moment pentru a se putea înscena o campanie de cea mai
înverşunată rezistenţă"sa.

73 Ibidem.
74 Articolul e tradus în Telegraful Român, loc. cit.
7 6 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 470/1897.
76 Ibidem.
77 Transilvania,
Partea Oficială, 1897, p. 109-181.
78 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 611/1897.
70 De ex., Circulara adresată despărţămîntului Cluj (BCU, mss., sertar 292/1, 1897, nr.
15).
80 ArhAstra, Procese Verbale, reg. 68, nr. 694/1897.
&l BCU, Fond Amos Frincu, mss., sertar 404/5 a, f. 22.
82 Ibidem şi mss., sertar, 353/2, f. 17; Fond Francisc Hossu-Longiu, Corespondenţă, vol. III,
f. 101-102; L. Botezan - N. Cordoş, op. cit., p. 81.
88 BCU, Fond Amos Frîncu, mss., sertar 404/5 a, f. 22.
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După cum s-a văzut, în anii 1895-1897 încercările autorităţilor de a
frina activitatea Asociaţiunii s-au înmulţit. Obiecţiile privitoare la prevederile statutelor, dincolo de caracterul lor abuziv, au urmărit amînarea
aprobării lor - implicit imposibilitatea desfăşurării în condiţiile de pînă
atunci a activităţii societăţii - şi eliminarea dintre prevederile lor a celor
care aveau o legătură directă cu aspiraţiile de ordin politic ale românilor
transilvăneni. Totodată se încerca controlarea în detaliu a activităţii
Asociaţiunii şi îngrădirea sistematică a sferei ei de activitate.
Aparent, problema schimbării numelui Asociaţiunii pare a fi o chestiune
de amănunt, fără semnificaţii deosebite. Ea devine importantă însă în
primul rînd prin implicaţiile politice pe care membrii şi conducerea Asociaţiunii le acordau prezenţei cuvîntului "transilvană" în numele ei, implicaţii
de care şi-au dat seama şi autorităţile.
Poziţia guvernului apare deosebit de dară prin actul abuziv de a cere
renunţarea la cuvîntul "transilvană" din titulatura Asociaţiunii şi adăuga
rea cuvintelor "din Ungaria". Se urmărea anularea caracterului naţional
provincial al Asociaţiunii şi înscrierea ei, cel puţin formală, între celelalte
societăţi culturale din Ungaria patronate de stat şi care, pe plan cultural.
desfăşurau o politică de sprijinire a tendinţelor guvernamentale în privinţa
naţionalităţilor din Ungaria.
Aceleaşi implicaţii de ordin politic-naţional pe care le avea cuvîntul
"transilvană" existent În titulatura Asociaţi unii au determinat atitudinea
conducerii şi a mEmbrilor ei faţă de pretenţia abuzivă a autorităţilor. În
legătură cu schimbarea titulaturii s-au conturat trei grupări deosebite:
împotrivirea necondiţionată faţă de cererile guvernului şi păstrarea vechiului nume, acceptarea cererii guvernului (de o parte neînsemnată de
participanţi) şi, în sfîrşit, acceptarea cererii guvernului evitînd însă titulatura impusă de autorităţi.
Lipsa unei unităţi de vederi în această problemă a fost evidentă în
rîndurile conducerii Asociaţiunii, în rîndurile membrilor ei şi în cele ale
P.N.R. Partidul Naţional Român, departe de a avea o linie politică
fermă şi comună majorităţii membrilor lui, se afla tocmai în plină criză
politică şi slăbit de disensiuni, accentuate după 1895. Situaţia din P.N.R.
poate fi extinsă în general asupra fruntaşilor vieţii politice româneşti din
Transilvania.
În funcţie de vederile şi crezurile lor politice, membrii Asociaţiunii au
adoptat poziţii diferite la adunarea generală extraordinară de la Sibiu.
Cei care s-au îrnpotriYit categoric schimbării numelui făceau parte din
gruparea care considera obţinerea autonomiei Transilvaniei drept un prim
pas obligatoriu pe calea eliberării românilor ardeleni; de aici împotrivirea lor prin toate mijloacele faţă de schimbare a numelui societăţii.
De altă parte, cei care au fost pentru renunţarea la "transilvană",
dar implicit pentru evitarea titulaturii cerute de guvern făceau parte
din orientarea ţolitică pentru care eliberarea naţională a românilor transilvăneni nu era legată necondiţionat de obţinerea autonomiei Transilvaniei.
Mai mult chiar, renunţarea la cuvîntul "transilvană" uşura extinderea
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activităţii A~ociaţiunii şt m rărţile Maramureşului, Crişanei şi Banatului.
Ei reprezentau linia politică activistă ce se va contura tot mai clar în
rîndurile P.N.R. şi în general în viaţa politică a românilor din Transilvania84. De altfel, in noul program al P,N.R. din 1905, punctul referitor
la autonomia Transilvaniei nu mai figurează. Că această linie politică
cîştigase destui aderenţi, ~e reflectă şi in votul majorităţii participanţilor
la adunarea extraordinară a A~ociaţiunii de la Sibiu.
Dar indiferent de deoHbirile de apreciere a liniei politice de urmat şi
de desele şovăieli ale conducerii Asociaţiunii, despărţămintele nu şi-au
diminuat, ci, din contra, şi-au sporit şi extins activitatea, cuprinzînd, o dată
cu adoptarea noilor statute şi a noii titulaturi, şi regiunile vestice ale
Transilvaniei.

E. GLODARIU

ZUR!_ GESCHICHTE DER "ASTRA": DIE .ÂNDERUNG DER
STATUTEN (1897)
(Zusammenfassung)
Die Verfasserin behandelt eine Seite aus dem Leben der wichtigstcn rumănischen Kulturgesellschaft in Siebenbiirgen, ,.Asociaţiunea transilvanii. pentru literatura română şi cultura
poporului român" - Astra (Siebenbtirgische Vereinigung ftir clie rurnanische Literatur und
die Kultur des rumSnischen Volkes), namlich ihre Namensănderung.
Die Anderung der Statuten und des: Namens wurde widerrechtllch Anfang 1895 von der
Regierung Bânffy verlangt. Man verfolgte damit clie - zumindest formelle - Ausl()schung
des national-provinzialen Charakters der rumănischen Gesellschaft und ihre Eintragung unter
die von der Regierung kontrollierten und gelenkten Kulturvereine Ungarns.
Nach zwei Jahren anhaltenden Drucks seitens der Beh()rden sieht sich clie Vereinsleitung
gezwungen, eine ausserordentliche Genera1versammlung ftir den 10.-11. Marz 1897 nach
Sibiu einzuberufen. Nach sttirmischen Beratungen wurde der endgtiltige Beschluss gefasst,
auf das Wort "siebenbtirgisch" in der Benennung der Gesellschaft zu verzichten. Die Stellungnahme der verschiedenen Gruppen zu dieser Frage in der Generalversammlung, spiegelte teilweise clie politischen Richtungen unter den siebenbtirgiscben Rumanen wieder: ftir die einen
war die Erreichung der nationalen Befreiung der Rumănen unWsbar mit der Erreichung der
Autonomie Siebenbtirgens verkntipft und ftir diese war die Streichung des Wortes "siebenbtirgisch" gleichbedeutend mit dem Verzicht auf den Kampf um clie Autonomie, ftir clie anderen
aher war clie Autonomie Siebenbtirgens nicht ein notwendiger erster Schritt zur nationalen
Befreiung. Ftir clie letzteren war der Verzicht auf das Wort "siebenbtirgisch" gleichbedeutend
mit der M()glichkeit, den Tiitigkeitsbereich der Gesellschaft auch auf die Rumanen aus Maramureş, Crişana und dem Banat auszudehnen, was in der Folge auch geschah.

Lucian Boia, Contribuţii privind criza· Partidului Naţional Român şi trecerea de la pasivism
la activism {1893-1905), in Studii, V, 1971, p. 982.
84
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PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

1
La începutul veacului al XX-lea, situaţia Europei prezenta unele simptome
îngrijorătoare. Marile puteri imperialiste îşi afirmau pe faţă tendinţele
de .împărţire şi reîmpărţire a sferelor de dominaţie, de acaparare a noi
pieţe de desfacere şi bogăţii de exploatat. În funcţie de interesele economice
şi politice, peste capul şi împotriva intereselor vitale ale popoarelor, cercurile
conducătoare din principalele ţări europene se grupează în două tabere
imperialiste : Tripla alianţă sau Grupul Puterilor Centrale (protagonişti :
Germania, Austro-Ungaria şi Italia) şi Tripla înţelegere sau Antanta
(protagonişti: Franţa, Anglia şi Rusia).
În 1914, toate contradicţiile dintre marile puteri europene irump cu
o violenţă deosebită într-un război care va căpăta pe parcurs un caracter
mondial prin atragerea a noi şi noi ţări într-o tabără sau alta, ca spre ex.
a Japoniei şi S.U.A. la Antantă sau a Turciei şi Bulgariei la Puterile
Centrale. Menţionăm în acest context poziţia Italiei care, deşi făcea parte
din grupul Puterilor Centrale, se va declara neutră la 2 august 1914, pentru
a intra în război la 23 mai 1915, dar în tabăra Antantei, care îi promisese
satisfacerea dezideratelor sale naţionale.
Ţările mici şi mijlocii, multe dintre ele, printre care şi România, cu o
slabă dezvoltare economică, subjugate sau pe punctul de a fi subjugate
de marile trusturi monopoliste, năzuiau la cucerirea sau consolidarea
independenţei naţionale sau la realizarea de state naţionale unitare.
România, înscriindu-se în sfera acestor tendinţe, avea interese majore
în a-şi asigura dezvoltarea economică, a-şi consolida independenţa naţio
nală şi în special în a-şi realiza statul naţional unitar.
Aşa cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu : "problema care frămînta
profund clasele sociale, masele populare din România era făurirea statului
naţional-unitar - aspiraţie seculară a poporului român, necesitate legică
a dezvoltării societăţii româneşti" 1 • Realizarea acestui deziderat era strîns
legată, în concepţia maselor populare din România, de înfăptuirea unor

1
Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării
Bucureşti, 1966, p. 21.

continuator al luptei revoluţionare şi
socialiste din România,

muncitoreşti şi
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reforme radicale în viaţa social-economică şi politică a ţării. Avînd interesul
de a-şi consolida poziţiile economice, politice, de clasă, în cadrul unei
pieţe naţionale unitare, burghezia română era interesată în desăvîrşirea
unităţii naţionale, pentru a-şi putea lărgi posibilităţile de exploatare şi
oprimare a maselor muncitoare. Datorită acestor cauze şi sub presiunea
puternicei mişcări muncitoreşti care antrena mase din ce în ce mai largi,
guvernul a declarat România neutră în 1914.
România, ameninţată tot mai mult cu cotropirea de către Puterile
Centrale, totodată, presată din ce în ce mai puternic, în primăvara şi vara
anului 1916, de către Antantă care îi cerea ultimativ intrarea în război
pentru a slăbi puternica presiune inamică de pe frontul de vest, va trebui
pînă la urmă să intre în război. Guvernul român, folosind năzuinţa legitimă
a întregului popor de înfăptuire a statului naţional unitar, hotărăşte intrarea în război alături de puterile Antantei, la 14(27) august 1916, după ce
obţinuse prin convenţia politică încheiată promisiunea satisfacerii unităţii
naţionale.

Desigur, pentru rezolvarea pe plan militar a acestor complexe probleme
pe care le puneau firele extrem de încîlcite ale politicii şi diplomaţiei
guvernului român, era necesară abordarea cu deosebită atenţie de către
M.St.M. român a acelor soluţii care conveneau mai bine organizării şi dotării
armatei noastre (lipsită în bună măsură de o artilerie grea, de armament
automat, de aviaţie etc.), aflată pe punctul de a intra în marea conflagraţie
mondială. Această complexitate de probleme izvorîte din schimbarea continuă a desfăşurării operaţiunilor militare, mai ales pe frontul de sud
european, explică pentru ce în anul 1916 M.St.M. român a trebuit să
elaboreze trei ipoteze ale viitorului plan de campanie dintre care ultima
cu trei variante, aplicîndu-se prima dintre acestea. Prin convenţia militară
încheiată cu Antanta la 4(17) august 1916 (urmare a celei politice), s-au
prevăzut o serie de servituţi atît pentru România cît şi pentru aliaţi.
Dacă pentru România se prevedea intrarea imediată în război cu întreaga
capacitate militară, pentru aliaţi se preciza la articolul 3 din convenţie
următoarele: "Rusia se obligă în momentul mobilizării armatei române,
să trimită în Dobrogea două divizii de infanterie şi una de cavalerie pentru
a coopera cu armata română în contra armatei bulgare. Aliaţii se angajează
a face ca intrarea în război a României să fie precedată, cel puţin cu opt
zile înainte, de o ofensivă afirmată a armatelor de la Salonic, în scopul
de a uşura mobilizarea şi concentrarea tuturor forţelor militare române.
Această ofensivă va începe la 7(20) august 1916 ... " 2 • De asemenea, în
art. 4, 5 şi 6, aliaţii (Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia) se obligă
a procura României muniţiuni, materiale de război, cauciucuri, medicamente,
subzistenţe, echipament, cai şi a ne pune la dispoziţie personal tehnic
necesar pentru fabricarea în ţară a muniţiunilor şi materialelor de război.
Se prevedea ca aceste materiale şi muniţiuni să fie predate României
1 M.St.M., România tn
documentul nr. 3, p. 12.

războiul

mondial 1916-1919,

Bucureşti,
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într-un flux pe cît posibil continuu de minimum 300 de tone pe zi, calculat
la o lună de transport3 •
Or, proiectata ofensivă aliată de la Salonic (7/20 august 1916) nu a avut
loc, ofensiva generalului Sarail fiind devansată de acţiunea ofensivă a
armatei bulgare, de la 5(18) august, care rupe frontul aliat. Abia după
ce ofensiva inamică a fost oprită, la insistenţa deosebită a generalisimului
francez Joffre, S arail trece la contraofensivă abia la începutul lui septembrie
1916! Iar în ce priveşte aprovizionarea armatei noastre, ea s-a făcut
deficitar sau deloc, fapt care a creat de la început o serie de probleme
irezolvabile pentru conducerea militară română a războiului.
Aşadar, România intra în război pe bază de promisiuni majoritatea nerealizate, fără o pregătire materială serioasă a armatei, luptînd cu 600.000
de oameni pe un front total de circa 1.400 km, avînd legături nesigure şi
grele cu aliaţii, trebuind să lupte pe două fronturi foarte apropiate. Ca
atare, s-a ales ca formă de război - ţinîndu-se cont de scopul acestuia ofensiva în Transilvania, avîndu-se în vedere starea de spirit a armatei
şi a maselor largi populare şi defensiva la sud, unde nu aveam revendicări
teritoriale, iar poporul bulgar prezenta o stare de spirit ostilă războiului,
fiind angajat în acesta, peste dorinţele şi aspiraţiile sale paşnice, de către
clica germanofilă de la conducerea statului bulgar, în frunte cu ţarul Boris
(principele german Ferdinand de Saxa-Coburg).
În aceste condiţii grele4 , conducerea militară a trebuit să angajeze armata
română în operaţiuni. Adăugînd la cele prezentate mai înainte şi unele
erori ale conducerii superioare a armatei, în ce priveşte rezolvarea unor
probleme strategice şi operative, armata română cu toată priceperea tactică
a comandanţilor de unităţi, subunităţi şi chiar a unor de mari unităţi şi
cu tot înaltul spirit patriotic şi de jertfă al ostaşilor, a pierdut în lunile
septembrie-decembrie campania anului 1916.
Armata rcmână, deşi a suferit în această campanie pierderi mari în oameni
şi materiale, datorită însă vitejiei ostaşilor şi ofiţerilor nu a putut fi nimicită,
retrăgîndu-se în Moldova, unde s-a refăcut în iarna 1916/1917, cu toate
greutăţile şi bolile care au făcut ravagii în această iarnă, iar cu sprijinul
aliaţilor a putut obţine în vara anului 1917 marile victorii de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz.
În acest context larg, ne propunem să prezentăm în articolul de faţă,
ce s-a cerut Armatei române, cum şi pe ce baze strategice a intrat în
operaţiuni, ce condiţii iniţiale de reuşită i s-au asigurat, ce potenţe de
judecare a problemei războiului respectiv a avut M.St.M. român. Cu alte
cuvinte, să examinăm planurile de operaţiuni române şi realismul lor
operativ, în complexul context militar al anului 1916, cînd România a
intrat în conflagraţia mondială, pentru satisfacerea dezideratelor sale de
unitate naţională.
Idem, p. 12-13.
' Vezi şi G. Protopopescu, Tactica şi strategia M.C.G. român în
Bucureştiului, in ActaMN, VIII, 1971, p. 321-322.
8
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M.St.M. român a studiat şi elaborat succesiv - o serie de ipoteze,
menite să devină planuri de campanie în eventualitatea intrării României
în război. Astfel, în anul 1916 s-au elaborat trei ipoteze - B1, B2 şi B3
-, ultima avea trei variante a, b, c. De fapt, s-a aplicat ipoteza B3,
denumită şi ipoteza Z6 • Deci, dintre toate aceste ipoteze, "ipoteza Z"
a devenit de fapt planul de campanie, care a fost pus în aplicare de către
comandamentul român în august 1916. Ca urmare, în analiza noastră
ne vom referi la "ipoteza Z" - planul de campanie român, semnat de
"şeful stat-majorului general" - generalul Zottu şi contrasemnat de şeful
secţiei a III-a colonel Răşcanu 8 •
Concluziile şi aprecierile istoricilor militari români asupra acestui plan sint diferite şi controversate. Astfel, generalul Ion Cupşa, după ce aduce planului o serie de critici argumentate,
spune: .,în concluzie, din analiza planului de campanie român din august 1916, rezultă că el
in ansamblu corespundea condiţiilor in care urmau să opereze forţele armate ale României,
cu excepţia dispunerii marilor unitl!.ţi din Dobrogea. El cuprindea şi unele prevederi originale
privitoare la perioada iniţiali!. a războiului" 7 • În schimb generalul G. A. Dabija după ce
critică aspru proiectul, arată: .,Din analiza generali!. a Proiectului de operaţie se constată că
alcătuirea lui nu corespundea nevoilor operative ale Armatei române, care trebuiau să o
conducă la realizarea idealului naţional" 8 • În aceeaşi problemA, lucrarea oficială a M.St.M .
.,România in războiul mondial, 1916-1919", trece sub tAcere orice observaţie critică, prezentînd numai dispoziţiile şi modul de indeplinire a planului de campanie, deşi această lucrare
este apărută in 1934, deci la aproape două decenii de la evenimente, timp in care problemele
se puteau clarifica şi prezenta intr-o lumină real1!.8 •
După părerea noastră, formată in baza cunoaşterii din punct de :vedere militar a potenţialu
lui uman şi material al României din acea perioadă, a orientării doctrinare a inaltului comandament român precum şi a forţelor coaliţiei Antantei, alături de care intram in război, problematica planului de campanie român din 1916 este complexă şi trebuie analizati!. chibzuit
in perspectiva celor 56 de ani care au trecut de atunci, evidenţiindu-se ceea ce este pozitiv
şi poate fi inclus la dezvoltarea artei militare româneşti, dar şi ceea ce este negativ şi constituie un balast al acesteia. Iniţial, ne apropiem in aceastA problemă ca bilanţ optic general
de poziţia generalului Ion Cupşa, desigur cu unele amendamente. personale. în cele ce urmează,
vom căuta să ne demonstrăm teza.
Astfel, la cap. I - Scopul războiului şi misiunea armatelor românelo, planul de campanie
arată just eli. este vorba de un război pe două fronturi (nord, nord-vest şi sud). De asemenea,
se arată că scopul rll.zboiului este "realizarea idealului nostru naţional", eliberarea ., teritoriilor
~ Gen. G. A. Dabija, Armata romdnă în războiul mondial (1916-1919), vol. I, Buctueşti,
f.a., p. 54.
1
M.St.M., op. cit., Documente, vol. I, documentul nr. 43, p. 111-121.
.
7
Col. Ion Cupşa, Armata română în campaniile din anii 1916-1917, Bucureşti, 1967,
p. 44.
8
Gen. G. A. Dabija, op. cit., p. 99-100.
8
M.St.M., op. cit., vol. I, p. 95-114 ... ,
" M.St.M., op. cit., Documente, vol. I, documentul nr. 43, p. 111.
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locuite de români ce se găsesc astăzi (în 1916 - subl. n.) înglobate în monarhia Austro-Ungară,
trebuie să fie fructul războiului". Considerăm necesare unele sublinieri în această definire
a scopului războiului. Planul de campanie foloseşte la un mod general fraze patriotice, fără
a ţine cont că adevăratul scop al războiului este nimicirea inamicului, care se opune realizării
idealului nostru naţional - eliberarea Transilvaniei şi formarea statului naţional unitar român.
Un plan de campanie vizează scopuri precise de război, esenţa acestora fiind întotdeauna aceeaşi
nimicirea potenţialului militar inamic, în care scop strategia fixează precis sarcinile armatei
proprii. Ori, în cazul nostru nefi.xîndu-se ca scop nimicirea inamicului, ci eliberarea unui teritoriu, considerăm că se pornea de la o premiză falsă într-o acţiune strategică de mare
amploare.
Repartiţia forţelor majoritatea pe frontul de nord (Armata 1, 2 şi de nord) deci 80% 11
cu miSluni ofensive şi restul (Armata 3) deci 20%11 pe frontul de sud, asigurind libertatea
de acţiune a nordului prin apărarea teritoriului naţional şi respingerea atacurilor inamicului
de la sud - o considerăm justă ca idee strategică. Se definea astfel un război pe două
fronturi, teatrul principal de operaţiuni fiind în nord, nord-vest, iar teatrul secundar in sud.
Cu alte cuvinte era vorba, pe plan strategic, de o manevră pe direcţii de operaţiuni interioare,
deoarece inamicul de pe teatrul principal de operaţiuni era neconcentrat şi slab calitativ şi
cantitativ, putînd fi scos repede din luptă, iar cel de pe teatrul secundar nu dispunea de suficiente forţe pentru a interveni decisiv şi a ne răpi libertatea de acţiune; pînă la obţinerea
deciziunii pe teatrul principal.
în cap. II. Situaţiunea inamicului13, considerăm ca justă aprecierea valorii inamicului dintre
frontieră şi r. Mureş, la circa 70.000, dispuşi la trecătorile Carpaţilor şi avînd unele rezerve mai
inapoi. De asemenea, considerăm ca juste aprecierile asupra calităţii slabe a trupelor inamice
din Transilvania precum şi a zonelor posibile de concentrare a unor rezerve aduse în grabă
(nord-Cluj, Dej, :Bistriţa; sud-Caransebeş, Deva, Lugoj, eventual şi spre Orşova şi cursul
inferior al r. Cerna). Se apreciază aproape real şi valoarea forţelor inamice din sud şi se
subliniază just misiunea probabilă a acestora: ..... în primul rind de a atrage cit mai multe
forţ~ române spre sud, în scopul de a face imposibilă o operaţiune ofensivă în mare stil, iu
Transilvania şi :Banat"14 • Mai mult, capitolul efectuează o descriere a posibilităţilor de acţiune
ale forţelor inamice din sud, referindu-se la acţiuni de-a lungul Dunării, chiar la eventuale
capete de pod pe malul stîng, precizînd însă că : "o înaintare mai adîncă în teritoriul ţării
spre Bucureşti va fi imposibilă, căci inamicul nu dispune de forţele necesare în acest scop" 15 •
De asemenea, se avea in vedere şi o "ofensivă bruscată în Dobrogea".

Deci, autorii planului de campanie ştiau precis - cu diferenţe neglija bile -, ce inamic
este în Transilvania şi la sud, numeric şi calitativ, iar pentru sud, arătau pe larg posibilităţile inamicului, trăgînd concluzia insuficientelor sale forţe comparativ cu intenţiile.

Apreciem deo~ebit de favorabil această grijă a autorilor planului faţă de
teatrul de operaţiuni sudic, deoarece este foarte probabil că ei cunoşteau
şi psihologia comandamentelor noastre, motiv pentru care au ţinut să
le pună de la început la curent cu situaţia, în scopul ca unele întîmplări
n
u
13

u
1&

Idem, p. 113.
Ibidem.
Idem, p. 111-112.
Idem, p. 112.
Ibidem.
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neplăcute ce s-ar ivi la sud să fie apreciate cu realism şi cu tot calmul
necesar. Evenimentele le-au dat dreptate, dar comandamentele, în frunte
cu M.C. G.. deşi avertiza te, şi-au pierdut calmul, au oprit ofensiva la nord,
au vehiculat inutil trupe de la nord la sud, pierzînd timp preţios, pe care
inamicul 1-a folosit bine, concentrîndu-şi rapid forţe necesare în Transilvania, cu care a trecut la contraofensivă, în timp ce noi am pierdut iniţia
tiva strategică, am trecut la defensivă şi apoi la retragerea precipitată în
Moldova după ultima încercare eronată de a stăvili ofensiva inamică bătălia pentru apărarea Bucureştilor.
Reiese pregnant in evidenţl!. faptul că comandamentele noastre nu cunoşteau in suficientă
arta militarl!. românească, deoarece studiul critic al campanillor lui Ştefan cel Mare,
Iancu de Hunedoara, Ion Vodă, Mihai Viteazul, le-ar fi orientat asupra rezolvării unui problem
strategic, in condiţiile puse in 1916, adică acţionind ofensiv cu majoritatea forţelor pe direcţia
principală, lăsind minim de forţe pe direcţiile secundare şi reuşind astfel sll. nimicească pe
rind grupArile separate ale inamicului. Se pare insi!. el lipsa de experienţl!. operaţională in
condiţiile complexe ale unui război mondial şi-a spus cuvintul. De altfel, aceasta se remarcă
chiar şi in planul de campanie, de la bun inceput. deoarece România intrase in război pe
baza convenţiei militare încheiate la 4/17 august 1916 cu Puterile Antantei, care prevedea
o serie de elemente pentru ambele părţi, ori planul de campanie spune prea puţin sau uneori
nimic despre aceste elemente, despre sprijinul şi legătura cu aliaţii, despre coordonarea operaţiu
nilor cu aceştia. Atunci, ori M.St.M. român nu cunoştea aceste condiţii, ceea ce nu este de
admis, ori nu se conta pe un sprijin aliat, ceea ce la fel nu pare verosimil deoarece numai
pe baza sprijinului acordat de aliaţi România a intrat in rl!.zboi, ori ne-au lipsit aceste importante noţiuni de coordonare in cadrul sistemului de alianţe, lucru ce ni se pare mai real, iar
în aceastl!. situaţie comandamentele aliate, care nici ele nu aveau o unitate de vederi, au rl!.suflat uşurate el!. nu li s-a cerut indeplinirea completA a ceea ce semnaseră. România şi armata
sa răminind pur şi simplu Ia discreţia inamicului.
În capitolul 11118 cu trei subtitluri : - Executarea misiunii armatelor române, Acoperirea
şi executarea concentrării, Înaintarea generali!. a Armatei in interiorul Transilvaniei, sint
prevăzute: grupările forţelor, detaliile tehnice ale acoperirii concentrării şi înaintării, dispozitivul
forţelor in diferite ipoteze de acţiune a inamicului. Există in acest important capitol citeva
probleme majore, care - dupl!. părerea noastră - trebuiesc discutate. în primul rind se
arată in acest capitol că Armatele 1, 2 şi cea de nord .. vor inainta in Transilvania şi Banat,
cu scopul de a se concentra in vederea unei blltălii generale in zona : Ciucea (spre nord) şi
Caransebeş (spre sud)".
Totodată, se mai precizeazl!. el!. prima adunare a celor 3 armate,
.. după debarcarea lor din trenurile de transport, se va face in vecinătatea frontierei muntoase
a Carpaţilor".
măsurl!.

De asemenea, se mai arată că pentru a micşora greutl!.ţile trecerii zonei muntoase şi deci
a cîştiga timp, este imperios necesar .,de a surprinde pe inamic" nelăsindu-i timp pentru concentrare şi rezistenţi!. in faţa trecătorilor Carpaţilor. Ne vom referi in primul rind la elementul .,surprizl!.". După părerea noastrl!., acesta juca un rol deosebit in desfl!.şurarea favorabilă a operaţiunilor. Considerăm că era necesar ca concentrarea tuturor forţelor să se facl!.
rapid şi din timp in zonele cele mai bogate in comunicaţii imediat înapoia frontierei, sub pro-
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tecţia trupelor de acoperire, apoi să se treacă in masă frontiera, armatele concentrlndu-se
din mers şi acţionînd ofensiv cu toată energia, pulverizind slabele forţe inamice, sli ajungă
concentrate intr-o zonă ,.cheie" din punct de vedere strategic, de unde fie să angajeze o
bătălie decisivă, fie acţionînd in continuare intr-o direcţie strategică, stabilită in cadrul coaliţiei, să caute bătălia decisivă, pentru a nimici inamicul.
Acţiunea pe bucăţi, adică concentrarea tuturor forţelor înapoia barierei
muntoase, în timp ce acoperirea aflată din vreme concentrată pe frontieră
trecea la ofensivă - acţiune într-adevăr nouă în ce priveşte folosirea
acoperirii, care în soluţiile strategice ale vremii, avea un rol defensiv -,
apoi marşul la bătălie pe coloane de armate separate în spaţiu şi, în sfîrşit,
gruparea într-o zonă care nu spune nimic (Huedin la nord, Caransebeş

la sud) din punct de vedere militar (nu intercepta marile noduri de C.F.:
Oradea, Arad, Timişoara, nici rocada strategică: Oradea-Timişoara) şi nici
nu oferea condiţiile angajării unei bătălii decisive, armatele noastre fiind
separate de puternica barieră muntoasă a Apusenilor şi flancate, la nord
de munţii Mezeşului iar la sud de cei ai Semenicului. Aceştia puteau fi
şi umeri de siguranţă dar şi baze de contraofensive inamice pe flancuri,
datorită caracterului lor de accesibilitate. Dacă la nord, aceste zone de
grupare închideau cel puţin valea Crişului repede, la sud, importanta vale
a Mureşului era liberă. Aceste consideraţii ne-au fost prilejuite de discutarea elementului surprindere. Deci, surprinderea nu putea exista decît la
începutul ostilităţilor, cînd trebuia să se treacă Carpaţii cît mai repede şi
cu toate forţele. Opera iniţială trebuia continuată printr-o înaintare viguroasă şi rapidă în interiorul Transilvaniei, răpindu-se inamicului liniile
succesive de rocadă (comunicaţii, poziţii naturale tari), cum erau liniile:
Oltului, sistemul Tîrnave-Mureş, centrele rutiere Cluj cu valea Someşului
şi Simeria-Deva cu valea Jiului. Cu alte cuvinte surprinderea era determinată
de viteza de acţiune şi de măsurile operative de a se constitui din mers
o puternică masă de izbire compusă din întreaga Armată română, care
să-i răpească inamicului orice posibilităţi de concentrare şi reacţiune, scoţîndu-i din cauză centrele rutiere (în special nodurile de C.F.), aliniamentele pe care ar fi putut rezista şi izbindu-1 puternic, să îl arunce spre
apus.
În legătură cu forţele de acoperire, concentrate din timp pe frontieră - este vorba de
frontiera Carpaţilor - şi gata de a intra in operaţiuni la decretarea mobilizării, considerăm
necesar să subliniem unele probleme. Valoarea acestor forţe se ridic;a la 135-156.000 oameni17,
ceea ce reprezenta circa 37% din efectivul total mobilizabil al celor trei armate ce urmau
să opereze pe frontul transilvan (circa 369.000 oameni)lB, în ansamblu. ca unităţi organizate,
acoperirea pe frontul de nord, nord-vest, reprezenta : 117 batalioane, 83 baterii şi 33 escadroane, faţă de un total de 236 batalioane, 178 baterii şi 89 escadroane, care formau cele 3
armate de operaţii prevăzute pentru teatrul principal de războilo.

17 ldem, p. 116; Gen. G. A. Dabija, ap. cit., p. 107-109.
M.St.M., ap. cit., Dac., I, p. 113; Gen. G. A. Dabija, ap. cit., p. 151.
19
M.St.M., ap. cit., Dac., I, p. 116-117; Gen. G. A. Dabija, ap. cit., p. 151.
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în procente, situaţia se prezenta astfel : 49,6% din numărul total mobilizabil al batalioanefăcea parte din trupele de acoperire, fiind gata de luptă, la fel 46,6% din numărul bateriilor
şi 37% din cel al escadroanelor.
Rezultă cu claritate faptul ci intre 40-50% din totalul forţelor şi mijloacelor disponibile
pentru frontul principal de operaţiuni erau gata de lupti la 15 august 1916, excepţie făcea
cavaleria, care putea fi însă folosită concentrat, pe direcţii operative importante pentru
indeplinirea misiunilor ei caracteristice.
lor

În această situaţie, se pune problema : de ce M.C. G. român, deşi a stabilit
misiuni ofensive grupelor de acoperire, misiuni însă limitate la ocuparea
unor poziţii dominante dincolo de frontieră pentru a asigura debuşarea
restului forţelor prin defilee, totuşi şi-a subordonat acţiunea trupelor de
acoperire, precizînd că aceste operaţiuni ofensive limitate "vor fi ordonate
direct de M.C.G., singurul în măsură să coordoneze acţiunea simultană a
tuturor grupelor de acoţerire, pe întreaga frontieră" ?20 •
Rezultă deci, el deşi M.C.G. român cunoştea valoarea inamicului (număr, calitate), a procedat cu o prudenţă intru nimic justificată din punct de vedere strategic, acordind eşalonului
de acoperire un "credit" ofensiv limitat, in schlmb fixind pentru restul trupelor zone de
concentrare înapoia barierii muntoase, apoi dincolo de barieră, şi preluind atribuţiile armatelor
in ce priveşte manevrarea eşalonului de acoperire. Se ştia cu precizie, măcar cu 2-3 luni
inainte, că vom intra in război alături de Antantă, de ce nu s-a efectuat din timp mobilizarea completă a armatei ? În situaţia şi modul in care s-a lucrat, desigur că terminarea
concentrării forţelor noastre in a 12-a zi de la mobilizare este o performanţă frumoasă mai
ales ţinindu-se cont de posibiliUţile noastre de transport (mai ales cele cu C.F.). apoi folosindu-se din plin toate comunicaţiile ce duc spre Transilvania, să se debuşeze simultan cu 12
coloane de 3 arme (infanterie, artilerie, cavalerie), fiecare coloană avind aproape forţa unei
divizii!l.
Să ne gindim şi la timpul care trecea- 12 zile, deci de la 15 august la 27 august 1916- !
Inamicul însă in acest timp nu stătea nici el pasiv, folosind din plin reţeaua de căi ferate din
nord-estul şi estul Ungariei precum şi cea din vestul şi centrul Transilvaniei, aduce noi
şi importante contingente de trupe în faţa Armatei române. în orice caz, la 13 septembrie 1916,
comandantul Armatei a 9-a germane - generalul Erich von Falkenhayn - dădea ordinul
de atac propriu-zis asupra trupelor române, după ce îşi concentrase forţele şi îşi corelase
acţiunile cu Armata l-a austro-ungară din stinga sa22 • Deci, in următoarele două săptămîni
şi jumătate de la terminarea concentrării armatei române, inamicul era gata pentru o contraofensivă in forţă. Menţionăm şi faptul că, a mai trecut un timp preţios pînă ce s-au traversat
munţii şi a inceput cu multă timiditate inaintarea in Transilvania. Considerăm că o concentrare iniţială - inainte de decretarea mobilizării - a întregii armate de operaţiuni, urmată
de trecerea munţilor pe front larg, deci cît mai rapid, imediat la declarar~ r.ăzboiului, folosindu-se ca prim eşalon forţele de acoperire urmate şi ajunse repede de ceTelalte forţe, toate
acţionînd la dispoziţiile armatelor de operaţiuni, intr-o inaintare largă peste tot - în scopul
pulverizării slabelor forţe inamice şi a concentrării, socotim cea mai justă a întregii Armate

M.St.M., op. cit., Dac., I, p. 116.
Ibidem.
22 Erich von Falkenhayn, Campania armatei 9-a împotriva românilor
Bucureşti, 1937, p. 46.
2o
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române pe sisttmul Mureş- Tîmave, de unde funcţie de inamic să se continue cu ultima energie
ofensiva. Acest mecanism, considerăm că i-ar fi răpit inamicului iniţiativa şi posibilităţile imediate
de a aduce noi trupe. S-ar fi executat un rapid marş strat(gic la bătălie, care ar fi dus la
angajarea acesteia în condiţii fayorabile pwtru noi şi probabil că, Armata română ar fi ajuns
uşor în zonele vestice munţii Apuseni, concentrată, şi gata de a primi prima mare bătălie
- vorbim în plan strategic. Metodismul exagerat, timiditatea, intirzierea în concentrarea
forţelor, au dat posibilitate inamicului să-şi regrupeze forţele, să aducă noi unităţi de pe alte
fronturi - posibilitate oferită de inacţiunea aliaţilor (de exemplu: grupul aliat de la Salonic,
necesitatea de a slăbi presiunea germană la Verdun, oprirea şi recularea ofensivei Brussilow
în Galiţia etc.), şi să treacă la contraofensiyă pentru a nimici armata noastră şi a scoate
România din război, mai precis aşa cum se exprimă Falkenhayn: "Misiunea Armatei a 9-a
a fost deci, nu numai să împiedice această înaintare (este vorba de inaintarea Armatei române
în Transilvania, subl. n.), ci şi de a in(heia socotelile, in mod hotăritor şi definitiv, cu inamicul (România, subl.n.)"2 3 •

De asemenea, considerăm necesar să abordăm problema dispozitivului
strategic iniţial al A1matei rcmâne, marşul şi acţiunile sale pînă la prima
mare bătălie. Gruparea forţelor destinate ofensivei în Transilvania în 3
armate şi un grup rezervat la dispoziţia M.C.G. român "a fost impusă atît
de condiţiile geografice-militare ale teatrului de operaţiune româna-transilvan, cît şi de situaţiunea iniţială, probabilă a forţelor inamice destinate
a se opune ofensivei noastre" 2".
În primul rînd, ne izbeşte )mpunerea" dispozitivului de către condiţiile
geografice-militare, şi abia în al doilea rînd, de către situaţia forţelor
inamice - factor care ar fi trebuit să fie determinant. Forma învăluitoare
a frontierei noastre muntoase cu intrîndul format de teritoriul transilvan
între valea Oltului şi frontieră, prezenta pentru inamic ameninţarea de a
fi repede întors pe la nord şi vest. În aceste condiţii, se prevedea cu multă
probabilitate ca rezistenţa principală a inamicului, în cazul cînd ar dispune
de trupe suficiente, să se organizeze pe înălţimile nord, nord-vest, r. Mureş.
Deci, se conexa pentru autorii planului condiţiile geografice-militare cu
situaţia oarecum verosimilă reieşită din studiul posibilităţilor inamicului.
Însă, inamicul mai avea şi alte posibilităţi care trebuiau luate în considerare,
care puteau întîrzia înaintarea română pînă la concentrarea unor forţe
superioare pentru trecerea la contraofensivă. Astfel, se putea opune o
rezistenţă puternică pe frontieră unde zona muntoasă o favoriza, elementul surprindere jucînd aici, pentru români, un rol esenţial.
De asemenea, inamicul mai putea opune rezistenţe succesive pe aliniamente "tari" natural, ca spre exemplu: munţii Gurghiului, Harghita,
Baraolt, Perşani, Cibinului, Sebeşului, Cernei etc., desfăşurînd o acţiune
întîrzietoare în adîncime pentru a cîştiga timpul atît de preţios.
De fapt, această soluţie a şi fost adoptată de inamic, cu bune rezultate.
Prin urmare, riscul de a ţine cont numai de condiţiile geografice militare
23
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nu de posibilităţile reale ale inamicului este prea mare şi niciodată nu
a dat rezultatele scontate.
Mai vrem să discutăm o problemă, de ce autorii planului au hotărît concentrarea forţelor române "în vederea unei bătălii generale în zona Ciucea
(spre nord) şi Caransebeş (spre sud) ?" 25.
O analiză temeinică a problemei infirmă ipoteza autorilor proiectului.
Să ne explicăm. În primul rînd, urmărindu-se cu atenţie harta, se constată
că aliniamentul propus începe la jumătatea defileului Crişului repede, deci
într-un masiv muntos, greu accesibil, el continuă apoi de-a lungul sistemului muntos Vlădeasa, munţii Bihorului, munţii Metaliferi, deci pe sistemul
muntos al Apusenilor de la est valea Crişului Negru, trece valea Mureşului
în zona Ilia, Zam, urmează munţii Poiana Ruscăi pînă la Caransebeş,
apoi probabil urmează valea Cernei pînă la Dunăre (autorii planului nu
precizează nimic la sud de Caransebeş, subl. n.). O privire de ordin general,
ne indică cu claritate lipsa comunicaţiilor înspre aceste zone, exceptînd
comunicaţiile de pe valea Crişului Repede, a Mureşului şi derivaţia de-a
lungul văii Bistrei spre Caransebeş din rocada Jiu-Streiu. Problema comunicaţiilor este "problema cheie" a alegerii unei zone de concentrare strategică, mai ales cînd vrei să dai o bătălie generală cu şanse de succes, care
solicită nu numai concentrări de efective dar şi mari concentrări de artilerie,
muniţii şi alte materiale de război. De asemenea, zonele de concentrare,
atît cea de la nord cît şi cea de la sud, era de prevăzut că vor trebui
cucerite prin lupte grele, inamicul nerenunţînd în nici un caz la a folosi
masivul Apusenilor şi zonele cele mai înguste ale defileelor pentru a se
apăra şi a ne întîrzia cît mai mult înaintarea. Admiţînd că le-am fi cucerit,
cum puteam să dăm o bătălie generală - care solicită toate forţele sau
cel puţin marea lor majoritate (80-90%) - cu forţele fărîmiţate în
cel puţin două grupe separate în spaţiu prin puternice bariere muntoase
şi aflate la circa 200-300 km distanţă? De asemenea, masivele muntoase,
unele chiar foarte greu accesibile, din zonele de concentrare nu permiteau
desfăşurarea forţelor noastre pentru ofensivă iar orientarea generală nordsud a masivilor din aceste zone, dădea posibilitate inamicului ca organizîndu-le defensiv din timp, să le transforme în veritabile bariere, foarte
greu de trecut.
Mai există, în legătură cu problema discutată, un aspect, pe care ne
permitem a-1 considera ,major. Zonele de concentrare în vederea bătăliei
generale puteau fi cu uşurinţă întoarse de inamic. Astfel, zona Ciucea
(de la nord) putea fi uşor întoarsă de un inamic care venea de-a lungul
culmei Mezeşului dinspre Zălau, Şimleul-Silvaniei sau de la Jibou spre
Huedin, de-a lungul văii Almaşului, ultima direcţie era extrem de periculoasă, ducînd în spatele trupelor aflate în zona de concentrare. Pentru
zona de la sud - Caransebeş, problema era şi mai gravă. Ea putea fi
întoarsă atît pe valea Crişului Alb, prin Brad, Deva, cît şi pe valea Timişu
lui, fie prin Lugoj, Caransebeş, fie prin Reşiţa, Caransebeş sau chiar prin
25

Idem, p. 113.
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valea Cernei. Deci, nu exista, cît de cît, o siguranţă strategică a zonelor
de concentrare. Problema este cu atît mai gravă, cu cît exista posibilitatea
unor largi acţiuni în flancul şi spatele trupelor noastre, extrem de sensibile
la acest gen de acţiuni. De altfel, această "sensibilitate" reieşită din lipsa
de pregătire, s-a evidenţiat în decursul operaţiunilor ulterioare. Astfel,
generalul locotenent Sunkel - comandantul Diviziei 187 infanterie germană.-, declara la 5 septembrie 1916 generalului von Falkenhayn - comandantul Armatei a 9-a germane următoarele: " ... avea impresia că soldatul
român, luat individual, nu se luptă rău. Trupele nu puteau să suporte
însă ameninţările de flanc sau asupra spatelui şi nici concentrările de artilerie decît în măsură foarte redusă; ... " 28 •
Mai mult - după părerea noastră -, zonele răpeau inamicului posibilitatea de folosire a nodurilor de cale ferată: Cluj, Apahida, Teiuş, Vinţul de
Jos, Simeria, în schimb însă îi lăsau intacte toate posibilităţile de transporturi. masive prin marile centre feroviare: Satu Mare, Oradea, Arad, Timişoara, rocada strategică Oradea - Arad - Timişoara, zonele industriale
Oradea - Arad - Timişoara şi în special Reşiţa.
în felul acesta, se putea uşor manevra efective şi materiale din Germania şi Austro-Ungaria
spre frontul transilvănean iar producţia industrială a unor vechi centre tradiţionale din Transilvania de vest putea imediat aproviziona frontul. Nu mai vorbim de partea psihologică a
problemei, deoarece zonele de concentrare alese în vederea unei bătălii generale, nu afectau
cu nimic teritoriul şi capitalele inamice, iar direcţia generală strategici!. a ofensivei româneşti
- Budapesta27, rămînea o iluzie a autorilor planului. Prin urmare, zonele de concentrare
afectate Armatei române în vederea unei bătălii generale nu corespundeau principiilor generale
strategice, iar alegerea lor s-a făcut nu în funcţie de posibilităţile inamicului, ci pe baza unei
judecăţi a elementelor geografice militare, judecată care are multe vicii de analiză şi logică,
şi cu care nu putem fi de acord.
Forma învăluitoare a frontierei noastre din 1916 cu Austro-Ungaria, formind o adevl!.rată
pungă strategică, şi mai ales faptul că majoritatea forţelor inamice din Transilvania - dispersate - se aflau în această pungă (de-a lungul frontierei, Bistriţa, Cluj, Tirgu Mureş, regiunile
secuieşti, Braşov, Sibiu, Deva etc.) oferea României o bună situaţie strategici!. pentru ofensiva
proiectată în vederea eliberării Transilvaniei, cu atit mai mult cu cît la dreapta armatei
noastre operau mari unităţi ale aliatului nostru - Rusia, linia de despl!.rţire fiind r. Someşul
Mare (valea rîului complet la armata rusă). Autorii planului, organizînd pentru operaţiunile
din ·Transilvania 3 armate (de nord, 1 şi 2), le-au dat misiunea de a fi adunate în seara zilei
a 17-a de mobilizare (deci, la 1 septembrie 1916), astfel: - Armata 1-a cu grosul forţelor
(Diviziile 2, 11, 12), între Haţeg şi Merişor şi mai la sud în bazinul Petroşanilor; Detaşa
mentul Olt-Lotru (de valoare circa 1 divizie întărită) şi Divizia 13-a în zona Sibiu, Tălmaci,
Boiţa şi eventual mai la nord; Divizia 1-a, întărită, în zona Orşova.
·
- Armata 2-a (Diviziile 3, 4 5 şi 6, şi Divizia 1 cavalerie) în zona Făgăraş, Feldioara,
Prejmăr şi Braşov.

- Armata de nord, cu grosul forţelor (Diviziile 7, 8 şi Divizia 2 cavalerie) în zona Miercurea-Cine, Bixad (pe Olt), Tg. Secuiesc; cu Divizia 14 întărită, în zona Topliţa, Borsec,
26
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Ditrău, Gheorgheni28. Autorii proiectului fac iarăşi aceeaşi eroare după părerea noastră - ,
deoarece ţin cont in special de forma frontierii şi foarte puţin de faptul că marea majoritate
a forţelor inamice din Transilvania se găseau in punga formată de intrindul natural sud-estic
transilvan inspre frontiera noastră.

Ca urmare, ei (autorii planului) formează din armatele de operaţiuni un gen de cordon,
care se intinde de la Orşova la nord-est Bistriţa, aproape egal in forţe pretutindeni (Armata
1-a = 88 batalioane, 67 baterii, 11 escadroane, cu un total de 134.403 oameni; Armata 2-a=
78 batalioane, 63 baterii, 43 escadroane, cu un total de 126.808 oameni; Armata de nord=
70 batalioane, 48 baterii, 35 escadroane, cu un total de 107.948 oamenilB).

În ce a constat atunci materializarea ideii de efort?
Deosebirile de efective şi dotare între cele trei armate sînt minime, excepţie face cavaleria a cărei prezenţă este mai pregnantă la Armata 2-a şi
la Armata de nord în detrimentul însă al infanteriei, de altfel, socotim
că cele Il escadroane cavalerie de la Armata 1-a sînt numai cu un rol simbolic ! Teza noastră este confirmată de lipsa cavaleriei române, mai ales
pe flancul drept al Corpului 1 Armată, în bătălia de la Sibiu, datorită
cărui fapt cavaleria inamică a adus o contribuţie preţioasă la învăluirea
dreptei acestui corp şi la respingerea cavaleriei noastre de la stînga Armatei
a 2-a care vtnea la legătură, între Făgăraş şi p. Hîrtibaciu. Deci, ideea de
efort nu a fost concretizată prin mijloace şi efective.
De asemenea, amplasarea rezervei strategice a M.C. G. român (26 batalioane, 40 baterii, 2 escadroane, cu un total de 51.165 oameni30) în zona
Periş, Mogoşoaia, Otopeni, Chitila, Bucureşti, deci la circa 150-200 km
înapoia A.Imatei a 2-a de la centru, rezervă destinată "să întărească ulterior, una din cele trei armate, după cum va rezulta din nevoile operative" 31 ,
ni se pare nelogică.
Distanţele de străbătut de către rezerva strategică pentru "a intări" Armata de nord,
Armata 1-a sau chiar Armata 2-a sint prea lungi şi dificil de executat pentru a intări oportun
aceste armate. În plus, socotim că atunci cind un comandant vrea să obţină repede şi sigur
decizi unea - cazul nostru, in ce priveşte Transilvania -, nu îşi menţine 40 de baterii în
rezervă (chiar dacă tunurile sint de modele mai vechi), ştiută fiind criza acută de artilerie care
exista in dotarea armatei noastre. Socotim că menţinerea acestei rezerve era dictată autorilor
planului de considerente care priveau securitatea Capitalei, lucru subliniat şi de amplasarea
ei, mărturisind de asement:a, chiar din faza iniţială a operaţiunilor, problemele ce le punea
M.C.G. român frontul de sud - teatrul secundar de operaţiuni -,o privire atentă, putea
concluzicna uşor asupra tărid mnilor conducerii superioare româneşti a războiului.

Deci, o idee de efort nu rezulta nici din amplasarea şi misiunile rezervei strategice. Ba,
mai mult, aceasta ţinea departe de front o cantitate importantă de artilerie care ar fi fost
indispensabilă acestuia.
28
28
30
31
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Modesta noastră demonstraţie evidenţiază faptul că planul de campanie român de un
pedantism exagerat in detalii - multe puteau lipsi ! -, ignorează un fapt esenţial - efortul
<>fensivei.
Vom urmări, in continuare, misiunile celor trei armate după concentrarea lor. Armata
de nord va inainta spre valea Mureşului superior, pentru a pune stăpînire pe zona Deda,
Reghin şi apoi pe inălţimile de la vest-nord-vest, cu misiunea de-a ataca trupele inamice
din această parte, luptind de comun acord cu armata rusă de sud32 • Armata 1-a va înainta
cu grosul forţelor spre valea inferioară a Mureşului, pentru a pune stăpînire pe zona Alba Iulia, Simeria, Poarta de fier a Transilvaniei, avind misiunea de a se opune unor eventuale atacuri pe care trupele inamice din Banat şi valea inferioară a Mureşului le-ar incerca spre Transilvania. Divizia 1-a din Armata 1-a va executa o operaţiune locală in valea Dunării şi Cernei,
cu misiunea de a pune stăpînire pe Orşova, pe defileurile Cernei de la nord de Mehadia şi pe
înălţimile care domină valea Cernei spre vest ; in fine, se vor ocupa şi înălţimile de la sudul
Dunării in regiunea Tekije, Kladova33 • Armata 2-a va inainta in valea de mijloc a Mureşului,
va pune stăpinire pe Aiud, Tg. Mureş, şi apoi, va manevra, pentru a ataca in flanc şi spate
forţele inamice care s-ar opune fie Armatei de nord, fie ajutind cu o parte din forţele sale
Armata l-a34. Planul aprecia că, in eventualitatea unui marş fără intrerupere, de la frontieră
pînă la Mureş, se va putea ajunge in valea acestui rîu după 7 etape (regulindu-se marşurile
după Armata 2-a, cea mai depărtată de Mureş), adică către ziua a 25-a de mobilizare3 6 ,
ceea ce reprezenta 9-10 septembrie. După aceste acţiuni, tot detaliat, se prevedea continuarea
inaintării spre zonele in care se va da o bătălie generală Ciucea, Caransebeş -, şi mai
departe, în vederea debuşării în cîmpia ungară. Pentru această operaţie era prevăzută o nouă
regrupare a forţelor. Este interesant de subliniat servitutea pe care o avea Armata 1-a care,
în timp ce Armata 2-a şi cea de nord înaintau spre zona Cluj, Dej, "continuînd a forma
pivot spre sud, va opera cu grosul forţelor in zona Caransebeş, Dobra. Cu un detaşament de 3
arme dotat cu artilerie de munte, va ocupa regiunea Abrudului (avînd centrul spre localitatea
Baia de Arieş) şi comunicaţiile care din această zonă conduc spre văile celor două Crişuri"as.

Din prezentarea misiunilor celor 3 armate, care acţionau pe teatrul
principal de operaţiuni, reiese clar că manevra concepută de autorii planului de campanie consta dintr-o învăluire largă cu aripa dreaptă şi cu centrul
(la un moment dat, chiar le centralizează) pivotîndu-se pe aripa stîngă,
pivot pe care îl slăbeşte mereu, fixîndu-i misiuni la sud de Dunăre (regiunea
Tekije, Kladova) şi apoi în zona Abrud (regiunea Munţilor Apuseni). Se
pune - după părerea noastră -, în mod legitim întrebarea? Pe cine
învăluia acest dispozitiv strategic, care apoi se concentra în cel puţin două
regiuni, distanţate la cea. 2-300 km? De ce, întîi armatele se concentrau
la sud şi est de munţi cu aproape 60% din efective, în timp ce acoperirea
- cea. 40% din efective-primea misiuni ofensive limitate la nord şi vest
de munţi, apoi armatele se concentrau complet în Transilvania, reluau
mişcarea şi apoi se concentrau iarăşi în zonele arătate?
82
33
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Nu erau aceste concentrări şi înaintări un cadril inutil, care întîrzia miş
carea armatelor, tocmai cînd situaţia strategică impunea categoric -viteză?
S-a arătat mai înainte că forma învăluitoare a frontierei şi punga din ·sudestul Transilvaniei, precum şi dispozitivul inamic în cordon de-a lungul
frontierei cu unele mici rezerve dispersate ceva mai înapoi, ofereau pe
plan strategic posibilităţile unei manevre cu maximum de rezultate. . .
Manevra consta - după părerea noastră -, într-o "închidere" rapidă
a pungii, urmată de lichidarEa "conţinutului", respectiv a forţelor inamice
rămase în interior. Ieşirea forţelor române pe un aliniament strategic
favorabil - Dej, Cluj, Alba Iulia, Deva - asigurate spre Caransebeş,
Reşiţa de o flangardă strategică şi de-a lungul r. Someşul Mare de înaintarea
forţelor ruse, ar fi dus la concentrarea lor din mers, după care se continua
înaintarea spre vest, de-a lungul r. Someş şi r. Crişul Repede la nord, şi
a r. Mureş la sud.
Prima mare bătălie în această situaţie se putea da, după ieşirea la vest
de Munţii Apuseni, între Oradea şi Arad. Trebuia asigurat flancul drept,
prin înaintarea aliaţilor de-a lungul r. Someş şi cel stîng, prin stăpînirea
zonei Timişoara, Reşiţa. Se răpea astfel inamicului rocada strategică
Oradea, Arad, Timişoara, el nemaiputînd aduce rezerve decît prin marşuri
pe comunicaţiile obişnuite rutiere, deci, le aducea succesiv şi ca atare
puteau fi nimicite succesiv, armata română avînd completă iniţiativă şi
libertate de acţiune.
De asemenea în colaborare cu aliaţii, printr-o acţiune de întoarcere
strategică se putea cădea pe comunicaţiile vitale ale armatei austro-ungare
din nord-estul Ungariei - deci în spatele acesteia -, ceea ce ar fi dus
la părăsirea de către inamic a Bucovinei, zonei carpatice etc. şi la retragerea
precipitată a acestuia spre nord-vest.
Înainte de a prezenta pe baza gîndirii noastre - la nivelul pregătirii
şi dotării Armatei române din 1916 -, un dispozitiv strategic, vom face
o incursiune în trecutul militar românesc, urmărind planurile de eliberare
a Transilvaniei, pe care le-au făcut sau chiar aplicat figuri strălucite ale
istoriei noastre, aceasta în vederea cristalizării unor comparaţii.
Astfel, Mihai Viteazul, înfăptuitorul de o clipă al unităţii celor trei ţări
româneşti în 1600, îşi întocmeşte cu multă clarviziune planul eliberării
Transilvaniei. "Coloana principală sub comanda sa pătrunde în interiorul
arcului carpatic prin colţul sud-estic (v. Buzăului, zonele secuieşti apoi
Braşov, Făgăraş) unde urmărea atragerea secuilor, favorabili lui Mihai
datorită promisiunilor făcute de a le reda vechile privilegii (deci, o justă
orientare politică, sublinierea n.), iar coloana secundară, sub comanda
boierilor Buzeşti şi a Banului Udrea, pe valea Oltului -, unirea acestor
coloane la Tălmaciu, apoi alegerea justă a drumului Sibiu - Alba Iulia,
pe care trebuia să întîlnească şi deci să învingă oastea transilvăneană" 37 •
În prealabil, Mihai îşi mobilizase şi pregătise întreaga oaste la su~ de
munţi, în imediata apropiere a căilor alese pentru pătrunderea în Tran87 G. Protopopescu, Vestigii ale
ActaMN, V, 1968, p. 568.

tradiţiilor

militare

româneşti

https://biblioteca-digitala.ro

tn Muzeul de istorie Cluj, in

PLANUL DE CAMPANIE AL M.C.G. ROMAN

303

silvania. Cu armatele întrunite din mers, Mihai s-a îndreptat pe drumul
cel mai scurt spre centrul politic şi militar al Transilvaniei - Alba Iulia -,
fiind sigur că, pe acest drum va întîlni armata inamică pe care va căuta s-o
nimicească.

Frin urmare, Mihai este pregătit din timp, începerea ostilităţilor fiind
marcată de trecerea frontierelor, coloana principală deşi are de străbătut
un drum mai lung, înaintează printr-o zonă complet favorabilă lui, lucru
pregătit din timp pe J?lan politic. ~ai .mult, î~ event~alitatea unui atac
inamic asupra coloanei secundare, Mthat poate mtervem oportun cu grosul
armatei sale în flancul şi spatele inamicului. Aceste măsuri deosebit de concludente pentru reuşita operaţiilor, se referă la mişcarea sa pînă la prima
mare bătălie, care poate fi şi decisivă. În acest scop, Mihai caută inamicul,
alegînd, după concentrarea tuturor forţelor direcţia strategică pe care din
considerente militare şi politice, sigur îl va întîlni şi căuta să-1 nimicească,
ceea ce s-a şi întîmplat. Deci, toate mişcările chibzuite ale lui Mihai duc
la întîlnire cu inamicul - la o bătălie. Prin urmare, nu consideraţiile geografice-militare sînt determinante în planul Mihai, ci inamicul, nimicirea
lui - totul este subordonat acestui scop. Desigur, planul lui Mihai, întocmit şi executat în 1599, ţine cont de nivelul de pregătire şi înzestrare a
armatei sale, politica sa fiind şi ea condiţionată de implicaţiile veacului
XVI. Printre trăsăturile sale esenţiale, care determină frumuseţea şi originalitatea, se citeşte cu claritate în planul lui Mihai genialitatea sa politică
şi militară, care îl situează alături de Ştefan cel Mare, Iancu de Hunedoara
şi Ion Vodă, în rîndul marilor comandanţi de oşti români.
Considerăm necesar să mai prezentăm un plan de eliberare a Transilvaniei, întocmit cea 3 veacuri mai tîrziu de către Axente Sever, binecunoscutul tribun al lui Avram Iancu din timpul revoluţiei de la 1848-1849,
una dintre cele mai proeminente figuri transilvănene ale luptei pentru
independenţă naţională şi dreptate socială.
"Planul lui Axente Sever se află în arhiva istorică a Bibliotecii Academiei
- Filiala Cluj, secţia manuscrise, inventariat sub nr. 487. Are 7 file format
mare, nedatat şi fără semnătură. Prima filă poartă în colţul de sus stînga
următoarea menţiune : Axentie Severu : Plan strategic pentru cucerirea
Transilvaniei" 38 • Din prezentarea temeinic fundamentată a unei serii de
argumente, istoricul V. Curticăpeanu ajunge la concluzia - ni se pare
justă - că planul a fost definitivat în forma actuală de către Axente
Sever la începutul secolului XX39 • Bazat pe experienţa militară acumulată în perioada revoluţiei de la 1848-1849 precum şi pe cunoaşterea
temeinică a realităţilor transilvănene din care transpiră cu pregnanţă
dorinţa de eliberare a românilor de sub dominaţia străină, Axente Sever
a considerat ca oportună, soluţia strategică de a se combina "ridicarea
88 Vasile Curticăpeanu, Planul strategic de eliberare a Transilvaniei întocmit de A xente
Se;er, in Apulum, VII, 1969, p. 155.
n Ibidem.
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la arme a maselor din această provmc1e, sprijinită de trupe din vechea
Românie"40 •
Planul prevede desfăşurarea acţiunilor ofensive în 3 etape. În prima
etapă, un grup de trupe române va trebui să pătrundă de la sud spre
nord, de la Orşova pe valea Cernei şi apoi în valea Mureşului, interceptînd
această importantă arteră de comunicaţie, apoi rapid să pătrundă în zona
munţilor Apuseni organizînd şi răsculînd populaţia de aici. Apoi, trebuiau
eliberate oraşele Aiud şi eventual Alba Iulia, asigurîndu-se stăpînirea văii
mijlocii a Mureşului41 • În cea de a doua etapă, trupele române care pătrun
seseră în munţii Apuseni în colaborare cu un alt grup de forţe, care ar
fi trebuit să pătrundă în Transilvania pe valea Oltului, trebuiau să elibereze Sibiul apoi Braşovul, la eliberarea căruia trebuia să colaboreze un al
treilea grup de forţe, pătruns în Transilvania pe la Oituz. Odată îndeplinită
această misiune, cele 2 grupuri de forţe urmau să elibereze Clujul42 • În a
treia şi ultima etapă, după ce s-a înarmat şi organizat 150.000 de transilvăneni, planul prevedea desfăşurarea unor bătălii de amploare spre Debreţin,
Arad sau Timişoara, funcţie de direcţia intervenţiei inamicului şi de forţele
sale, aduse între timp43

.1.

În legătură cu planul lui Axente Sever, considerăm necesar să ne precizăm şi punctul
nostru de vedere. Ceea ce ni se pare deosebit de important la acest plan este faptul că
autorul caută realizarea surprinderii - atacîndu-se pe neaşteptate -, şi a vitezei în acţiune
- prevede ocuparea principalelor obiective prevăzute în 7-8 zile, timp în care inamicul
nu îşi poate regrupa principalele forţe pentru a interveni cu ele in operaţiuni. De asemenea,
Axente Sever cu multă grije caută obiectivele ocupate de inamic cu forţe mai importante,
deci, autorul yizează inamicul dar nu in baza unor informaţii de ultimă oră, ci pe baza celor
ştiute dinainte care poate fi realitate dar şi depAşire 1
Autorul planului - şi aici considerăm că se găseşte partea cea mai pozitivă a sa -,
caută să acţioneze intr-un moment sau altul al operaţiunilor, cu toate sau cel puţin cu majoritatea forţelor întrunite. Axente Sever foloseşte cu abilitate învăţămintele desprinse din arta
militară a trecutului românesc, din experienţa sa personală şi din arta militară napoleoniană,
pe care se pare că o cunoştea bine. Socotim deosebit de importantă prevederea politică-mili
tară a planului de a inarma şi organiza populaţia transilvăneană din munţii Apuseni cea
150.000 de oameni, fapt ce însemna acordarea unui larg caracter popular războiului eliberator.
Se pare că autorului planului nu îi era străină - şi nici nu-i putea fi, deoarece ca om de
cultură trebuia neapărat să fi citit "Război şi pace" a lui L. N. Tolstoi (scris intre 18651869) - opera tolstoiană, cu pronunţatele-i accente asupra caracterului popular al războiului
drept, eliberator, dus de poporul rus în 1812 împotriva lui Napoleon 1.
Planul mai prevede just, şi o serie de detalii, de exemplu: asupra asigurării materiale a
forţelor ce urmau să participe la eliberarea Transilvaniei - exploatarea raţională a resurselor teritoriale - chiar şi asupra organizării legăturilor, prin mijloace de transmisiuni la
nivelul cel mai inalt al tehnicii epocii respective etc".
•o Ibidem.
t1

Ibidem.

o Idem, p. 155-156.
•s Idem, p. 156.

" Idem, p. 156-157.
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Totuşi din punct de vedere strategic - după părerea noastră -, planul are o serie de
prevederi mai puţin logice, determinate, se pare, de faptul că autorul ţinea cont de aspectele
majore strategice convenabile dezvoltării artei militare in a doua jumătate a secolului XIX
şi in primii ani ai veacului XX, şi nu de condiţiile desfiişurării reale a operaţiunilor militare
în primîî doi ani ai războiului mondial (1914 -1916). Astfel, înfigerea adîncă a unei "pene
strategice", în prima fază a operaţiunilor, direct spre nord în munţii Apuseni, ni se pare
hazardată din punct de vedere militar. Mai mult, acest grup de forţe aruncat în Apuseni
caută să înarmeze populaţia care îi va asigura spatele şi flancurile, iar el se aruncă înspre sudest pentru ca în cooperare cu celelalte forţe să elibereze Aiudul, Alba Iulia, Sibiul. Apoi, regrupat,
se aruncă din nou spre nord-vest spre a participa la eliberarea Clujului. Urmărind in continuare
planul, abia după desfiişurarea celor două faze şi înarmarea celor 150.000 de transilvăneni.
forţele se îndreaptă, după cum va indica situaţia, spre bătll.lii de amploare în zonele Debreţin,
Arad sau Timişoara. Deci, este clar, se atacă pe neaşteptate, se intr11. în Apuseni, se caută
ridicarea la luptă. a populaţiei - fără o prealabilă şi temeinică pregătire, cel puţin de ordin
moral (sublinierea n.) -, apoi se eliberează sudul Transilvaniei, se traversează în diagonal
(sud-est, nord-vest) podişul transilvan, apoi funcţie de inamic, se ajunge la bătălii de amploare, la vest de Apuseni.
Istoricul V. Curticăpeanu care publică analiza acestui plan, subliniindu-i meritele şi unele
lipsuri, precizează că: "0 confirmare a clarviziunii lui Axente Sever, privind modalitatea de
eliberare a Transilvaniei de către armata României o constituie şi planul de campanie conceput şi pus în aplicare de către Comandamentul de căpetenie român in vara anului 1916"45 •
Mai departe, arătîndu-se unele diferenţe între cele două planuri rezultate din faptul că " ...
yolumul forţelor de care dispunea România în perioada primului război mondial era mult
mai mare decît cel la care putea să se refere Axente Sever, în perioada cind a conceput
planul ... "48, se precizează că: " ... în perioada care a precedat intrarea României în primul
război mondial, generalul Averescu a fost însărcinat să elaboreze un proiect de plan de campanie în vederea unui război cu Austro-Ungaria. Acest proiect are şi mai multe asemănă.ri
cu planul Axente Sever, decît planul M.St.M. aplicat în august 1916"47 •
Deci, este clar, că planul Axente Sever a influenţat într-o măsură mai mare sau mai mică,
planul de campanie român din 1916.

În aceste condiţii ni se pare însă - şi nu este lipsit de interes acest
lucru -, că, planul Axente Sever a dat planului din 1916 şi părţile sale
mai puţin logice.
În primul rînd, lipseşte din planul Axente Sever ideea de efort, fapt
ce l-am constatat şi la planul de campanie din 1916. Se prevăd peste tot
grupări de forţe, dar nicăieri nu se precizează tăria lor. În al doilea rînd,
planul Axente Sever ca şi planul din 1916, vizează obiective geograficemilitare, cu pregnanţă podişul transilvan, abia în al doilea rînd inamicul
şi perspectiva strategică, care neapărat trebuie să ţină cont de zona vestApuseni, de căile de pătrundere inamice în Transilvania - valea Someşului,
a Crişului Repede şi în special cea a Mureşului cu adiacentele sale -,
precum şi de puternicele zone industriale din vestul Transilvaniei şi Banat.
'6
'

8

n

Idem, p. 158.
Ibidem.
ldem, p. 159.
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În al treilEa rînd, mi~cările ofEnsive ale grupărilor de forţe prevăzute
în planul AxEnte Sever, de la sud la nord, de la nord la sud-est apoi
de Ia sud-est Ia nord-vest precum şi lipsa aproape totală a unei acoperiri
strategice la aripa dreaptă (spre nord), tocmai pe direcţia cea mai scurtă
care duce din Moldova spre importantul centru politic, rutier şi militar
Clujul, ridică comentarii şi discuţii.
De aceea, considerăm că noutatea şi esenţa planului Axente Sever- şi
aici sîntem întru totul de acord cu istoricul V. Curticăpeanu -, rezidă
, ,în preconizarea desprinderii pe calea armelor a Transilvaniei din cadrul
monarhiei austro-ungare ca ultimă expresie a năzuinţelor poporului român
spre constituirea statului său naţional unitar" 48 •
După prezentarea celor două planuri de eliberare a Transilvaniei, unul
de la finele veacului XVI, celălalt de la finele veacului XIX - începutul
lui XX, vcm preZEnta, în ESEnţă, di~ţozitivul stratEgic propus de noi, pentru
teatrul principal de operaţiuni din 1916.
Armata de nord (3 Corpuri de armată plus 1 Divizie cavalerie), concentrată din timp în apropierea frontierei, înaintează pe direcţia generală:
Piatra Neamţ, Topliţa, Reghin, Cluj, cu misiunea de a nimici inamicul
şi a ajunge cît mai repede în zona : Gherla, Cluj, Turda, pentru a închide
gîtul de nord al pungii transilvane.
Armata 1-a (2 Corpuri de armată), înaintează pe direcţia generală:
Rîmnicu-Vîlcea, Sibiu, Alba Iulia, cu misiunea de a nimici inamicul şi
a ajunge cît mai repede în zona: Aiud, Alba Iulia, Deva, pentru a închide
gîtul de sud al pungii transilvane.
Armata de nord va opera în strînsă legătură cu trupele ~use .de la dreapta
sa. Legătura strategică între cele două armate va f1. asigurata. de un
detaşament de armată (1 Divizie infanterie plus 1 Divizie cav"alene) care
înaintează pe direcţia generală: Ploieşti, Braşov, Sighişoara, Tir~ Mureş,
cu misiunea de a nimici inamicul şi a ajunge cît mai repe~e m zona :
Tîrgu Mureş, Luduş, de unde va intra sub ordinele Armate1 de nord:
Armata 2-a (2 Corpuri de armată, mai puţin divizia dată de~aşamentulm
de legătură strategică), în apărare, de-a lungul frontului sUdi~ - teatrul
secundar de operaţiuni -, interzicînd pătrunderea inamicU~Ul la. nord de
Dunăre şi de-a lungul fluviului, între inclusiv Orşova, CălăraŞl, ap01 Dobrogea pînă la Marea Neagră.
Armata 2-a va opera în strîmă legătură cu trupele ruse din Dobrogea,
cu flotila română de Dunăre şi cu flota rusă din Marea Neagră.
După atingerea zonelor stabilite Cluj, Turda, Aiud, Alba Iulia,
Deva -, Armata de nord va fi în măsură să acţioneze ofensiv în strînsă
legătură cu trupele ruse pe direcţiile generale : Cluj - Satu Mare sau Cluj Oradea, în vederea unei bătălii de amploare în patrulaterul: Cluj, Oradea,
Satu Mare, Dej.
Armata 1-a, înaintînd rapid pe direcţia generală: Deva-Arad, va detaşa
o flangardă de legătură de valoarea cel puţin o Brigadă întărită care să
V

•a

ldem, p. 160.
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acţioneze pe direcţia: Alba Iulia, Brad, Beiuş,
Oradea. Restul armatei
după eliberarea Aradului se va îndrepta direct spre nord, în direcţia generală
Oradea, cu scopul de a participa alături de Armata de nord la o bătălie
generală ce s-ar da în această zonă. Se vor lua măsuri imediatepentruorganizarea şi înarmarea populaţiei, trimiţîndu-se din timp agenţi în acest scop.

Armata 2-a, va acţiona ofensiv cu o diviz.ie întărită, de-a lungul văii
Cernei, înspre Reşiţa, Timişoara.
Un argument în plus, faţă de cele deja arătate, ca organizarea şi acţiu
nea noastră să se facă pe 3 armate, fără nici o rezervă strategică, este şi
păstrarea organizării din timp de pace, pe care se vor altoi efectivele şi
mijloacele mobilizate, ceea ce ar fi dat mult mai multă coeziune unităţilor
pe baza unui profund spirit de corp, format în decursul anilor de pregătire.
Cu atît mai mult se merită relevat acest fapt, cu cît chiar unii dintre comandanţii români i-au simţit necesitatea. Socotim concludentă în această direcţie, afirmaţia generalului Averescu: " ... S-au creat unităţi noi prin
diluarea celor existente; iar pe de altă parte, confundîndu-se acoperirea
mobilizării şi concentrarea cu operaţiunile propriu-zise, s-au amalgamat
unităţile (sublinierea n.)"4 9 •
în scopul de a ne face înţeleşi cit mai complet posibil, in dispozitivul strategic (planul)
propus de noi, am precizat şi sarcinile Armatei de sud - care urma să opereze de-a lungul
Dunării şi în Dobrogea -. Ne oprim aici, urmind a relua imediat discuţiile asupra acestei
probleme, trecînd la expunerea şi discutarea prescripţiunilor conţinute de ultimul capitol al
planului de campanie român din 1916.
Capitolul IV al planului de campanie român - operaţiunile pe frontul de sud 50 - . precizează natura acestor operaţiuni -" . . . apărarea teritoriului ţării contra unor eventuale
atacuri dinspre sud ... " 51 şi dispozitivul Armatei a 3-a, care avea misiunea să le execute.
Dă de gindit, motivul pentru care autorii planului au intrat în detaliile fixării dispozitivului
armatei. Ei stabilesc dispozitivul acesteia în trei grupe operative : a) Grupul de vest, în
Oltenia, tare de 19.000 de oameni, aparţinînd Diviziei a 20-a; b) Grupul central dintre Olt şi
Argeş, tare de 50.846 oameni, aparţinînd Corpului 6 armată, compus din Diviziile 16 şi 18,
întărit in mod trecător şi cu Brigada 2 Călăraşi; c) Grupul de est, tare de 71.813 oameni,
este compus din garnizoanele capetelor de pod Turtucaia (Divizia 17), Silistra (Divizia 9)
şi Divizia 19. Această din urmă divizie va avea şi misiunea de a acoperi debarcările trupelor
ruseşti pe teritoriul nostru şi adunarea lor după debarcare la sudul liniei Cemavoda-Medgidia52 •
Socotim că fixarea acestui dispozitiv s-a făcut de către autorii planului, datorită îngrijorării lor faţă de problema frontului de sud. Dacă, pentru teatrul principal de operaţiuni din
Transilvania se afectase 369.159 oameni, deci 65%. pentru cel secundar de la sud s-au afectat
144.107 oameni, deci 26%. iar la rezerva strategică a M.C.G. erau 51.164 oameni, deci 9%
- rezervă prevăzută a interveni in primă urgenţă in Transilvania dar menţinută în zona
Bucureşti, deci imediat in apropierea frontului de sud -, apreciem că procentul de 35% din
49 Mareşa! Al. Anrescu, Notite zilnice din război (1916-1918), ed. II,
p. 18.
50 M.St.M., op. cit., Documente, voi. I, Documentul nr. 43, p. 120-121.
5 1 Idem, p. 120.
62 Ibidem.
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totalul mobilizat (frontul de sud plus rezerva strategică) faţă de 65% pe frontul de nord,
deci mai mult de 1/2 din forţele acestui front, considerat principal, reprezintă un procentaj
necorespunzător - teatrul principal - teatrul secundar -, ceea ce evidenţiază grija autorilor
planului faţă de frontul de sud, grijă manifestati!. in detrimentul teatrului principal de operaţiuni, unde era imperios necesar a se obţine deciziunea63 •
Mai mult, autorii planului indică Armatei a 3-a, două faze de operaţiuni - una defensivă
şi apoi a doua, in care operaţiunile ofensive vor constitui nota predominantă 6 ' - . Planul indică
just, măsurile defensive de luat pe frontul de sud pină spre ziua a 10-a de la mobilizare (cea.
25-26 august), cind se termină debarcarea trupelor ruse in Dobrogea. După această dată, se
indică "să inceapă operaţiuni ofensive in Dobrogea de sud şi apoi in Bulgaria răsăriteană"&&.
Se menţionează in plan că "Succesul acestor operaţiuni ofensive (sublinierea n.) va da completă
libertate de acţiune trupelor române care vor opera in Transilvania şi Ungaria" 68 •

Cu alte cuvinte, începutul ofensivei pe teatrul principal de operaţiuni
transilvan, coincide cu cel de pe teatrul secundar de operaţiuni din sud;
deci, ofensivă la nord, ofensivă la sud !
Ne punem întrebarea legitimă: era posibil acest lucru?
Pornindu-se probabil, eronat, de la principiul că cea mai bună apărare
este atacul, pentru garantarea libertăţii de acţiune în nord, se adoptă
ofensiva şi la sud. Considerăm că nu se putea realiza acest lucru. O defensivă bine închegată în cadrul căreia se puteau efectua reacţiuni ofensive
limitatela domeniul tactic- contraatacuri-, pentru lichidarea unor pătrun
deri inamice sau cucerirea unor puncte tari în scopul zdruncinării dispozitivului inamic, considerăm că era suficientă pentru a fi oprit inamicul temporar sau pentru mai mult timp -, cîştigîndu-se timpul necesar
pentru ca armatele române de pe teatrul principal de operaţiuni să obţină
deciziunea, deci, să li se asigure libertatea de acţiune. Chiar, în cazul unei
presiuni inamice puternice, o luptă de retragere înceată, dusă metodic
şi cu sînge rece în adîncimea spaţiului dobrogean, putea garanta îndeplinirea misiunii - libertatea de acţiune a nordului.
După părerea noastră, s-a mai făcut aici o eroare şi anume: menţinerea
capetelor de pod Turtucaia şi Silistra, în care au fost blocate două divizii
(Divizia 17 şi Divizia 9, cu un efectiv de 48.771 oameni, ceea ce reprezenta
cea 34% din efectivul total al Armatei a 3-a67 ) şi artileria necesară apără
rii. Aceste capete de pod slab amenajate din punct de vedere al lucrărilor
genistice, lipsite de sprijinul unei puternice artilerii grele, conduse de comandanţi insuficient experimentaţi în astfel de operaţiuni, fără legături tactice
între ele şi fără posibilităţi de ajutoare din exterior au căzut (Turtucaia)
5 au au fost părăsite (Silistra) la primele atacuri inamice de amploare. La
53 Idem, p. 113; Gen. G. A. Dabija, op. cit., vol. I, p. 113 (Ex:istă o diferenţă la nr. de
oameni afectaţi frontului de sud - Armata 3-a. D;Jcumentul nr. 43 citat precizează 142.523
oameni, iar gen. Dabija iniică 144.107 oameni, deci o diferenţă in plus de 1.5B4 oameni, ceea
ce impietează prea puţin procentul general).
u M.St.M., op. cit., Docummte, voi. I, D;1~umentul nr. 43, p. 120.
55 Idem, p. 121.
68 Ibidem.
'7 f-l,.m, p. 113, 120; Gen. G. A. Dabija, op. cit., voi. I, p. 143-144.
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Turtucaia, inamicul a capturat 480 ofiţeri şi 28.020 soldaţi, la care se
adaugă morţii, răniţii şi materiale de război pierdute58 • Căderea Turtucaiei a avut nu o importanţă strategică ci una morală, ea a impresionat
nu numai întreaga armată, dar în special M.C.G., care opreşte la 27 august
1916 ofensiva în Transilvania, ia 5 divizii de aici şi le duce la sud, pentru
ca după 19 septembrie 1916 să ia 7 divizii de pe frontul de sud şi să le ducă
în Transilvania, dar, între timp, fuseseră pierdute bătăliile de la Sibiu, din
masivul Perşani şi de la Braşov, iar inamicul, preluînd iniţiativa s1rategică, înainta din Transilvania spre sud69 • Părăsirea Silistrei, cu tot eroismul
ostaşilor Diviziei a 9-a dar şi greşelilor comandanţilor ei, s-a făcut din
ordinul M.C. G. la timp pentru a nu deveni şi ea o capcană, sistem Turtucaia, pentru trupele române, încercarea de ajutorare a Turtucaiei nereuşind
acestei divizii 60 • De altfel, M.C.G. român cunoştea aproape precis ce are
în faţă Armata 3-a română, de-a lungul întregului front sudic (inclusiv
Gura Timocului, inclusiv sectorul Razgrad, Şumla, Varna, Burgas). Astfel,
la sudul Dunării se afla concentrată Armata 3-a bulgară, comandată de
generalul Stefan Toşeff, avînd un efectiv total de cea 100 batalioane (84
sigure, 16 probabile), 40 escadroane (12 sigure, 28 probabile) 62 baterii
(57 sigure, 5 probabile), cu grosul concentrat în zona frontierii dobrogene 61 •
La aceste forţe se mai adăugau: Divizia 105 germană, Divizia de cavalerie
germană von der Goltz, cea 1 regiment austriac şi în curs de afluire unităţi
de cavalerie şi infanterie turcă, precum şi o cantitate importantă de artilerie
grea germană şi austriacă, între care 8 tunuri de 305 mm 62 •
Faţă de forţele de care dispunea Armata 3-a română 106 batalioane,
118 baterii, 22 escadroane -, este clar că avem de-a face cu forţe aproape
egale, deşi inamicul avea superioritate calitativă în artilerie şi dispunea
de o cavalerie mai numeroasăsa.
În cazul unei defensive hotărîte sau chiar al unei retrageri metodice,
folosindu-se aliniamentele de teren cele mai favorabile, pînă la o linie de fund
care ar fi asigurat gîtul îngust al Dobrogei: Cernavoda-Constanţa, cu calea
ferată de legătură, exista un avantaj considerabil asupra inamicului aflat
continuu în ofensivă şi obligat să piardă timp preţios cu concentrarea succesivă a forţelor şi pregătirea atacurilor. Acest timp cîştigat de români, dădea
libertatea de acţiune necesară teatrului principal de operaţiuni.
De asemenea, subliniem un alt aspect al indicaţiilor planului privind
frontul de sud şi anume - dozajul forţelor. De fapt, dispozitivul şi dozarea forţelor trebuiau precizate de Armată, aşa cum s-a arătat.
Teama iniţială a autorilor planului de un pericol sudic, privind direct
Capitala, a influenţat şi acest precizări, de fapt un amestec în atribuţiile
operative ale Armatei.
58
59

60

81
62
18

Gen. G.
Idem, p.
Idem, p.
M.St.M.,
Idem.
Gen. G.

A. Dabija, op. cii., voi. I, p. 179-258.
258.
259-278.
op. cit., Documente, voi. I, Documentul nr. 44, p. 121-122.
A. Dabija, op. cit., vol. I, p. 146.
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Dozajul forţelor prevăzut de autorii planului, reprezintă cea 14% din
efectivele mobilizate ale Armatei pentru grupul de vest (Oltenia), cea
36% pentru grupul central (dintre Olt şi Argeş) şi cea 50% pentru grupul
de est (Turtucaia, Silistra, Dobrogea), din care 68% era absorbit de capetele
de pod - Turtucaia, Silistra 64 •
Socotim că, în ce priveşte grupul de vest şi cel central - aici poate
ar fi fost mai bun un procent în jur de 20-25% - dozajul corespunde
dar în ce priveşte grupul de est s-ar fi impus mărirea lui în jur de 60% însă
neapărat cu menţiunea ca trupele din capetele de pod să fie aduse pe frontiera sudică a Dobrogei şi să se renunţe total la sistemul capetelor de podcare de fapt erau denumite impropriu astfel, deoarece ele nu apărau nici
un pod peste Dunăre. Menţionăm şi faptul că planul a specificat o colaborare
cu trupele ruse în Dobrogea, dar nu a specificat nimic în legătură cu trupele
Antantei din zona Salonic, al căror rol îl considerăm deosebit de important
în contextul strategic al peninsulei Balcanice, deoarece o ofensivă hotărîtă
pornită de anglo-francezi de la Salonic spre nord degreva pregnant frontul
de nord, ceea ce ar fi uşurat misiunea defensivă a trupelor româno-ruse
şi chiar, poate, le-ar fi dat posibilitatea unor acţiuni ofensive limitate pe
plan local, cîştigînd timpul şi deci libertatea de acţiune a teatrului principal
de operaţiuni transilvan.
În orice caz, un comandament experimentat, lucid şi hotărît, analizînd
raportul concret de forţe de pe frontul de sud şi luînd măsuri juste pentru
desfăşurarea operaţiunilor, între care părăsirea iniţială a capetelor de pod
- Turtucaia, Silistra - era un deziderat strategic, s-ar fi orientat mult
mai uşor şi ar fi asigurat o desfăşurare normală a acţiunilor pe teatrul secundar de operaţiuni din sud, asigurînd totodată libertatea de acţiune
impusă de necesitatea obţinerii succesului pe teatrul principal de operaţiuni
din Transilvania.
Pentru a completa dispozitivul strategic propus de noi anterior cu esenţa genezei sale şi pentru a oglindi procesul strategic, aşa cum el a fost vllzut de noi in lumina posibilitllţilor româneşti
din 1916, vom prezenta, esenţial, hotărîrea propusll de noi în lumina cllreia se integreazll dispozitivul. Aceasta este : Armata română cu marea majoritate a forţelor sale va dezlllnţui prin surprindere, incepind de la 15 august 1916 ora 24, o ofensivll rapidll pentru a nimici inamicul din
arcul Carpatic şi a elibera Transilvania, ieşind cît mai repede la vest de Munţii Apuseni, în vederea
unei bătlllii generale intre nord Oradea, Arad. Restul forţelor Armatei române vor apllra cu
hotărîre frontiera de sud, dind libertate de acţiune grosului forţelor din Transilvania. Va fi in
mllsură sll acţioneze ofensiv, la dispoziţia M.C.G., cu o divizie intllritl pe direcţia generală:
Orşova, Valea Cemei, Reşiţa. în Dobrogea şi la nord de Mureşul superior se va colabora strîns
cu forţele ruse. De asemenea, cu flotila de Dunllre şi cu flota rusll din Marea Neagră. Trupele
aliate de la Salonic vor dezlănţui o puternică ofensivă spre nordul Bulgariei, cu incepere de la
16 august 1916, ora 06. M.C.G. de la 15 august 1916 ora 24, la Ploieşti.
Desigur cll, majoritatea concluzillor am cllutat sll le desprindem, dupll sau in contextul fiecllreia dintre problemele abordate. Considerllm insll necesar sll mai subliniem, pe marginea planului
de campanie român din 1916, anumite aspecte care ni se par importante. Astfel, istoricii
" M.St.M., op. cit., Documente, vol. 1, Documentul nr. 43, p. 120.
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care s-au ocupat de problemele militare, recunosc unanim pe baza experienţei generalizate a
războaielor că planul de campanie în urma studiului informaţiilor cît mai complete despre
inamic, aliaţii proprii, şi despre teatrele de operaţiuni in vederea realizării ideii politice urmărite,
ţinînd cont de posibilităţile proprii reale, stabileşte: 1) Forma de război adoptată - ofensiva
sau defensiva, parţială sau completă (pe un front ofensivă, pe altul defensivă sau, numai ofensivă sau numai defensivă) ; 2) Concentrarea în linii mari a armatei; 3) Operaţiunile în linii
mari (dispozitivul şi mişcarea armatelor), ce vor avea loc pînă la prima mare bătli.lie, avînd ca
obiectiv principal armata inamică (în sensul de a se pregăti din timp - pe parcurs, funcţie
de informaţiile precise asupra inamicului -, cele mai favorabile manevre care ar duce la nimicirea acestuia) &5.
Alcătuirea acestui plan de campanie ţinînd seama de toţi factorii necesari forţa (cantitatea şi calitatea) armatei proprii, forţa armatei inamicului şi intenţiile sale probabile, teatrele
de operaţiuni pe care se va desfăşura războiul -, va indica judicios comandamentului suprem
şi armatelor măsurile de luat pentru nimicirea inamicului.
·Planul de campanie definind cu precizie forma războiului, funcţie de aceasta şi avind în
yedere în primul rind principiul economiei forţelor, va fixa concentrarea armatei, destinind
acţiunii principale masa mijloacelor 88 • Apoi, în vederea desfăşurării războiului, se vizează o
primă mare bătălie decisivă, studiindu-se şi precizindu-se operaţiunile pînă la această bătălie
decisivă, dincolo de care nu se poate prevedea nimic, deoarece nu se cunoaşte anticipat rezultatul
ei şi nici reacţiunea inamicului. Aceia dintre marii comandanţi de armate, care au prevăzut operaţiuni după desfăşurarea bătăliei decisive, au dat greş 87 • Cîteva exemple sînt concludente în
acest sens. Ştefan cel Mare în 1475, face un plan reuşit de hărţuire şi atragere a inamicului în
locul apreciat ca cel mai judicios, acolo va da şi cîştiga bătălia de la Vaslui, la 10 ianuarie 1475.
l'ilihai Viteazul in 1599, face planul judicios al pătrunderii în Transilvania, stabilind că între
Tălmaci (locul de concentrare al forţelor sale), Sibiu şi Alba Iulia va da bătălia decisivă, pe care
o cîştigă la Şelimbăr (18/28 oct. 1599) etc. Nici unul dintre comandanţii supremi nu au prevăzut
măsuri dincolo de prima mare bătălie, deşi Ştefan i-a urmărit pe turci, definitivindu-şi victoria
la Dunăre, iar Mihai a intrat în Alba Iulia victorios devenind principe al Transilvaniei.

Ideile de organizare a războiului, sintetizate în esenţa lor, în planul de
campanie sînt detaliate apoi în diferite ipoteze dintre care una va fi proiectul de operaţiuni (funcţie de caracteristicile inamicului, a situaţiei generale,
a forţelor proprii) ce va fi aplicat 68 • De subliniat faptul că şi proiectul de operaţiuni: 1) Misiunea armatelor operative în funcţie de scopul
războiului; 2) Intenţiile ce se atribuiesc inamicului, diferite ipoteze; 3)
Dezvoltarea ideii operative din planul de campanie;· şi 4) Operaţiunile
în detaliu, pînă la prima mare bătălie decisivă) conţine (în detaliu) dezvoltarea operaţiunilor numai pînă la prima mare bătălie 69 •
Situat în această ambianţă generală, planul de campanie român din
1916, avea desigur şi incontestabile calităţi, între care remarcăm tehnica
trecerii frontierii carpatice pe front larg, folosindu-se toate trecătorile,
Băldescu Radu, Istorie
Idem, p. 10.
&7 Ibidem.
ee Idem, p. 10-11.
" ldem, p. 11.

65
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militară,

Sibiu, 1925, p. 9.
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precum şi misiunea ofensivă - cu toată limitarea ei - a elementelor
de acoperire. Într-o anumită măsură, considerăm că nici proporţia dozării
forţelor teatrul principal, teatrul secundar de operaţiuni - nu era
rău făcută, ca de altfel şi stabilirea direcţiilor de înaintare ale armatelor
in Transilvania.
Planul - după părerea noastră -, conţinea şi probleme mai puţin
logice, ca spre exemplu: amalgamarea unităţilor, lipsa unei idei dare de
efort, mai ales pe frcntul transilvan, simultaneitaţea ofensivei pe ambele
teatre de operaţiuni (nord, sud), păstrarea unei rezerve strategice în special de artilerie care lipsea frontului, deşi se cunoştea acuta lipsă de artilerie
pe întreaga armată rcmână, ca şi mc:nţinerea inutilă a celor două capete
de pod la sud de Bunăre, în L'obrogea şi neorganizarea cooperării concrete
cu aliaţii, deşi făceam parte dintr-o coaliţie.
Însă, ceea ce se poate într-adtvăr repro~a cu mai multă pregnanţă M.C.G.
român, este rr.cdalitatea pur.erii în aplicare a planului - execuţia lui.
Vom remarca inconstcvenţa în luarea măsurilor - divizii aduse de la
nord la sud şi invers -, pierderea calmului în momente grele - cazul
Turtucaia etc. - lipsuri în judecarea clară a informaţiilor despre inamic
şi aprecierea reală a posibilităţilor acestuia situaţia frontului de sud
-, şi în sptcial, cperativitatea în luarea hotărîrilor şi impulsionarea ritmului ofensivei în Transilvania. Se pare că fraza strecurată de generalul
Averescu în "Notiţele" sale, privind pe regele Ferdinand- comandantul
supum al A1rnah.i, cu tcată maliţiozitatea ei, este reală: "Unul din oamenii
noştri politici, prototipul politicianului care face săgeată din orice lemn,
nu i-a jenat de fel ccnştiinţa, ca să aducă în discuţiunea Camerii (este vorba
de Camera deputaţilor a parlamentului român de atunci, sublinierea n.)
unele fraze din notele mele, de natură a irita susceptibilitatea regelui Ferdinand, care avea slăbt"ciunea de a se crede un foarte înzestrat conducător de
oştt"re (sublinierea n.)7°: Ne punem întrebarea ce a făcut atunci M.C.G. şi
şeful său generalul D. Iliescu? Răspunsul şi aprecierile, sîntem convinşi
că ni-l va da desfă~urarea operaţiunilor militare.
GEORGE PROTOPOPESCU

DER FELDZUGSPLAN DES RUMĂNISCHEN GROSSEN
HAUPTQUARTIERS FUR DEN ERSTEN WELTKRIEG
(Zusammenfassung)
1 achdem Rumăniens Regierung durch den mit der Entente abgeschlossenen Vertrag das
Versprechen der Erfiillung ihres Wunsches - Vereinigung Siebenbiirgens mit Rumănien erhalten hatte, trat sie am 14. (27.) August 1916 an Seite der Entente in den Krieg gegen
den Block der Mittelmăchte ein.

YO Mareşal

Al. Averescu, op. cit., p. 7.
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Die politische Ftihrung Rumaniens stellte die Armee vor eine Reihe schwer zu Iosender
Aufgaben, darunter :
- Durchftihrung militărischer Operationen an zwei Fronten, beide -von grosser Ausdehnung im Verhăltnis zu den Gegebenheiten an Material und Menschen.
- Krieg gegen einen Feind mit zweijăhriger Erfabrung in grossen militărischen Operationen
und mit vorztiglicben technischen Kampfmitteln (automatische Waffen, Artillerie, vor allem
schweren Kalibers u.a.)
- Ausserdem macbte sich die von den Alliierten durch die bei Kriegseintritt Rumaniens
abgeschlossene Militărkonvention versprocbene Untersttitzung - weit davon, das vorgesebene
Ausmass zu erreichen - fast gar nicht bemerkbar.
Trotz Geschicklichkeit der Kommandanten von Einheiten, Untereinheiten und sogar einiger
grosser Einheiten in K'ampfhandlungen und trotz Patrioti~mus und Opferwillens der Truppe,
verlor Rumanien, aus den obenangeftihrten Grtinden, zu denen sich noch einige Fehler der
obersten Heeresleitung gesellten, in den Monaten September bis Dezember den Feldzug des
Jahres 1916. Doch konnte sich die rumăniscbe Armee - trotz grosser Verluste an Memchen
und Material - dank der Tapferkeit ihrer Soldaten und Offiziere, in die Moldau zuriickzieben :
wiederhergestellt entriss sie dem Feind im Sommer 1917 die glănzenden Siege von Mărăşti,
Mărăşeşti und Oituz.
In diesen weiten Zusammenhăngen stellt der Verfasser in vorliegendem Artikel dar, was
von der rumaniscben Armee verlangt wurde, wie und auf welchen strategischen Grundlagen
sie in die Kampfhandlungen eintrat und welcbe MOglicbkeiten zur Beurteilung der Probleme
dieses Krieges der rumaniscbe Grosse Generalstab batte. Mit anderen Worten, es wird der
rumăniscbe Operationsplan und seine Sacblicbkeit kritiscb untersucbt und die kon1plexen
militărischen Gegebenbeiten des Jabres 1916 beleucbtet, da Rumănien zur Verwirklicbung
seiner nationalen Einbeitsbestrebungen in den "'eltbrand eintrat.
Die Meinungen der Kriegswissenscbaftler beztiglicb des rumăniscben Feldzugsplanes von
1916 sind strittig. Der Artikel bringt eine eingebende Untersucbung des Planes, nach Kapiteln,
indem aucb Analogien zu den, in gewissem Masse gleichartigen Plănen von Mihai Viteazu (Micbael
dem Tapferen) 1599 und von Axente Sever, der scheinbar zu Beginn des 20. Jhs. ausgearbeitet
wurde, aufgezeigt werden.
Die Mangel des rumăniscben Feldzugsplanes im Auge behaltend, umreissţ der Verfasser
sogar den Vorschlag zu einem Plan, der aufgrund der rumănischen milităriscben Uberlieferungen,
sowie allg~:meiner strategiscber Grundsătze und unter berticksicbtigung der tatsăcblicben M~g
lichkeiten der rum ăniscben Armee und der Untersttitzung durcb die Alliierten um vieles besser
die gerechten Ziele erreicbt hătte, die Rumănien sicb bei seinem Kriegseintritt gesteckt batte.
Schliesslicb bebt der Verfasser aucb die unbestreitb.jren Vorztige des rumăniscben Feldzugsplanes von 1916 hervor, wie: die Tecbnik der Uberscbreitung der Karpatengrenze auf
breiter Front unter Ausntitzung aller Păsse, sowie die - wenn aucb bescbrănkte - offensive
Aufgabe der Deckungseinbeiten. Aucb bălt er bis zu einem gewissen Masse das Verbăltnis
der Krăfteverteilung auf primăren und sekundăren Kriegsscbauplatz ftir ricbtig, wie tibrigens
aucb die Bestimmung der Vormarscblinien der Armeen in Siebenbtirgen.
Nacb Meinung des Verfassers entbălt der Plan aucb ziemlicb unlogische Bestimmungen,
wie: die Vermischung der Einbeiten bei der Mobilmacbung, das Feblen einer klaren Haupteinsatz-Idee, besonders an der siebenbtirgiscben Front, die gleicbzeitigen Offensiven auf beiden
Fronten (Nord, Stid), das Zuriickbalten einer strategiscben Artilleriereserve (obwohl man
wusste, dass es der gesamten rumăniscben Armee an Artillerie mangelte), die zwecklose Beibehaltung der zwei Brtickenkopfe stidlicb der Donau, in der Dobrudscha, sowie die Nichtorganisierung einer tatsăchlichen Zusammenarbeit mit den Alliierten.
Am meisten wirft der Verfasser dem rumănischen Grossen Hauptquartier die Art der Verwirklichung des Planes vor, seine Durchftihrung, wobei sich Inkonsequenz bei Treffen von
Massnahmen, Mangel an Kaltbltitigkeit in schwierigen Momenten, Fehlen genauer Informationen
und Langsamkeit der Entschltisse bemerkbar machen.
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MIŞCAREA GREVIST Ă A MUNCITORILOR
DIN INDUSTRIA METALURGICĂ ÎN ANII

1923-1928

Procesul de stabilizare relativă a capitalismului în România, început
încă în cursul anului 1922, s-a bazat pe refacerea economiei distruse dE'
război şi pe o anumită dezvoltare a ei, pe stăvilirea mişcării revoluţionare
şi pe adîncirea exploatării oamenilor muncii, ca şi pe sprijinul acordat
burgheziei şi moşierimii de către capitaliştii occidentali.
Ani de mari profituri pentru clasele exploatatoare, stabilizarea relativă a
capitalismului în România a constituit, totodată, o perioadă de intensificare a exploatării clasei muncitoare. Profitînd de faptul că legislaţia muncii
în vigoare permitea prelungirea peste 8 ore a zilei de muncă în fabrici,
uzine şi, în genere, în toate exploatările industriale mari sau mici, patronii întreprinderilor metalurgice îi sileau pe muncitori prin diferite metode
să lucreze zilnic 9-10 ore sau chiar mai mult. Existenţa acestei stări de
lucruri în industria din România acelor ani, semnalată cu insistenţă în presa
vremii, era recunoscută şi de către Ministerul Muncii, cu ocazia unei anchete
efectuate în anul 1926 de către organele acestui minister în întreprinderile
mai importante din ţară, anchetă care a cuprins şi un număr de 96 de fabrici
şi uzine metalurgice cu 26.491 de muncitori. În industria metalurgică * s-a
constatat cu această ocazie că din cele 96 de întreprinderi vizitate durata
zilei de muncă era reglementată numai la 29 de întreprinderi prin convenţii
colective de muncă şi la 27 prin regulamente de atelier. În celelalte 40 de întreprinderi stabilirea duratei zilei de muncă rămînea la bunul plac al patronilor. Aceeaşi anchetă menţionează că din cele 96 de întreprinderi vizitate,
63 aplicau sistemul orelor suplimentare. Dintre acestea, la 39 de întreprinderi lucrul suplimentar avea caracter facultativ, iar la 24 patronii obligau
• La sfîrşitul perioadei stabilizării relative a capitalismului industria metalurgică cuprindea
47.656 de muncitori, situindu-se pe locul al II-lea în ansamblul industriei prelucrătoare din
România, după industria lemnului (56.289 de muncitori) şi înaintea industriei textile (37.739
de muncitori), a industriei alimentare (36.361 de muncitori) etc. Dintre toate ramurile industriei
prelucrătoare cel mai mare grad de concentrare a muncitorilor se înregistra în industria metalurgică. În perioada de sfîrşit a stabilizării relative a capitalismului, existau în România 25 de
întreprinderi metalurgice cu peste 400 de lucrători fiecare: dintre acestea, 6 întreprinderi aveau
între 401 şi 500 de lucrători, 14 între 501 şi 1.000 de lucrători şi 5 peste 1.000 de lucrători.
În total, în cele 25 de întreprinderi lucrau 24.867 de muncitori metalurgişti (Cf. N. N. Constantinescu, Tudor Paul, Situaţia clasei muncitoare din România în perioada stabilizării relative
a capitalismului, în AIIP, 3/1962, p. 88-89).
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pe salariaţi să lucreze peste timpul convenit ca durata normală a muncu.
Durata lucrului suplimentar ajungea pînă la 18 ore săptămînal 1 •
În goana după realizarea unor profituri mari şi imediate, patronii nu
respectau normele de protecţie a muncii, astfel că în multe uzine şi ateliere
metalurgice lipseau cu dc::săvîrşire mijloacele de condiţionare a aerului;
altele erau neîncălzite în timpul iernii sau chiar supuse intemperiilor naturii.
Din exploatarea nemiloasă a muncitorilor, patronii au obţinut an de an profituri tot mai
mari; cu toate eli. bilanţurile societăţilor capitaliste mascau in mod sistematic o mare parte
din profit, totuşi. chiar profiturile nete declarate demonstrează că acţionarii intreprinderilor
metalurgice, români şi străini, şi indeosebi marile societăţi au realizat anual sute de milioane de
lei. Astfel. Uzinele şi domeniile Reşiţa au obţinut in anul 1924, la un capital social de 250 de
milioane de lei, un profit net declarat de peste 67 de milioane de lei, iar in 1927la un capital de
750 de milioane de lei, au inregistrat un profit de aproape 129 de milioane de lei. Beneficii la fel de
mari au obţinut in aceiaşi ani şi acţionarii celorlalte societăţi metalurgice, mai cu seamă cei de la
.. Titan-Nădrag-Cll.lan" (243 de milioane de lei la un capital social de 300 de milioane de lei
in anull927). cei de la .. Astra"-Arad (177 de milioane de lei la un capital social de 350 de milioane de lei in 1927). cei de la .. Lemaitre" (40 de milioane de lei la un capital social de 65 de milioane de lei in 1927). cei de la .. Industria Sirmei" Cîmpia Turzii (peste 26 de milioane de lei la
un capital social de 15 milioane de lei in anul 1927) etc.z
Pentru a impiedica organizarea şi lupta muncitorilor impotriva exploatării, pentru îmbunătă
ţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă, capitaliştii au avut sprijinul direct al organelor represive
ale statului burghezo-moşieresc ; cei care incercau să organizeze lupta muncitorilor erau concediaţi sau chiar arestaţi şi întemniţaţi; sediile organizaţiilor profesionale ale muncitorilor au fost,
in repetate rinduri, devastate şi închise, materialele propagandistice confiscate, activiştii erau
prigoniţi. CAutind sll dea un .. temei legal" mAsurilor represive ale autorităţilor şi patronilor
guvernul liberal a elaborat un intreg complex de legi (,.legea pentru reprimarea unor infracţiuni
contra liniştei publice", ,.legea persoanelor juridice" etc.) prin care se interziceau, sub pedepse
aspre, organizaţiile ce-şi propuneau inlAturarea orinduirii capitaliste pe cale revoluţionară, se
limita dreptul de organizare al muncitorilor, erau aruncaţi in inchisoare luptătorii revoluţionari.
Ofensiva dezliinţuitl!. de către patroni in acei ani pentru restringerea drepturilor şi libertăţilor
muncitorilor a fost favoriza tii de sciziunea provocată in cadrul mişcării sindicale din ţara noastră
in urma Congresului sindical de la Cluj din anul 1923. După spargerea unităţii mişcării sindicale,
organizaţiile profesionale ale muncitorilor metalurgişti s-au scindat, afiliindu-se o parte Uniunii
metalurgiştilor din Cluj (amsterdamistă), iar altă parte Uniunii unitare a muncitorilor chimişti,
metalurgişti şi petrolişti din România. Sciziunea existentă in mişcarea sindicală a slăbit forţa de
impotrivire a proletariatului faţă de ofensiva patronală, pricinuind mari daune luptei clasei
muncitoare Impotriva exploatării capitaliste.
Deşi aflat in adîncă ilegalitate, Partidul Comunist Român a apărat cu consecvenţă interesele majore ale oamenilor muncii, a chemat masele la luptA pentru respectarea şi lărgirea drepMinisterul Muncii, Durata muncii în principalele întreprinderi industriale din ţară, Bucu1926, p. 32-33, 77, 90.
2 Calculat pe baza datelor furnizate de Statistica societăţilor pe acţiuni din România în
anul 1924, Bucureşti, 1925, p. 267, 303, 339, 377, 399, 415, 433, Anuarul general al ~ocie
tăţilor anonime pe acţiuni din România, voi. I, anul IV, 1928-1929, Bucureşti, p. 109-142,
615 şi Statistica societăţilor pe acţiuni din România în anul 1929, Bucureşti, 1929, p. 368,
377, 391, 407, 408, 454, 551, 569, 589, 601.
1
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turilor şi libertăţilor democratice. Prin intermediul organelor de presă legale şi ilegale, prin înfiinţarea unor organizaţii de masă cu caracter legal etc., partidul comunist a demascat in permanenţă
condiţiile aspre de trai ale muncitorilor, a mobilizat oamenii muncii la luptă impotriva ofensivei
patronate.
Condiţiile grele de viaţă şi de muncă ale clasei muncitoare in anii 1922-1928 au determinat

ridicarea la luptă a muncitorilor metalurgişti, unul dintre detaşamentele de bază ale proletariatului din

ţara noastră.

o formă

principală

de luptă împotriva exploatării folosită de către lucrătorii din industria
metalurgică in acea perioadă a fost declararea de greve şi conflicte latente de muncă pentru obţi
nerea unor revendicări privind mărirea salariilor, în raport cu scumpetea, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, respectarea zilei de muncă de 8 ore, a repausului duminical, acordarea de concedii
plătite, respectarea demnităţii omeneşti, recunoaşterea delegaţilor muncitorilor, încheierea de
contracte colective etc.
Chiar şi statisticile oficiale, care, de obicei, nu publicau numărul real al grevelor şi acţiunilor
revendicative ale muncitorilor, consemnau pentru anii 1923-1928 existenţa a nu mai puţin
de 251 de conflicte de muncă in industria metalurgică, dintre care 75 de greve şi 5lockouturi. a
Pe baza materialelor cercetate pînă in prezent, rezultă însă, pentru această perioadă, un număr
de 269 de conflicte colective de muncă, dintre care 87 s-au transformat în greve'.
Numărul cel mai mare de conflicte de muncă a fost inregistrat în anul 1923, cind au avut
loc 78 de conflicte, dintre care 24 s-au transformat in greve. În anii următori, numărul conflictelor de muncă, deşi a înregistrat o scădere, s-a menţinut totuşi ridicat.

Din numărul total de 87 de greve depistate, 79 au afectat cite o
8 au afectat mai multe intreprinderi.

singură

întreprindere, iar

Din analiza cauzelor care au generat grevele şi conflictele latente de muncă declarate de muncitorii metalurgişti în anii 1923-1928, se constată, ca o caracteristică a acestora, faptul că au
avut, în genere, un predominant caracter economic. În condiţiile de reflux revoluţionar, cind
ofensiva patronală se intensificase, obiectivul nemijlocit al luptelor muncitoreşti era respectarea cuceririlor obţinute în anii avintului revoluţionar şi obţinerea unor salarii mai bune, corespunzătoare nivelului sporit al scumpetei. Marea majoritate a revendicărilor muncitorilor se
referea la sporirea salariilor, respectarea zilei de muncă de 8 ore, incheierea a noi convenţii colective de muncă, acordarea unor concedii de odihnă cu plată etc., Astfel, din totalul grevelor
declarate în anii 1924-1928, un mare număr, aproximativ 65% au avut ca obiect salarizarea,
23% încheierea unor noi convenţii colective de muncă etc. În ansamblu atît grevele, cît şi conflictele latente de muncă erau generate, concomitent, de mai multe cauze.
în ceea ce priveşte durata, se constată că cele mai numeroase au fost grevele care au ţinut
intre 1 şi 5 zile. Astfel, din cele 63 de greve declarate în anii 1924-1928, un număr de 23 au durat
3

Anuarul statistic al României -

1923,

Bucureşti,

1924, p. 193-196; Conflicte colective

muncă din 1924, Bucureşti, 1925, p. 10-16; Conflicte colective de muncă din 1925, Bucureşti, 1926, p. 11-32 ; Conflicte colective de muncă din 1926, Bucureşti, 1927, p. 15-37 ;
Conflicte colective de muncă din 1927, Bucureşti, 1928, p. XVII-XXXIX şi Conflicte colective
de muncă din 1928, Bucureşti, 1929, p. XXII-XLII.
' Numărul de 87 greve şi 5 lockouturi a fost stabilit pe baza datelor oficiale ale Ministerului
Muncii publicate in Anuarul statistic al Romdniei din 1923 şi in Conflictele colective de muncă
din anii 1924, 1925, 1926, 1927 şi 1928, a materialelor cercetate în Arhiva Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe
lîngă CC al P.C.~., in presa vremii, precum şi a articolelor publicate in revistele de specialitate.

de
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:l18
intre 1 şi 5 zile, 9 greve de Ia 6 Ia 10 zile, 10 intre Il
iar 12 peste 30 zile.

şi

20 de zile, 9 de la 20 la 30 de zile.

Printre cele mai lungi greve care au avut loc in acea perioadă se numărll. cea din anul 1925.
de Ia Atelierele de tinichigerie şi montaj din Tg. Mureş, care a durat 182 de zile6, greva de Ia
Fabrica de piele din Sibiu din 1925 - 48 de zile', greva de Ia Reşiţa din anul 1926 - 42 de
zile7, cea de Ia Turnătoria .. Phoebus" Oradea din 1927 - 49 de zile 8, greva din 1928 de Ia Fabrica
de vagoane .,Astra" - Arad - 53 de zile 8 etc.
Numărul

total al muncitorilor participanţi la cele 257 de conflicte de muncă outuri şi conflicte latente - menţionate pentru această perioadll. in industria
de statisticile oficiale ale Ministerului Muncii a fost de 97.992 de muncitori.

greve,lockmetalurgică.

Numărul

celor care au incetat lucrul fiind antrenaţi in greve sau lockouturi a fost de 23.041.
se adaugă 1405 de şomeri forţaţi, care, deşi nu au intrat in grevă, au incetat lucrul
odată cu greviştii sau pe parcursul desfăşurării grevei. Ca urmare a grevelor şi lockouturilor.
au fost pierdute peste 375.000 de zile de lucru.

La

aceştia

Procentul de participare la conflicte de muncă - atit greve cit şi conflicte latente - a fost
de 76% din totalul lucrătorilor angajaţi la datele respective in intreprinderile unde s-au declarat
conflicte şi de peste 92% din totalul lucrătorilor sindicalizaţi. Participarea Ia grevă a fost de
65% din numărul total al lucrătorilor şi de 80% din numărul celor sindicalizaţi. Procentul mult
mai mare de participare a lucrătorilor sindicalizaţi, atit la greve, cit şi Ia conflicte de muncă in
genere, demonstrează încă odată rolul extrem de important pe care il aveau sindicatele muncitorilor pentru buna organizare a luptei acestora in vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă
şi de trai.
Urmărind rezultatele obţinute de către grevişti. rezultă că majoritatea conflictelor s-a incheiat cu victoria totală sau parţială a muncitorilor. Astfel, din cele 87 de greve declanşate in anii
1923-1928, in 63 de greve muncitorii metalurgişti au obţinut satisfacerea revendicărilor lor
în intregime sau parţial şi numai 18 greve s-au incheiat cu infringerea lucrătorilor.

Succesele obţinute in luptă de către lucrătorii metalurgişti intr-o perioadă de reflux revoluau explicaţia în combativitatea deosebită a acestui detaşament important al proletariatului român, in buna organizare a acţiunilor revendicative, in solidaritatea şi intrajutorarea
muncitorilor din intreprinderi şi oraşe diferite.
O caracteristică a luptelor greviste din industria metalurgică în perioada analizată o constituie
faptul că acestea au cuprins, de obicei, o singură intreprindere. Din numărul total de 87 de
greve depistate pentru această perioadă, 79 au afectat cite o singură intreprindere, iar 8 s-au
ivit deodată, ori s-au extins după declanşarea grevei la mai multe intreprinderi similare din
aceeaşi localitate sau regiune. Stabilind proporţia faţă de totalul grevelor se desprinde că 90,2%
s-au declarat şi s-au menţinut la aceeaşi întreprindere, iar 9,8% s-au generalizat Ia mai multe
întrerrir.deri. Astfel de conflide care au cuprins mai multe întreprinderi sau ateliere metalurgice
dintr-o localitate sau alta au avut loc la Timişoara in anul 1923, cind au declarat grevă
mrncitorii de la toate intreprinderile metalurgice din oraş 10, in 1924, cind au cuprins munţionar îşi

Conflicte colective de muncă din 1925, Bucureşti, 1926, p. 54-55.
Ibidem.
7 Conflicte colective de muncă din 1926, Bucureşti, 1927, p. 46-47.
8 Conflicte colective de muncă din 1927, Bucureşti, 1928, p. 21.
9 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 796, f. 89, 94, 96.
10
I.oc. cit., dos. 712, f. 184; dos. 793, f. 52; vezi şi Lumea nouă din 22 aprilie 1923.
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citorii de la cinci mari întreprinderi rr.etalurgice 11 , şi în 1926, cind au încetat munca lucrătorii
celor 20 de ateliere metalurgice12 ; la Arad, în anul 1924, unde au declarat grevă lucrătorii a
3 întreprinderi metalurgice13 ; la Cluj, în 1925, cînd au participat la grevă muncitorii de la 3
întreprinderi1t; la Tg. Mureş. în 1928, cuprinzînd lucrătorii a douăzeci de ateliere metalurgice16 etc.
Totodată, trebuie nmarcat că au existat momente cînd o grevă declarată de lucrătorii unei
întreprinderi s-a transformat, prin ~derarea la luptă a muncitorilor din toate intreprinderile
oraşului, în grevă generală pe localitate.
Printre acţiunile mai importante care au avut acest caracter se situează greva din anul 1923
a lucrătorilor metalurgişti din Timişoara18 , care a fost declarată la 14 aprilie, ca urmare a refuzului patronilor de a satisface revendicarea privind majorarea cu 25% a salariilor, formulată
cu ocazia tratativelor purtate pentru încheierea unei noi convenţii colective de muncă17 • Solidarizîndu-se cu lucrătorii metalurgişti, a doua zi au încetat lucrul şi muncitorii de la întreprinderile textile, de încălţăminte, de la Fabrica de bere etc., numărul greviştilor ridicîndu-se, după
unele aprecieri, la peste 5.000 de persoane 18 • După 5 zile de grevă, muncitorii timişoreni au reuşit
să obţină satisfacerea revEndicării lor, prin noua convenţie colectivă încheiată, patronii acordind.o mărire a salariilor între 15% şi 3C% 18 • Acţiunile muncitorilor timişoreni impotriva ofensivei patronale, pentru obţinerea unor condiţii mai bune de trai au continuat in perioada urmă
toare, cunoscînd o deosebită amploare in vara anului 1924, cînd a avut loc o nouă grevă generală
pe oraş20 •
O altă grevă mai importantă organizată in comun de către muncitorii mai multor fabrici
metalurgice impotriva măsurilor de reducere a salariilor şi de inrăutăţire a condiţiilor de muncă
a avut loc la Cluj in 1925 şi a cuprins lucrătorii a 3 intreprinderi: Fabrica şi turnătoria de fier
.,Junasz", Uzina .,Emrgia" şi Fabrica de fier .,Simonfy".
După 43 de zile de gre·vă (26 mai-8 iulie), patronii au fost siliţi să înceapă tratativele cu muncitorii prin intumediul Inspectoratului muncii, să renunţe la intenţiile lor de reducere a salariilor şi să încheie o nouă convenţie colectivă de muncă prin care se acordau majorarea salariilor cu 11%. plata orelor suplimentare cu spor de 50-75-100% etc 21 •
Desfăşurarea de către lucrătorii metalurgişti de la întreprinderi diferite a unor acţiuni revendicative comune constituie o aplicare in practică şi în această perioadă, dar pe plan mai redus,
a experienţei acumulate de proletariat in anii avintului revoluţionar, cind au avut loc greve
generale ale muncitorilor atît pe localităţi, cit şi pe ramuri industriale, culminind cu greva generală din anul 1920. Aceste acţiuni comune aveau o mare importanţă pentru lupta muncitorilor,
terminindu-se de cele mai multe ori prin victoria greviştilor. Prin declararea grevelor generale

Arhiva C.C. al P.C.R. fond 5, dos. 793, f. 109, 132, 134; vezi şi Conflicte colective de
din 1924, Bucureşti, 1925, f. 26-29.
12 Conflicte colective de muncă din 1926, Bucureşti, 1927, f. 48-49.
13 Conflicte colective de muncă din 1924, Bucureşti, 1925, f. 26-27.
14 Metalurgistul din 1 iunie şi 1 iulie 1925.
15 Viaţa muncitoare din 26 august 1928.
18 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 792, f. 184; dos. 793, f. 52.
17 Loc. cit., dos. 792-, f. 184.
18 Lumea nouă din 22 aprilie 1923.
19 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 793, f. 52.
20 Loc. cit., f. 109, 132, 134; vezi şi Conflicte colective de muncă din 1924, Bucureşti, 1925,
f. 28-29. În legătură cu greva muncitorilor din Timişoara din mai-iulie 1924 vezi pe larg
în AIIP, 2/1958, f. 23-40.
21 Conflicte colective de muncă din 1925, Bucureşti, 1926, p. 54-55; vezi şi Metalurgistul
din 1 iunie şi 1 iulie 1925.
11
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sau a unor greve care, deşi nu căpătau un caracter general, cuprindeau totuşi lucrătorii mai multor
întreprinderi metalurgice dintr-o localitate, patronii nu se puteau intrajutora, plasindu-şi unul
altuia diferite comenzi, nu puteau recruta spărglltori de grevă şi erau siliţi, de cele mai multe
ori, sli. satisfacă revendicli.rile muncitorilor. Totodată, declanşarea unor greve comune de către
lucrătorii metalurgîşti de la intreprinderi şi ateliere diferite a contribuit la îmbogăţirea experienţei de luptă atit a muncitorilor, cît şi a organizaţiilor lor profesionale, la întărirea solidarităţii
şi unităţii lor.
Un alt aspect al acţiunilor greviste desfăşurate de muncitorii' din industria metalurgică îl constituie solidaritatea de care au dat dovadA in luptă, faptul cllncă din primii ani care au urmat
sciziunii mişcării sindicale ei au militat pentru organizarea unor acţiuni revendicative la care să
participe toţi lucrătorii, indiferent de convingerea lor politică, de organizaţia profesională căreia
ii aparţineau. Solidaritatea de clasă, pe care muncitorii metalurgişti au dovedit-o in repetate
rinduri, intrajutorarea frăţească şi colaborarea care s-au manifestat in special intre muncitorii
organizaţi in aceeaşi centrală sindicală, dar şi intre muncitorii organizaţi în centrale sindicale
diferite (unitarişti şi amsterdamişti) şi cei neorganizaţi au luat diferite forme, de la sprijinul
moral şi material şi pînă la organizarea unor acţiuni in comun sau la declararea unor greve de
solidaritate. Asemenea manifestAri s-au semnalat indeosebi in timpul grevei de la Fabrica .. Lemaitre" (1923)11, al grevelor de la Timişoara din anii 192313 şi 1924114, al grevei de la Reşiţa din
192626, de la .. Phoe bus"- Oradea din 1927 etcu.
Astfel, in timpul grevei generale din 1924 de la Timişoara, muncitorii din diferite oraşe, printre care Bucureşti, Arad, Reşiţa, Cluj, Braşov, Făgăraş, Sf. Gheorghe, Turda, Galaţi etc., răs
punzînd apelului lansat de Consiliul General al Sindicatelor Unitare către toate sindicatele din
ţarâ, au colectat şi au tril.llÎS greviştilor peste 900.000 de lei17 • Primirea acestui ajutor substanţial
a avut o importanţi hotAritoare pentru continuarea şi incheierea cu succes a luptei greviştilor.
In semn de solidaritate cu muncitorii din Reşiţa, care au declarat grevă la 22 martie 1926,
şi pentru satisfacerea unor revendicAri proprii au intrat in grevă şi muncitorii de la intreprinderile
din Bocşa Români ale U.D.R., în număr de peste 500 28 • Uniunea metalurgiştilor din Cluj (amsterdamisti), la care era afiliat Sindicatul muncitorilor din Reşiţa, a lansat un apel către toate
organizaţiile sale, cerind muncitorilor să doneze salariul pe 2 ore pentru ajutorarea greviştilor
de la Reşiţa 28 • De asemenea, in apelul C.G.S.U. intitulat .,6.500 de muncitori in grevă la Reşiţa"
şi adresat membrilor organizaţiilor sindicale din ţară, atit unitare cît şi amsterdamiste şi lucră
torilor neorganizaţi se arăta :
.,Facem apel la muncitorii din sindicatele noastre, din cele afiliate Consiliului din Cluj, la
muncitorii neorganizaţi din intreaga ţară :
Sprijiniţi din toate puterile şi pe toate căile lupta tovarăşilor din Reşiţa!
Nici un muncitor să nu devină spărgător de grevă/
Toate organizaţiile să înceapă imediat o acţiune puternică pentru ajutorarea materială a greviş
tilor! Fiecare muncitor să vie în fiecare săptămînă cel puţin cu salariul pe o oră în ajutorul greviş
tilor/
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 68, dos. 6199, f. 338 şi 339.
Loc. cit., fond 5, dos. 793, f. 52; Lumea nouă din 22 aprilie 1923.
:u Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 793, f. 127, 132-134.
25
Viaţa muncitoare din 18 şi 25 aprilie 1926; Fierarul din 1 mai 1926.
28
Viaţa muncitoare din 19 iunie 1927; Socialismul din 14 august 1927.
87
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 793, f. 132-134.
88
M etalurgistul din 1 mai 1926.
28
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 72, dos. 6989, f. 15.
22
28
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Jn toate oraşele să se formeze comitete comune ale tuturor organizaţiunilor pentru ajutorarea
greviştilor/ ... " 30 •

Dînd curs apelurilor lansate de Uniunea metalurgiştilor din Cluj, cit şi de C.G.S.U., sindicatele amsterdamiste şi cele unitare au lansat liste de subscripţii pentru sprijinirea greviştilor
din Reşiţa şi au trecut la colectarea fondurilor de ajutorare. În total au fost colectaţi şi trimişi
greviştilor de către muncitorii din întreaga ţară, unitari, amsterdamişti şi neorganizaţi, aproape
800.000 de lei 31 • În ajutorul muncitorilor grevişti din Reşiţa au venit şi ţăranii din satele vecine,
care i-au aprovizionat cu alimente32 • Sprijinul acordat de către sindicatele amsterdamiste şi
unitare, precum şi faptul că muncitorii din întreaga ţară au luat apărarea greviştilor, protestînd
în cadrul unor întruniri împotriva exploatării lor, au contribuit la ridicarea moralului de luptă
al muncitorilor din Reşiţa.
Deosebit de însemnată pentru muncitorii metalurgişti, atît prin modul ei de organizare,
cît şi prin rezultatele obţinute, a fost greva care a avut loc în 1927 la Turnătoria şi fabrica de
maşini "Phoebus" din Oradea. Nemulţumiţi din cauza concedierii unor lucrători şi a refuzului
patronului de a încheia o nouă convenţie colectivă, la 30 mai 1927 muncitorii de la această întreprindere, în număr de circa 400, au declarat grevă. Acţiunea întreprinsă de grevişti a fost organizată pe principiul unităţii de acţiune a muncitorilor, indiferent de orientarea lor politică.
Deoarece în întreprindere existau două sindicate - unul unitar şi altul amsterdamist -. muncitorii au ales în vederea conducerii grevei un comitet de front unic format din reprezentanţi
ai ambelor sindicate, precum şi ai muncitorilor neorganizaţi3 3 • Pentru a se apăra impotriva spăr
gătorilor de grevă, muncitorii de la "Phoebus" au organizat în jurul fabricii pichete de
grevişti.

Împotriva greviştilor au intervenit cu brutalitate şi de această dată organele represive ale
statului; ţinerea de întruniri şi consfătuiri a fost strict interzisă, mulţi grevişti au fost arestaţi,
iar unii dintre ei înaintaţi Tribunalului militar din Cluj". în pofida acestor măsuri, muncitorii
de la Phoebus au continuat cu dîrzenie lupta, obligîndu-1 pe patron să le satisfacă revendicările.
A fost încheiat un contract colectiv, care prevedea 8 ore de lucru pe zi, plata orelor suplimentare
cu un spor de 25%-100%. acordarea unor concedii plătite de 8-14 zile pe an etc. Muncitorii
au reluat lucrul la 18 iulie 1927 35 • Organizarea şi desfăşurarea grevei de la "Phoebus" din 1927
au demonstrat în mod clar că luptele lucrătorilor au mai mulţi sorţi de izbîndă dacă sînt organizate pe baza unităţii de acţiune a muncitorilor, indiferent de orientarea lor politică.
O importanţă deosebită pentru asigurarea succesului final al acţiunilor greviste desfăşurate
de metalurgişti a avut-o faptul că de foarte multe ori încercările patronilor de a folosi spărgă
tori de grevă au eşuat, datorită solidarizării acestora cu lucrătorii aflaţi in grevă. Deşi. de cele
mai multe ori, patronii căutau să recruteze spărgătorii de grevă din alte oraşe ale ţării şi în special dintre lucrătorii şomeri, la sosirea în întreprindere, ca urmare a muncii de lămurire desfă
şurate de către pichetele de grevă, aceşti muncitori se solidarizau cu greviştii şi se întorceau în
oraşele lor. Astfel de acţiuni de solidaritate, cum au fost cele din timpul grevei metalurgiştilor
ao Loc. cit., fond 5, dos. 884, f. 117.
31

Metalurgistul din 1 iulie 1926.

aa Dezrobirea din 15 aprilie 1926.
33
Viaţa muncitoare din 19 iunie 1927; Socialismul din 14 august 1927; P. Bunta, Acţiuni
greviste ale muncitorilor metalurgişti de la fabrica "Phoebus" - Oradea, în ActaMN, III, 1966,
p. 329-350.
34
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 796, f. 6.
35
Conflicte colective de muncă din 7927, Bucureşti, 1928, p. 2.
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din Cluj din anul 1925 38 , de la Uzinele metalurgice Călan din 192637 •
a ni\·elului de conştiinţă al lucrătorilor metalurgişti din ţara noastră.

demonstrează

o

creştere

Acolo unde greviştii nu au reuşit să-şi organizeze bine lupta şi patronii au putut folosi spăr
de gre\'ă (cum s-a intimplat in timpul grevei din 1924 de la Fabrica de maşini agricole.
tumătorie şi reparat Yagoane Topleţ, judeţul Caraş-Severin, şi de la alte intreprinderi), acţiunile
muncitorilor au fost sortite, de cele mai multe ori, de la inceput eşecului.
gătorii

Solidaritatea de clasă manifestată de muncitorii metalurgişti, acţiunile organizate de ei in
comun, indiferent de orientarea politică pe care o aveau şi de organizaţia profesională căreia
ii aparţineau, intrajutorarea frăţească cu muncitorii de alte profesii, deşi nu au avut un caracter
larg, de masă, au prezentat o deosebită importanţă, au contribuit la înfăptuirea unei apropieri,
pe plan local, intre comunişti şi socialişti, au dovedit că dezbinarea organizatorică nu putea să
impiedice acţiunile unite ale muncitorimii. În focul acestor lupte, în pofida numeroaselor disensiuni
şi a fricţiunilor dintre cadrele lor, sindicatele uni tare şi cele incadra te in Confederaţia Generală
a Muncii creată in 1926 şi aflată sub influenţa social-democrată au găsit adesea puncte comune
de înţelegere, pe plan local, in scopul apărării intereselor oamenilor muncii.
Mişcarea grevistă

a muncitorilor metalurgişti din perioada anilor 1923-1928 a cuprins atit
de la intreprindtrile marilor societăţi metalurgice, cum erau Uzinele şi domeniile
Reşiţa, "Astra" Arad, "Titan-Nădrag-Călan", "Lernaître", "Industria Sîrmei" etc.,
cit şi pe cei care lucrau la patronii unor mici ateliere. în mod firesc, cele mai importante au fost
conflictele declanşate la intreprinderile mari, unde erau concentraţi numeroşi muncitori, fapt
ce dădea posibilitatea organizării unor puternice acţiuni revendicative.
Printre greYele din această perioadă care s-au impus atenţiei generale prin numărul mai mare
de participanţi se inscriu: cea de la Uzinele "Lemaitre" din Bucureşti din anull923 (cu 1 500 de
participanţiaB), grevele muncitorilor din oraşul Timişoara din anii 192338 şi 1924' 0 , cind au incetat
lucrul muncitorii de la toate intreprinderile metalurgice şi din alte ramuri industriale din localitate (peste 5 000 de grevişti), grevele de la Uzinele "Astra" din anii 1925, 1926 şi 1928 (cite
1 400 de grevişti) 41 , de la Reşiţa din 1926 (circa 7 000 de grevişti) 43, de la Fabrica de vagoane
"Unio"- Satu-Mare din 1927 (700 de grevişti)u, de la Uzinele metalurgice Călan din 1926 (peste
500 de grevişti) 44 •
pe

lucrătorii

O amploare deosebită a cunoscut greva de la Uzinele "Astra" -Arad din vara anului 1928.
Timp de circa 6 luni delegaţii muncitorilor de la "Astra" au dus tratative cu patronii pentru
încheierea unei noi convenţii colective (vechea convenţie expirase la 31 decembrie 1927), în
care să se prevadă un spor de salariu de 10%. În sprijinul revendicărilor lor, muncitorii au declarat in două rinduri greve demonstrative de cite o oră. Cererile muncitorilor au fost însă sistematic
respinse de către patroni ; mai mult, directorul uzinelor a inceput să reducă preţurile la acord.

Metalurgistul nr. 7, din 1 iulie 1925.
AISISP, 6/1964, p. 78-89.
38 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 68, dos. 6.199, f. 337-340; fond 5, dos. 792, f. 491, 520.
39 Lumea nouă din 22 aprilie 1923.
40 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 793, f. 109, 132-134.
41 Vezi Viaţa muncitoare din 8 noiembrie 1925; Conflicte colective de muncă din 1926, Bucureşti, 1927, p. 44-45 şi Viaţa muncitoare din 12 august 1928.
41 Metalurgistul din 1 mai 1926; Conflicte colective de muncă din 1926, Bucureşti, 1927,
p. 46-47.
43 Conflicte colective de muncă din
1927, Bucureşti, 1928, p. 18-19; Metalurgistul din
1 iulie 1927.
" Conflicte colective de muncă din 1926, Bucureşti, 1927, p. 46-47.
38
37
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în această situaţie. la 13 iunie 1928, muncitorii de la .. Astra", întruniţi în adunare generală,
au hotărît să declare grevă4 &.
Calea de luptă indicată de comunişti şi adoptată de către muncitori a fost aceea a declarării
grevei numai la una dintre secţiile întreprinderii, de care depindea însă activitatea întregii uzine48 •
Prin adoptarea acestei metode, patronii erau siliţi să satisfacă cererile tuturor greviştilor, în
caz contrar urmind a fi întrerupt lucrul în toată întreprinderea. În acelaşi timp. muncitorii din
secţiile rămase in lucru puteau ajuta din punct de vedere material pe grevişti spre a rezista cît
mai mult. Dind curs hotărîrii adunării generale, in ziua de 15 iunie 1928 muncitorii din secţia
forjă a uzinei au incetat lucrul; ei au trimis o delegaţie la direcţie
cerînd sporirea salariilor.
insă direcţia a refuzat47 • Sosit la faţa locului, in ziua de 18 iunie, inspectorul muncii a declarat
greva .,ilegală" şi a ameninţat pe muncitori cu represalii, fără a reuşi însă să-i intimideze pe
grevişti. A doua zi, la 19 iunie, patronii au inceput să-i concedieze în masă pe muncitorii tuturor
secţiilor fără preaviz; pînă la 23 iunie au fost concediaţi peste 700 de muncitori. iar Ia 1 iulie
numărul celor concediaţi se ridica la circa 1 1004 8 •
Totodată. pentru a-i forţa pe grevişti să reia lucrul in vechile condiţii. Inspectoratul muncii,
împreună cu Uniunea industriaşilor, au luat măsuri ca nici un muncitor de Ia .. Astra" să nu fie
primit să lucreze in alte intreprinderi. Împotriva muncitorilor au fost mobilizate şi autorităţile
represive ale statului; la 27 iunie, la Căminul muncitoresc din Arad a fost instalat un post de
jandarmi, interzicindu-se, totodată, ţinerea oricărei adunări a muncitorilor, a bărbaţilor de încredere sau a comitetului de grevă49 • În ciuda prigoanei patronilor şi autorităţilor, a lipsurilor de tot
felul pe care le îndurau, greviştii de la .,Astra" au continuat cu hotărîre de nestrămutat lupta,
silindu-i pe patroni să reia tratativele la 4 august 1928. S-a incheiat o nouă convenţie colectiv1'l
care prevedea: revizuirea şi îmbunătăţirea salariilor in acord ale muncitorilor de la secţia forjă
şi plata retroactivă, consultarea delegaţilor muncitorilor la numirea unui nou şef de echipă,
reprimirea la lucru a tuturor muncitorilor concediaţi etc.5°. Greva metalurgiştilor de Ia .. Astra"
s-a încheiat la 7 august 1928, după 53 de zile de luptă51.
Totodată prezintă interes şi grevele declanşate de către muncitorii metalurgişti din atelierele mici. atît prin metodele de acţiune adoptate de către grevişti, cît şi prin solidaritatea şi
unitatea de care ei au dat dovadă în luptă.
Un exemplu in această privinţă îl constituie greva din 1926 a metalurgiştilor de la atelierele
mici din Timişoara, la care au luat parte lucrători din 20 de ateliere. Greviştii cereau încheierea
unei noi convenţii colective de muncă comune care să prevadă mărirea salariilor, acordarea unor
concedii cu plată etc. Cu toate dificultăţile pe care le presupunea desfăşurarea unei astfel de
greve, datorită dispersării muncitorilor într-un mare număr de ateliere. greviştii din Timişoara
au dat dovadă de un bun spirit de organizare, reuşind, după două săptămîni de luptă. si!. iasă
victorioşin.

Mişcarea revendicativă a muncitorilor metalurgişti în anii 1923 1928 nu a cunoscut o
linie ascendentă. Ea a fost mai puternică în anii 1923-1926 şi mai slabă in anii 1927 şi 1928.
Spre sfîrşitul anului 1928, odată cu apariţia primelor semne ale crizei economice de supraproducţie
Viaţa muncitoare din 8 iulie 1928.
Arhiva C.C. al P.C.R .• fond 5, dos. 796, f. 89.
47 Loc. cit., f. 96.
48 Viaţa muncitoare din 8 iulie 1928.
4 9 Loc. cit., din 15 şi 22 iulie 1928.
50 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 796, f. 96.
61 Inspecţia muncii din 1928 şi 1929, voi. II, Bucureşti, p. 40.
62 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 72, dos. 6851, f. 15.

46
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ce avea să se declanşeze - concedieri masive de muncitori la majoritatea intreprinderilor metalurgice, intre care ,.Astra" - Arad 5 3, U.D.R., intreprinderile metalurgice din Capitală, I.A.R.
şi Romlar din Braşov. Şantierul franco-român din Brăila 54 etc. - luptele muncitorilor metalurgişti incep si ia din nou amploare. Profund nemulţumiţi din cauza condiţiilor grele de viaţă,
ameninţaţi să rămînă muritori de foame in toiul iernii ca urmare a concedierilor, muncitorii
metalurgişti au intensificat lupta pentru apărarea intereselor lor vitale. Au avut loc demonstraţii
de stradă, atit ale lucrătorilor care nu fuseseră concediaţi, cit şi ale şomerilor, întruniri etc.,
în care muncitorii cereau să se ia măsuri pentru reprimirea la lucru a celor concediaţi, ajutorare a
de către stat a şomerilor, protestau împotriva politicii claselor exploatatoare, evidentă de la
inceputul crizei, de a arunca greutăţile economice ale acesteia pe spatele oamenilor muncii.
Totodată, la sfirşitul anului 1928 şi inceputul anului 1929, in vederea apărării intereselor lor
vitale, lucrătorii din industria metalurgiei au trecut la declanşarea unor puternice conflicte
colective de muncă dintre care multe s-au transformat in acţiuni greviste de amploare.

*
Grevele au constituit una dintre formele principale de luptă folosite de
muncitorii metalurgişti prin care ei au reuşit să obţină de la patroni satisfacerea unor revendicări privind majorarea salariilor, respectarea zilei de
muncă de 8 ore, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, recunoaşterea bărbaţi
lor de încredere ai lucrătorilor, respectarea organizaţiilor profesionale etc.
Mişcarea grevistă a metalurgiştilor din perioada anilor 1923-1928 a
contribuit la îmbogăţirea experienţei de luptă a proletariatului; muncitorii
şi-au întărit convingerea că numai luptînd uniţi, pe baza frontului unic
de acţiune al tuturor lucrătorilor organizaţi şi neorganizaţi din întreprindere,
indiferent de orientare politică, vor reuşi să respingă cu succes ofensiva
patronală. În fruntea acţiunilor purtate de către metalurgişti s-au situat
muncitorii înaintaţi, comuniştii. Un rol important în organizarea luptelor
metalurgiştilor a revenit organizaţiilor sindicale.
La unele întreprinderi, cum a fost la Timişoara în 1924, la Uzinele de
vagoane "Astra" din Arad etc., acţiunile lucrătorilor metalurgişti au
fost organizate prin intermediul sindicatelor unitare; la alte întreprinderi,
printre care uzinele Reşiţa, Călan etc., luptele revendicative ale muncitorilor au fost organizate de către sindicatele amsterdamiste, în cadrul cărora
activau numeroşi muncitori cu stare de spirit combativă. Ceea ce este important este faptul că, independent de sindicatul în care erau organizaţi, muncitorii metalurgişti au dat dovadă de solidaritate de clasă şi au organizat
unele acţiuni comune, pe bază de front unic (cum a fost greva de la "Phoebus" - Oradea în 1927), s-au sprijinit cu fonduri băneşti, au organizat
acţiuni de simpatie şi solidaritate cu greviştii de la o întreprindere şi la
alte întreprinderi din localitate sau din ţară.
În cursul organizării şi desfăşurării grevelor şe manifesta tot mai puternic
solidaritatea proletară de clasă.
Acţiunile greviste desfăşurate de muncitorii din industria metalurgică,
în anii stabilizării relative a capitalismului, care făceau parte integrantă
53 Inspecţia

muncii din 1928 şi 1929, vol. II, Bucureşti, p. 45.
u Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 896, f. 29, 52, 111, 141.
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din luptele purtate de proletariatul român împotriva exploatării capitaliste,
demonstrau capacitatea de luptă a metalurgiştilor, unul dintre principalele
detaşamente ale clasei muncitoare, împotrivirea mereu crescîndă a acestora
faţă de politica antipopulară promovată de cercurile guvernante ale burgheziei şi moşierimii.
A. SIMION

DIE STREIKBEWEGUNG DER METALLARBEITER
1923-1928
(Zusammenfassung)
Der Artikel schildert die K ămpfe, die von einer der Hauptgruppen der Arbeiterklasse in
der relativen Stabilisations des Kapitalismus gegen die Offensive der
Arbeitgeber, sowie fiir die Verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen gefiihrt wurden.
Auf Grund der Belege aus den offiziellen VerOffentlichungen des Arbeitsministeriums, aus
der Presse und dem archivistischen Dokumentenmaterial wird die Zahl der Ausstănde und
latenten Arbeitskonflikte, nach Jahren und der Anzahl der daran beteiligten, gewerkschaftlich
organisierten oder nicht organisierten Arbeiter, errechnet; auch werden die Griinde, die Dauer
und die von den Streikenden erzielten Ergebnisse untersucht.
Der Verfasser schliesst mit der Bemerkung, dass die Streikbewegung der Metallarbeiter
1923-1928 zur Bereicherung der Kampferfahrung des rumănischen Proletariats beitrug. Die
Arbeiter konnten sich davon iiberzeugen, dass sie nur durch Einigkeit im Kampf, auf Grund
einer Einheitsfront aller gewerkschaftlich organisierten oder nicbt organisierten Arbeiter eines
Untemebmens, obne Riicksicbt auf ihre politiscbe Einstellung, die Offensive der Arbeitgeber
wiirden abschlagen konnen. An der Spitze der Kampffront der Metallarbeiter standen die
fortschrittlichen Elemente, die Kommunisten. Eine wichtige Rolle bei Organisierung von Ausstănden batten aucb die Gewerkschaften.
Rumănien wăhrend
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ACTIUNI
REVOLUTIONARE
ALE TINERETULUI
,
.....
,
""'
DIN CLUJ IN FRUNTE CU UTECIŞTII, IN ANII
1929-1933

Crearea în urmă cu cinci decenii a Uniunii Tineretului Comunist, ca rezultat nemijlocit al intensei activităţi politico-organizatorice desfăşurat~ de
partidul comunist în rîndul tinerei generaţii, a corespuns pe deplin dezideratelor propuse de P.C.R.: închegarea unei organizaţii unice, comuniste pe
plan naţional şi atragerea ei în lupta generală a clasei muncitoare, a tuturor
forţelor democratice şi progresiste ale societăţii împotriva exploatării şi
nedreptăţii sociale, a tot ce lovea în interesele poporului muncitor.
Condusă şi îndrumată de partidul comunist, cu toate condiţiile grele,
de teroare şi ilegalitate, Uniunea Tineretului Comunist a devenit un izvor
preţios de cadre, un ajutor al partidului în mobilizarea şi organizarea tinerilor muncitori, ţărani, elevi, studenţi, militari. Ea s-a situat în fruntea miş
cării revoluţionare şi democratice din ţara noastră, formînd nucleul de
raliere al tineretului în jurul obiectivelor de luptă al P.C.R., forţa de mobilizare şi antrenare plenară a multor generaţii de tineri în acţiunile revoluţionare de amploare iniţiate şi conduse de partid. Referindu-se la aceste
realităţi istorice, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta : "În marile bătălii
revoluţionare duse de clasa muncitoare - forţa socială cea mai înaintată
a societăţii contemporane în alianţă cu ţărănimea, cu intelectualitatea, cu toţi oamenii muncii, împotriva exploatării burghezo-moşiereşti,
pentru drepturi şi libertăţi democratice, pentru o viaţă mai bună, tineretul
s-a aflat în primele rînduri, a înscris multe pagini de bărbăţie şi eroism ... " 1 •
N-a fost luptă mai importantă a clasei muncitoare din ţara noastră la care
Uniunea Tineretului Comunist să nu fi participat în mod activ sub conducerea comuniştilor. Prezenţa mereu activă a tineretului revoluţionar de la
oraşe şi sate români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi -,
în cadrul marilor înfruntări de clasă ale proletariatului, stă mărturie vie
a energiei şi pa~;iunii revoluţionare cu care acesta, în pofida condiţiilor grele
ale ilegalităţii, s-a contopit indestructibil cu lupta partidului.
În viaţa politică a României, instaurarea hitlerismului în fruntea Germaniei în ianuarie 1933 reprezenta un pericol grav pentru suveranitatea,
integritatea şi independenţa naţională. Creşte ponderea şi influenţa negativă a cercurilor monopoliste reacţionare, se intensifică teroarea antico1

Nicolae

Ceauşescu,

Românta pe drumul

desăvîrşirii construcţiei
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munistă, antimuncitorească, se accEntuează procesul de
craţiei burgheze, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

lichidare a demo-

Beneficiind de sprijinul cucurilor carliste şi încurajată de succesele
înregistrate de hitlerişti, Garda de fier - devenită o agentură a hitlerismului în România - îşi intE:nsifică activitatea ei antinaţională, încercînd
instaurarea unui regim fascist, punînd în real pericol însăşi existenţa României
ca stat independent şi suveran.
- Toate acestea au determinat o uriaşă mişcare populară antifascistă,
pentru apărarea intereselor fundamEntale ale naţiunii, care a avut în frunte
Partidul Comunist Român. Lupta dusă în anii aceştia de partidul comunist,
în fruntea clasei muncitoare, a forţelor dEmocratice şi patriotice, atitudinea
!ucidă a unor grupări politice ale claselor conducătoare, au stăvilit pentru
un timp ascensiunea spre ţutere a organizaţiilor fasciste şi înrobirea ţării
Germaniei naziste. Alături de partidul comunist, au militat pentru aceleaşi
nobile ţeluri o seamă de organizaţii democratice şi antifasciste de masă
create de P.C.R. între care şi ale tineretului, cum au fost: Asociaţia tineretului antifascist, Frontul studEnţEsc democrat.
- Uniunea Tineretului Ccmunist a desfăşurat, sub directa conducere
a P.C.R., o largă activitate de antrmare a întrEgului tineret la lupta împotriva pericolului fascist, a giUpăriJor fasciste, împotriva organizaţiilor burgheze de tineret, pentru apărarea indEpEndenţei şi suveranităţii ţării. În
efortul colectiv al tineretului rEvoluţionar din întreaga ţară, cel din Cluj,
centru economic, cultural şi politic cu vEchi tradiţii de luptă, şi-a adus
contribuţia însemnată.

Criza economică din anii 1929-1933 găsea Uniunea Tineretului Comunist
în plin proces de consolidare a rîndurilor sale, de călire şi maturizare politică
a membrilor săi. Congresul III al U.T.C., ţinut în vara anului 1929, a hotărît
ridicarea nivelului calitativ al activităţii organizaţiilor sale, orientarea spre
problemele fundamentale ce se ridicau în faţa clasei muncitoare, a tineretului în noua etapă a luptei revoluţionare. Uniunea Tineretului Comunist
s-a întărit politic şi organizatoric, a crescut capacitatea sa de mobilizare
şi antrenare a celei mai înaintate părţi a tinerei generaţii la lupta generală
a clasei muncitoare, condusă de partidul comunist, împotriva ofensivei
capitaliste, pentru drepturi şi libertăţi democratice2•
Dînd viaţă îndrumărilor Congresului al V-lea al partidului, U.T.C. şi-a
intensificat activitatea în rîndul tinerilor muncitori, al studenţilor, ostaşilor
şi elevilor. Mobilizat fiind tineretul muncitor la luptă pentru revendicările
sale economice şi profesionale, U.T.C. a transformat multe din aceste acţiuni
în lupte politice făţişe împotriva regimului burghezo-moşieresc, a exploatării şi asupririi.
Şi

la Cluj, ca

activităţii

1

al

şi

în întreaga ţară, anii crizei economice au marcat şi o înviorare evidentă a
comuniste de tineret, determinată - printre altele - de prezenţa

organizaţiei

F1orea Dragne, Constantin Petculescu, Călirea revoluţionar4 a tineretului, obiectiv major
P.C.R. {1921-1944), tn AISI SP, nr. 5/1971, p. 31.

activităţii
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TINERETULUI C.LUJEAN IN 1929-1933

din ce in ce mai activă a membrilor ~ăi in marile acţiuni eccncmice şi politice ale muncitorimii
cu un larg caracter de ma~:ă, care au a\·ut lcc in intreaga ţară în anii 1929-1933.
Clasele dominante au aruncat greutăţile crizei ţe umerii oamenilor muncii. Salariile au fost
n:duse, ziua de lucru in majcritatea cazurilcr ţrelungită, m rr.ărul celor fără posibilitate de
a dtFune muncă a cn~:cut rapid. S-a înrăutăţit situaţia învăţătorilor, pensicnarilor, invalizilor.
Absolnnţii şcolilor şi facultăţilor sţoreau rindurile şomerilor.
Situaţia eccncmică ~i ~:ccială gna in care ~:e zbătea mana majoritate a celor 4 COO de studenţi
cîţi avea atunci Clujul a ajuns ~:ă ala1mue pînă şi autorităţile şi notabilităţile oraşului, care
dinută această problemă in ~t:dinţa Ccnsiliului Municipal Cluj, ţinută la 14 noiembrie 1930.
Luind cuvintul, dr. Iuliu Haţieganu, nctorul Universităţii, cere edililor oraşului să includă în
buget subvenţionarea Universităţii, motivind că .,este lucru dureros, că părinţii oraşului nu dau
nici o atenţie acestei instituţii ... atunci cînd in Cluj cei 4 000 studenţi universitari, aceştia
cheltuiesc cu intreţinuca lcr in localitate sume considerabile, cari se scurg în miinile cetăţenilor
de toate cat€goriile : poţrietari de case, ccmercianţi, meseriaşi etc." . :. Al doilea deziderat
exprimat de nctcrul l:ninrsităţii a fost ajutorarea studcnţimii, deoarece - a spus acesta
în cuvîntul său - .,este datoria Municipiului ~:ă ajute studenţimea lipsită de mijloacele materiale ... " 3 • Dar situaţia tineretului, în loc să se îmbunătăţească, se înrăutăţeşte pe an ce trece,
La 8 noiembrie 1932, rectorul Uninrsităţii Clujt:ne, în discursul rostit cu prilejul inceperii cursurilor, era nevoit să recunoască :
, t ,i ~
ţ
.,Cumplita criză Hcncmidl. prin care trect:m s-a răsfrint in aşa măsură asupra Universităţii
noastre, încît a zdruncinat din temelii normala ei funcţionare. Toate serviciile sint in suferinţă;
Hminariile, laboratoarele şi institutele care în tot timpul anului financiar în curs n-au primit
nici o ct:ntirnă pentru cheltuielile lor de material didactic şi ştiinţific, nu-şi pot îndeplini misiunea
lor. Bibliotecile au rămas fără re,iste şi a trebuit să înceteze orice cunJţărare de cărţi; clinicile
fac sforţări enorme pentru a nu-şi închide porţile, iar căminele studenţeşti au fost nevoite să
suprime toate bursele"'.
într-o situaţie cel puţin tot atit de mizeră se zbătea alături de tineretul intelectual şi tineretul
muncitoresc din fabricile, uzinele, întreprinderile şi atelierele Clujului. Ziarele şi manifestele
editate în aceşti ani de Comitetul Central al U.T.C., de Comitetul regional şi local Cluj, printre
care .,Tineretul leninist" - organ al C.C. al U.T.C., .. Lenin k~vetlli" (Urmaşii lui Lenin),
Buletinul Regionalei din Transilvania a U.T.C. editat în 193lla Cluj, .,Brazda" apărută in 1931
pentru tineretul exploatat de la sate, .. Studentul roşu" apărut la Cluj in 1931, "Kommunista
Ifju Rohamos" (Tînărul luptător comunist de asalt) apărut la Cluj în anii 1924-1932, .. V~r~s
front" (Frontul roşu) tipărit in 1932-1933 la Cluj, .,Studentul revoluţionar", organul celulei
comuniste de la Universitatea Clujeană apărut in 1933, .,Kommunista Ifjuharcos" (Tînărul
luptător comunist) editat de secţiunea Cluj a U.T.C. ne dezvăluie, uneori cu multe cifre, situaţia
mizeră a tinerilor lucrători, ucenici, precum şi ţărani sau studenţi
proveniţi din categoriile
de jos.
În aceste împrejurări, cind pe tot cuprinsul ţării valul rnişdl.rii maselor muncitoare se ridica
puternic, activitatea tineretului comunist s-a amplificat rapid, urmind exemplul şi indicaţiile
Partidului Comunist Român care, întărindu-şi propriile rinduri, şi-a extins legăturile cu masele,
crescindu-i influenţa în rindurile muncitorimii, ţărănimii, intelectualităţii, femeilor, oamenilor
muncii de toate naţionalităţile. Au fost stabilite legături şi s-au dus acţiuni comune cu organiza1 Arhiva Consiliului popular al judeţului Cluj, Fond Prefectura
pachet 99.
' Anuarul Universităţii din Cluj pe anul 1932-1933.
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Partidului Social-Democrat, Partidului Socialist Independent şi cu alte grupări politice
apere libertăţile şi drepturile democratice 6 •
Avintul considerabil luat in anii crizei economice de către mişcarea revoluţionară de tineret
din Cluj este elocvent dovedit şi de faptul că organele de siguranţă au fost nevoite să opereze
numeroase arestări, incercind astfel să inăbuşe activitatea tineretului revoluţionar. Numai
in Cluj, intre 1 ianuarie şi 31 decembrie 1931 au fost operate 62 arestări de comunişti şi utecişti
in majoritate tineri, iar in 1932 între 1 ianuarie şi 30 septembrie au fost efectuate 68 de arestări 6 •
Prima acţiune de o mai mare amploare a uteciştilor clujeni in anii crizei economice a avut
loc in 1929, cind alături de masele populare din diferite localităţi ale ţării au protestat împotriva
inăbuşirii singeroase a luptei minerilor de la Lupeni.
Avind in frunte pe utecişti, tinerii muncitori, elevi, studenţi participă activ la diferitele acţi
uni organizate de partid, răspîndesc manifeste şi ziare prin care chemau tineretul din intreaga
ţară la luptă impotriva e:li."Ploatării capitaliste, a monopolurilor străine, impotriva politicii de
militarizare şi fascizare, propagată de regimul burghez. La 1 mai 1930 a fost arestat in timp
ce răspîndea manifeste comuniste tînărul clujean Ioan Vinţe 7 • Peste numai cîteva săptămîni,
exasperată de mulţimea manifestelor antiguvernamentale şi antiregale împrăştiate in oraş,
poliţia operează arestări masive în rindurile tineretului şi după cercetări ce au durat mai multe
zile, 14 din arestaţi - printre care Perene Simon, Iuliu Szalkai, Nagy Istvan, ileana J6zsa,
Iosif Havadi, Iuliana Puşcaş etc. - au fost predaţi procuraturii din Cluj. La procuratură după cum scriu ziarele vremii ,.medicul a confirmat că ei au fost bătuţi grav la poliţie" 8 •
în lumina experienţei luptelor revoluţionare de la inceputul crizei economice, care arăta
necesitatea organizării şi conducerii lor temeinice, partidul comunist, indeosebi incepind din
toamna anului 1930, a lichidat, intr-o oarecare măsură, lupta fracţionistă şi a restabilit unitatea
de acţiune sub imperiul mişcării revoluţionare crescinde a maselor. Uniunea Tineretului Comunist s-a alăturat noii conduceri de partid, dind instrucţiuni membrilor organizaţiei să refacă
neintirziat secţiunile locale şi celulele dezorganizate, să întărească legliturile cu masa tineretului, să pătrundă in uzine, şcoli, facultăţi pentru a indruma şi a mobiliza tineretul potrivnic
regimului claselor exploatatoare 9 •
În noile condiţii, mişcarea de tineret a cunoscut şi la Cluj o efervescenţă deosebită.
La inceputul anului 1931, U.T.C. a acţionat alături de muncitorii virstnici, la demonstraţii,
manifestaţii. Una din cele mai însemnate demonstraţii a avut loc la 22 februarie 1931 la Cluj
unde 6000 de muncitori, dintre care 1800 de la căile ferate, după ce s-au intrunit la Căminul
muncitorilor constructori, au ieşit in stradă. Numărul manifestanţilor a crescut rapid, in fruntea
coloanei mergind un grup de tineri. S-au produs ciocniri intre muncitori, poliţie şi jandarmerie,
care ocupaseră străzile din împrejurimile sindicatului, de unde a pornit demonstraţia 10 •
Mişcarea Uniunii Tineretului Comunist işi lărgeşte şi in Cluj cadrul organizatoric. În 1931
apar celule U.T.C. in fabricile, uzinele din Cluj şi imprejurimi. Astfel, în afara celulelor de
la Atelierele căilor ferate, de la ,.Dermata", de la ,.Simonfi", se înfiinţează celule şi in intreprinderile industriale din imprejurimi, la Aghireş, in colonia minieră Ticu etc. 11 • Printre uteciştii
de

natură să

File din istoria U. T.C., Bucureşti, 1971, p. 120,
Arhiva C.C. al P.C.R., Fond 1, dosar 121, fila 71.
7 Arhiva Consiliului judeţean Cluj, dosar nr. 2711, Politic-istoric, nr. 38.
8 Kolozsvari friss ujsag, 1 iulie 1930.
9 File din istoria U. T.C., p. 124.
10 Pavel Bojan, Vremurile mele, Bucureşti, 1971, p. 94.
11 Gh. Badea, Acţiunile revoluţionare ale minerilor de la Aghireş
( Şorecani) din anii
1929-1933, in ActaMN, II, 1963, p. 570.
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cei mai activi din aceşti ani se aflau studentul Vasile Pogăceanu, fraţii Frieder, Valer Varga,
Ştefan Griin, Iosif Griinfeld,
Sigismund Kolozsi, Aurel Mălnăşan, Ştefan Megyeri, Gheorghe
Nilaş, Ileana Receanu, Rezs& Hickel, Emc5 Izsak, Margareta Jakab, Simion Prodan, Ern&
Herman, Iuliana Puşcaş şi alţii. O acţiune a uteciştilor care a stîrnit multă vîlvă in oraş a
fost arborarea de către un grup de utecişti în frunte cu Gheorghe Nilaş a unui uriaş steag roşu
cusut de Iuliana Puşcaş, pe turnul catedralei Sf. Mihail la 1 iulie 1931. Întregul oraş urmă
rea cu interes furia neputincioasă a organelor de stat care se străduiau să dea jos steagul roşu
ce filfîia pe cel mai înalt punct construit al oraşului. Comitetul local Cluj al U.T.C. editează
în 1931 un ziar destinat special tinerilor revoluţionari din Bazinul minier Aghireş intitulat
"Egeresi ifjuharcos "(Tînărul luptător din Aghireş). Suflul organizatoric al uteciştilor pătrunde
şi în învăţămîntul clujean. În 1931 ia fiinţil. o celulă U.T.C. printre elevii liceului "G. Bariţiu" şi în acelaşi an se înfiinţează şi prima celulă comunistă la Universitate formatii. din studenţi
utecişti ca Iosif Bogdan, Gheorghe Micle, Tudor Bugnariu, Ioan Vinţe, Csehi Gyula, Zoe
Bugnariu, Vasile Pogăceanu şi alţii.
Existenţa nucleului organizatoric U.T.C.-ist la Universitate se face simţită prin o mai vit>
activitate în sînul studenţimii. Se editează şi un ziar ilegal intitulat "Studentul roşu"la.
în martie 1931, alături de colegii lor din Bucureşti şi Iaşi, studenţii clujeni încep mari demonstraţii de stradă cu lozinci democratice, unele chiar comuniste. Referindu-se la aceste acţiuni, "Tînărul Leninist" din aprilie 1931 scria: "Mizeria, foametea în care se zbat studenţii săraci, măsurile
burgheziei căutînd să împiedice pătrunderea în universitate a fillo~ de muncitori şi ţărani săraci,
împing studenţimea săracă la ieşirea din această situaţie prin luptă alături de muncitori şi ţă
rani". O altă acţiune a uteciştilor universitari clujeni s-a desfăşurat la 1 mai 1931, cînd aceştia
au mobilizat o masă mare de studenţi care s-au adunat într-un miting în pădurea Hoia. După
miting, coloana de studenţi, purtînd steaguri roşii, a coborit spre oraş rupînd trei cordoane de
poliţişti şi ajungînd la faţa Universităţii 13 •
Ţinut

în decembrie 1931, Congresul al V-lea la P.C.R. a acordat un loc important analizei
Uniunii Tineretului Comunist, problemei întăririi conducerii ei de către partid, a precizării sarcinilor majore care urmau să stea în atenţia mişcării revoluţionare de tineret din România. Conform rezoluţiei Congresului asupra stării şi sarcinilor muncii partidului in sinul tineretului,
era evident că lupta pentru cucerirea generaţiei tinere căpăta o însemnătate deosebită ca parte
integrantă a luptei partidului pentru cucerirea majorităţii clasei muncitoare. Congresul a pus
in faţa partidului sarcina realizării unei cotituri hotărîte în munca printre tineri, hotărind intensificarea activităţii zilnice a tuturor organizaţiilor de partid pentru îndrumarea ideologică,
şi practică educarea partinică a cadrelor organizaţiei de tineret, precum şi trimiterea unor
cadre de partid bine pregătite politic şi ideologic care să-şi desfăşoare activitatea în rindurile
Uniunii Tineretului Comunist14 .
activităţii

Rezoluţia mai sublinia că U.T.C. trebuie să situeze in centrul activităţii sale organizarea şi
conducerea pe baza frontului unic a luptelor economice a tineretului din fabrici, de pe ogoare,
ale şomerilor, trebuia intensificată acţiunea de demascare a organizaţiilor fasciste de tineret
şi a celorlalte organizaţii reacţionare, care inoculau în rindul tineretului concepţii retrograde,
obscurantiste.

12
Alexandru Moghioroş, Episoade din anii eroicelor lupte ilegale ale Uniunii Tineretului
Comunist, in Scînteia, nr. 1334 din 28 ianuarie 1949.
13 Ibidem.
16 l<'lorea Dragne, C. Petculescu, op. cit., p. 32.

https://biblioteca-digitala.ro

GH. 1. BODEA

332

Anul 1932 a fost anul a numeroase acţiuni de organizare, de lărgire a legăturilor organizatorice, a unor manifestaţii, demonstraţii, greve la care U.T.C. a antrenat însemnate mase de
tineri muncitori, elevi, studenţi. Una din primele acţiuni ale uteciştilor clujeni a fost iniţiată
pentru salvarea tovarăşilor lor de luptă deţinuţi in inchisoarea pentru minori din Cluj. Lansind
un apel in ajutorarea lor, în martie 1932 ziarul ilegal .. Descătuşarea" arăta că .,tovarăşii tineri
din inchisoarea de minori din Cluj sint într-o stare groaznică. Toţi bolnavi, flămînzi, goi,
murdari, avînd un regim de ucidere intenţionaU. Nu se poate pătrunde din afară spre a-i
ajuta, fiindcA. nu se admit acolo decit pA.rinţii, iar toţi tov[arăş]ii nu sunt din Cluj ... o campanie neîntreruptă de meetinguri şi demonstraţii de protest contra regimului sălbatic a deţinuţilor
politici, o campanie prin presa legală şi ilegală, în contra călăilor- administratori ai închisorilor,
in contra teroarei burgheziei române, se impune imediat. Numai o luptă îndelungată şi cit mai
largă va constrînge burghezia să acorde un regim politic pentru prizonierii noştri.
în mizeria in care se găsesc tovLarăş]ii noştri închişi - arăta apelul - prin reducerea alocaţiei. in lupta lor pentru regimul politic, Ajutorul Roşu din România trebuie să le fie un
sprijin tare. Numai cu ajutorul nostru, numai prin luptele organizate de noi şi toate organizaţiile
revoluţionare, tovarăşii noştri închişi vor putea scăpa de moartea sigură, ce le pregăteşte burghezia prin regimul de inchisori" 16•
Urmărind să dea noi lovituri mişcării revoluţionare de tineret din Cluj, poliţia întreprinde
noi arestări şi condamnări de tineri. Astfel. cu prilejul unei percheziţii făcute la căminul de
ucenic al C.F.R.-ului din Cl~j au fost găsite manifeste comuniste şi alte materiale de propagandă. Această acţiune a poliţiei s-a soldat cu arestări 1 b.
Cu toate acestea uteciştii clujeni au făcut dovada spiritului lor revoluţionar încă in toamna
anului 1932, în octombrie, cind a izbucnit greva muncitorilor de la .,Dermata". Tinerii din
fabrică au participat in masA. la desfăşurarea grevei şi la demonstraţiile care au însoţit-o. Luind
cuvintul la adunările muncitorilor, reprezentanţii uteciştilor au făcut apel la tinerii muncitori
să adere la acţiunile de front unic. Celula utecistă de la .,Dermata" a intocmit un program
de revendicm, pe care 1-a popularizat în rindurile tinerilor din celelalte fabrici clujene. Secţiunea
locală a U.T.C. a format echipe de utecişti care au mers la celelalte întreprinderi (Fabrica Junasz, Rappaport şi Vadasz, Iris, Transilvania, Victoria, Atelierele C.F.R. etc.) pentru a îndemna
pe tineri la acţiuni de solidarizare cu greviştii de la .. Dermata" şi a sprijini astfel acţiunea
din această intreprindere. Rezoluţia plenarei C.C. al U.T.C. din ianuarie 1933 aprecia reuşita
grevei datorită aplicării tacticii frontului unic şi mobilizării maselor de tineri in baza revendicărilor concrete formulate 17 • La puţin timp a izbucnit o grevă şi la intreprinderea Rappaport,
unde la secţiile de strungărie şi mecanică exista o celulă U.T.C. puternică şi combativă.
Toamna anului 1932 a marcat la Cluj, alături de acţiunile tineretului muncitoresc, şi o intensificare sEmnificativă a mişcării revoluţionare studenţeşti. Centru universitar de tradiţie, Clujul
cunoaşte în acest timp acţiuni hotărite ale studenţilor progresişti români, maghiari, evrei, saşi
etc., împotriva fascizării ţării, îmbinate organic cu lupta 'împotriva şovinismului, a naţionalis
mului şi sionismului. De fapt acestea erau o parte din sarcinile trasate tineretului studios de
hotăririle Congresului V al P.C.R., ţentru aplicarea cărora milita frăţeşte studenţimea progresistii clujeană fără deosebire de naţionalitate. Trebuie spus că lupta studenţimii progresiste
clujene era cu atît mai grea, cu cit ea nu cuprindea in acel timp majoritatea studenţilor. Existau
şi aici ca pretutindeni în centrele universitare, un mare număr de studenţi pasivi, neutri, cinstiţi
1 6 Descătuşa~ea,
18 ] 6~eggelt,
17
isto~ia

File din

an. 1, nr. 3, martie 1932, p. 11.
Cluj, an. 1, nr. 120, 1 noiembrie 1932, p. 1.
U. T.C., p. 134.
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in fond, cu vederi democratice, dar care nu se angajau in disputele politice mai vehemente.
Cu toată propaganda deşănţată şi încercările huliganice agresive ale studenţilor fascişti care
erau o minoritate, aceştia nu au reuşit să atragă de partea lor marea masă a studenţilor neutri18 •
Studenţimea progresistă avea in frunte pe utecişti, a căror activitate era coordonată de celulele comuniste, formate de fapt tot din tineri studenţi .Numărul celulelor comuniste şi al celor
uteciste creştea mereu. In anul universitar 1932-1933 au luat fiinţă celule noi la facultăţile
de ştiinţe, de litere, la Academia comercială, la Academia de agricultură, la medicină etc.
Celulele de partid şi cele uteciste mobilizau studenţimea pentru satisfacerea revendicărilor
economice imediate ca: reducerea taxelor, acordarea de burse şi cămine, precum şi pentru învă
ţămînt democratic, contra idealismului şi misticismului, pentru promovarea unei adevărate
culturi.
Concomitent, celulele uteciste aflate sub indrumarea partidului mobilizau studenţimea la
luptă impotriva huliganismului şi a fascizării vieţii universitare 10 . Faptul că aceste acţiuni au
luat amploare îl dovedeşte ingrijorarea cu care, in afară de organele locale, Ministerul de Interne şi. cel al Instrucţiunii Publice urmăreau mişcarea revoluţionară studenţească din Cluj. In
acest sens revelatoare este nota trimisă in toamna anului 1932 de cele două ministere rectorului
Universităţii, notă care atrage atenţia că în acest centru universitar ,.studenţii comunişti dezvoltă o activitate tot mai mare in cadrele studenţeşti, pentru formarea de nuclee la universitate,
Academia comercială şi cămine studenţeşti"2°, făcînd referiri speciale la faptul că in rindul
studenţilor comunişti sint, alături de români, şi maghiari, evrei etc. Nota cere ,.a lua la cunoş
tinţă şi a dispune să se ia măsuri disciplinare contra acestor studenţi, care au fost semnalaţi şi
rectorului Universităţii din Cluj" 21.
Una din primele acţiuni de anvergură ale studenţi mii revoluţionare din Cluj a fost greva generală
de la Facultatea de drept, declarată in octombrie 1932 ca urmare a activităţii
desfăşurate de studenţii comunişti şi utecişti pentru mobilizarea maselor studenţimii la luptă
in vederea satisfacerii unor revendicări democratice. Greva clujeană a fost prima dintr-o serie
de greve studenţeşti ce vor izbucni in lunile următoare in intreaga ţară. La greva studenţilor
de la drept au aderat şi studenţii celorlalte facultăţi clujene. şi in pofida ameninţărilor şi feluritelor încercări ale organelor de stat de a le înăbuşi mişcarea, ,.greva studenţilor de la drept
ţine încă şi in mijlocul lunii decembrie"22.
în organizarea studenţimii democrate şi in călirea revoluţionară a studenţimii comuniste şi
uteciste un rol important I-au jucat ziarele legale şi ilegale editate de utecişti. manifestele,
cărţile cu conţinut revoluţionar. Printre ele s-a numărat şi organul de presă ilegal al
celulei comuniste a Universităţii din Cluj, ,.Studentul revoluţionar", înfiinţat din iniţiativa
partidului comunist in februarie 1933 şi care susţinea in coloanele sale revendicările democratice ale studenţimii clujene. In toţi aceşti ani, uteciştii au desfăşurat o activitate permanentă
de educare marxist-leninistă a studenţilor şi prin seminariile marxiste ilegale sau seminarii revoluţionare - cum erau ele atunci denumite. Ele erau organizate cu ajutorul direct şi nemijlocit
al comuniştilor, căutindu-se lămurirea unor probleme de bază ale ştiinţei marxist-leniniste.
Nu rareori aceste seminarii erau conduse de intelectuali comunişti de prestigiu ca Iuliu Deheleaa

studenţilor

18
I. Babici, Aspecte din lupta antifascistă a studenţimii din Cluj în perioada 1933-1937,
în AII P, nr. 3/1956, p. 149.
19
Ibidem.
20
Arhiva Universităţii .,Babeş-Bolyai", Cluj, doc. nr. 75.051/1932, apud I. Babici, op. cit.,
p. 150.
21
T. Caranfil, Din lupta studenţimii democrate, Editura Tineretului, 1956, p. 73.
22
Uj Kelet, Cluj, an. XV, nr. 284 din 14 decembrie 1932.
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nu, Aradi Vi.ktor, Gaal Gâbor, Victor Cheresteşiu, Antal Mârk, Tudor Bugnariu, Tihanyi
Erzsebet şi alţiiza.
La seminariile ilegale marxiste participau muncitori, studenţi comunişti şi utecişti, dar şi
simpatizanţi ai mişcării revoluţionare. Lupta ideologică a studenţilor comunişti şi utecişti se
manifesta cu pregnanţă şi prin aplicarea cunoştinţelor marxiste insuşite în seminariile ilegale,
la seminariile obişnuite din facultăţi, la cursurile de sociologie, filozofie, psihologie, ştiinţe
juridice etc., unde se lua atitudine împotriva ideologiei burgheze. Căutînd să îmhine posillilită
ţile legale cu munca ilegală, studenţii comunişti şi utecişti au reuşit in 1932 să transforme asociaţia .,Carnegie" de la catedra de sociologie intr-o organizaţie legală de luptă ideologică marxistă
numită .,Curentul vremii" şi condusă de tînărul intelectual comunist Ilie Murgulescu, atunci
întors de la studii din Germania, înarmat cu serioase cunoştinţe marxiste. În această societate
activau peste 50 tineri asistenţi şi studenţi comunişti, utecişti sau simpatizanţi. Printre studenţii
comunişti, utecişti sau simpatizanţi din acei ani erau Tudor Bugnariu, Mihai Beniuc, Raul
Şorban, Eduard Mezincescu, Aurel Pampu, Vineze J ânos, Mircea Biji, Ştefan Cleja, Zoe Bugnariu,
Ioan 1\lanu, Valeriu Novac, Ioan Oancea, Drăgulescu, Gheorghe Micle, Vasile Pogăceanu,
Resch Viktor (Brassai Viktor), Salamon Emo, C. C. Dinculescu, Teofil Vescan etc.
Siguranţa din Cluj urmărea ::;ă descopue şi să aresteze pe toţi studenţii care frecventau seminariile marxiste sau incercau să activeze in societăţile legale, determinindu-le o orientare spre
stinga. Dintr-un raport al siguranţei aflăm că la 4 februarie 1933 a avut loc o şedinţă a studenţilor in litere şi ştiinţe pentru alegerea comitetului de conducere. Cei prezenţi au hotărît: ,,aranjarea unor seminarii în grupuri de cite 8, urmărindu-se deşteptarea conştiinţei de clasă, organizarea completă a secţiei studenţeşti şi introducerea temeinică in dialectica materialistă" 24 •
Concomitent cu formele de luptă revoluţionară, antifascistă mai sus amintite, printre comuniş
tii, uteciştii şi simpatizanţii mişcării din Cluj şi din alte centre se răspîndesc în limba română şi
maghiară o serie de cărţi, broşuri şi alte tipărituri cu conţinut socialist, radical, de stinga,
unele ilegale, altele sen::ilegale sau legale, avind ca temă: materialismul dialectic, dezvoltarea 1umii şi a societăţii omeneşti, istoria socialismului şi a mişcărilor sociale, originea şi primejdia
fascismului, istoria mişcărilor revoluţionare, social-democraţia in lumina materialismului dialectic etc. Mulţi tineri intelectuali, muncitori români, maghiari şi-au însuşit primele cunoştinţe
marxiste citind aceste publicaţii.
Sub indrumarea P.C.R., incepind din anul 1930, Margareta Deheleanu şi Victor Cheresteşiu
au înfiinţat, sub firma unei întreprinderi comerciale de împrumutat cărţi pe baza unui abonament lunar, biblioteca de împrumut .. Libro" din str. 30 Decembrie nr. 4, care servea pentru
răspîndirea de literatură progresistă, socialistă, fiind totodată un bun loc de întîlnire şi schimb
de corespondenţă ilegală. Deservită de tinere intelectuale şi muncitoare comuniste sau uteciste
(Zoe Bugnariu, Nagy Erzsebet - sora lui Jozsa Bela şi soţia scriitorului comunist Nagy Istvân,
Emilia Bunaciu), biblioteca a ajutat pe mulţi tineri să găsească, prin intermediul cărţilor şi
materialelor citite, calea justă în lupta pentru răspîndirea ideilor socialismului şi comunismului,
pentru încercările de a se bara ascensiunea fascismului şi a ideologiei sale în ţara noastră 25 •
Ca şi pretutindeni pe cuprinsul ţării, anull933 marchează şi la Cluj o intensificare fără precedent a mişcărilor revoluţionare ale muncitorimii. Tineretul progresist, uteciştii, muncitori,
studenţi, elevi, au fost prezenţi la greve şi demonstraţii, la activitatea comitetului de acţiune,
za Gh. I. Bodea, L. Fodor, dr. L. Vajda, Cluj, Pagini de istorie
Cluj, 1971, p. 229.
u I. Babici, op. cit., p. 151.
25 Gh. I. Bodea, L. Fodor. dr. L. Vajda, op. cit., p. 267.
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au difuzat manifeste şi ziare, au iniţiat acţiuni de anvergură, manifestîndu-şi sentimentele
antifasciste profunde.
încă la 15 ianuarie 1933, cu ocazia comemorării asasinării lui Karl Liebknecht şi a Rozei
Luxemburg, la Cluj a fost organizată o grandioasă demonstraţie muncitorească la care au luat
parte şi mulţi tineri, şi care a enunţat graye acuze la adresa fascismului ce se pregătea de instalare în Germania 28 • în aceleaşi zile, la închisoarea pentru minori din Cluj, tineri utecişti închişi
au declanşat o răzmeriţă împotriva conducerii închisorii şi a personalului de pază care promovau
un sistem de distrugere fizică şi morală a tinerilor revoluţionari întemniţaţi. Cu ajutorul forţei
brutale a paznicilor, încercarea tinerilor a fost pentru moment înfrîntă, dar presa revoluţionnrl't
de tineret a publicat ştirea celor întîmplate, chemînd pe tinerii cinstiţi din întreaga ţară la mişcări
de solidaritate cu cei închişi în temniţele burghezo-moşiereşti 27 •
În acele zile de început ale anului 1933, cind proletariatul român, ajuns la un inalt gra1l
de combativitate revoluţionară, se pregătea, sub conducerea P.C.R., pentru grelele bătălii de
clasă, răsunau puternic în rîndurile tineretului apelurile inflăcărate ale comuniştilor: "Luptaţi
alături de 'irstnici pentru revendicările voastre, pregătiţi-vă de grevă. Căci numai prin greva
tuturor ceferiştilor din ţară, numai încordînd toate forţele şi oprind ma.~inile burghezia va fi
nevoită să cedeze ... Alegeţi pe tineri în comitetele de acţiune. Începeţi stringerea fondurilor
pentru grevă"u.
Tineretul, alături de masele muncitoare, înscrie în timpul marilor bătălii de clasă din ianuarie
-februarie 1933 o memorabilă pagină de bărbăţie şi abnegaţie revoluţionară. La Cluj uteciş
tii au participat încă la primele acţiuni de luptă ale ceferiştilor, la adunarea de solidaritate din
4 februarie cu acţiunea ceferiştilor de Ia Griviţa din 2 februarie, la greva demonstrativă în
faţa direcţiei Atelierelor din ziua de 6 februarie 1933 care revendica punerea în libertate a celor
6 muncitori arestaţi cu prilejul adunării de solidaritate. în cursul grevei care s-a încheiat cu
victoria muncitorilor, alături de Pavel Bojan a luat cuvîntul şi utecistul Ioan Brad, arătînd
scopul grevei demonstrative 29 • Uteciştii din celula de la Atelierele C.F.R. Cluj în frunte cu Simion
Prodan, Zirbo Iosif, Augustin Ostache, Mărginean Gheorghe, Ioan Olaru, Ioan Brad, in acele zile au
convocat o adunare cu participarea a 150 de ucenici, pentru a protesta împotriva mîncării proaste ce li se dădea. Comitetul U.T.C. a fost prezent şi la şedinţa ilegală a celulei P.C.R. de la
Atelierele C.F.R. ţinută în seara zilei de 12 februarie 1933 şi condusă de Encsel Mauriţiu,
unde a fost analizată starea de spirit ce domnea în rindurile muncitorilor, hotărindu-se ca începînd cu a doua zi, să se declare greva30 • A doua zi, la 13 februarie 1933, cînd a izbucnit greva,
uteciştii au
luat parte efectivă la luptă, avînd reprezentanţi în grupa care manevra sirena,
în grupul muncitorilor care a luat cuvîntul de la tribuna improvizată pe tenderul unei locomotive, în rindul celor 50 de muncitori comunişti, social-democraţi şi fără de partid care formau
comitetul de grevă, în gărzile de autoapărare şi în pichetele de grevă.
Vestea declarării grevei de la C.F.R. cu ocuparea atelierelor de către grevişti a făcut cu repeziciune ocolul oraşului. Acum trebuiau aplicate cele hotărîte in zilele pregli.tirii grevei, în vederea
chemli.rii la greve de solidaritate a celorlalte categorii de muncitori din Cluj. De altfel, trebuie
subliniat faptul că organizaţiile locale P.C.R. şi U.T.C. au luat măsuri din timp în vederea
organizării şi conducerii mişcli.rii de solidaritate cu lupta muncitorilor ceferişti. Grupe de muncitori
28 Descătu~area,

an. III, nr. 11, ianuarie 1933, p. 6.
Kommunista ifju harcos (ianuarie) 1933, p. 6-7.
20 Arhiva I.S.I.S.P., cota B XVI 31, inv. nr. 1295.
ae Pavel Bojan, op. cit., p. 149.
30
L. Fodor, Gavril 1. Jucan, Uzina me"mică dB material rulant ., 16 Februarie"
1870-1970, Cluj, 1970, p. 134.
27
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îndeosebi membri ai organizaţiei U.T.C. au rAspindit manifeste mobilizatoare semnate de
organizaţia din Cluj a Partidului Comunist Româ.n81 •
în cursul zilei de 13 februarie evenimente deosebite au avut loc şi în oraş. Organizaţiile
revoluţionare din Cluj îşi intensificau acţiunile de solidaritate a muncitorilor din alte întreprinderi cu lupta ceferiştilor. Printre altele s-a ţinut şedinţa comitetului local P.C.R., la care au fost
prezenţi şi membrii comitetului local U.T.C., unde s-a discutat problema unor greve de solidaritate cu lupta ceferiştilor. Pentru coordonarea acestor manifestaţii de frăţie şi solidaritate
muncitorească a fost ales un comitet pe oraş care, prin intermediul unor grupe de utecişti
curajoşi, in timpul după amiezii şi în timpul nopţii a impinzit oraşul cu manifeste ce chemau
la luptă solidară înteaga muncitorime din localitate31 •
în dimineaţa zilei de 14 februarie, soţiile şi copiii greviştilor in frunte cu un grup de utecişti
s-au indreptat spre ateliere, incercind să aducă alimente greviştilor. Opriţi de poliţie, uteciştii,
femeile şi copiii s-au incăierat cu forţele represive, reuşind să se grupeze pe rampele de încărcare
a vagoanelor, de unde strigau greviştilor cuvinte de îmbărbătare.
în pofida măsurilor luate de autorităţi de a înfometa pe grevişti, aceştia nu au dus lipsă
de alimente. Chiar in ziua de 14 februarie, 'de la sediul Ajutorului Muncitoresc Român 20 de
utecişti au pornit pe diferite căi spre atelierele C.F.R. îmbrăcaţi ca ucenici brutari sau ca băieţi
de prăvălie, avind in spate coşuri cu piine, salam, slănină, ţigări şi sub pretextul că aduc alimente
de la diferite prăvălii la clienţii din cartier, au reuşit să se apropie de ateliere dinspre pîrîul Nadăş,
aruncind conţinutul coşurilor peste gard 113 •
Către orele 11 dimineaţa, in toate înteprinderile oraşului muncitorii aşteptau semnalul pentru
a declanşa greva de solidaritate şi demonstraţia de sprijinire a ceferiştilor. Ei erau mobilizaţi de
către organizaţia locală a P.C.R .. de consiliul local al sindicatelor revoluţionare şi de utecişti.
Despre rolul acestora din urmă in mobilizarea muncitorilor din întreprinderile clujene la grevele
de solidaritate ne vorbeşte însuşi procesul-verbal al Chesturii poliţiei municipiului Cluj, din 22
februarie 1933, in care se arată că organizaţia comunistă locală a mobilizat şi pe uteciştii Varga
Pavel Valeriu, Griinfeld Iosif, Mălnăşan Aurel, Kolozsi Sigismund etc., care .,cutreierind fabricile
Transilvania, Iunasz şi Dermata. au agitat muncitorimea acestor întreprinderi să se declare
solidari cu muncitorimea atelierelor C.F.R. şi declarînd grevă de simpatie să iasă la stradă şi
să se grăbească intru ajutorul muncitorilor ceferişti, înconjuraţi în ateliere de autorităţile civile
şi militare (care) sunt periclita ţi a fi arestaţi în masă, iar greva compromisă.
Muncitorimea susarătatelor intreprinderi - se notează mai departe în procesul verbal -,
în urma agitaţiei dezvoltată de susnumiţii indivizi şi agitaţi de semnalele indelungate ale sirenei Atelierelor C.F.R. au declarat greva de simpatie şi ieşind afară din intreprinderi, sub conducerea comuniştilor deja specificaţi mai sus, care la fabrica Dermata au spart poarta pentru a
pătrunde şi scoate muncitorii acestei fabrici, au grăbit inspre Atelierele C.F.R. spre a ataca
autorităţile din spate dînd prin aceasta ajutorul tovarăşilor lor din interiorul Atelierelor C.F.R."
într-adevăr, la chemarea sirenei ceferiste. muncitorii de la Dermata au oprit lucrul şi îndrep~
tîndu-se spre porţile altor fabrici şi intreprinderi, au chemat pe toţi muncitorii la demonstraţie.
Li s-au alăturat muncitorii de la "Junasz", .,Rappaport", .,Transilvania", .,Dacia", .,Iris",
.. Erba", "Gladys", .,Vlad", precum şi muncitorii din atelierele mici, mii de şomeri.
Şuvoiul demonstranţilor care s-au îndreptat spre centrul oraşului, manifestindu-şi solidaritatea cu ceferiştii, avea în frunte un grup compact de peste 400 de tineri care dădeau tonul cînte&l
82
88

1933. Luptele revoluţionare ale muncitorilor ceferişti şi
L. Fodor, Gavril I. Jucan, op. cit., p. 138.
Gh. I. Bodea, L. Fodor, L. Vajda, op. cit., p. 259.
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celor revoluţionare şi lozincilor de felul:: ,.Piine şi muncă", ,.Jos teroarea" ... Libertate Partidului Comunist Român" şi altele34 •
Partidul Comunist Român a dat o înaltă apreciere contribuţiei tineretului la eroicele lupte
din ianuarie - februarie 1933, rolului pe care aceştia 1-au avut in întărirea organizatorică
şi politică a organizaţiei comuniste de tineret, in călirea revoluţionară a acesteia. ,.Marile lupte
din februarie a muncitorilor ceferişti şi petrolişti la care tineretul muncitor a luat parte activă
dovedind un eroism şi curaj demn de tînăra gardă a proletarlatului revoluţionar - aprecia
C.C. al P.C.R. in rezoluţia şedinţei sale plenare din iulie 1933 - au scos in evidenţli.
rolul crescut al U.T.C., influenţa sa crescută asupra unei p!rţi insemnate a detaşamentelor
celor mai de frunte ale tineretului proletar român, au arătat cii. U.T.C. a devenit un ajutor al
partidului in lupta sa pentru cucerirea majorităţii clasei muncitoare" 36 •
Participarea activă a tineretului comunist in puternicele incleştări de clasă din februarie
1933 a avut un rol tonifiant asupra dezvoltării ulterioare a activităţii U.T.C.-ului, i-a dat posibilitatea să-şi sporească influenţa in rindurile tineretului a cărei luptă revoluţionară a sporit considerabil.
încă in timpul luptelor ceferiştilor, alături de miile de muncitori din fabricile şi uzinele clujene,
s-au solidarizat şi studenţii clujeni, care în febrllarie 1933 declarll. grevă. Scriind despre
cauzele grevei de la Cluj, primul număr al ziarului ilegal ,.Studentul revoluţionar" apărut
tot in februarie 1933 releva că studentul sărac a devenit conştient de faptul că în lupta
cu burghezia va putea invinge numai prin acţiuni de masi:'i.. Greva studenţilor a fost precedată
de o acţiune de răspîndire a unor manifeste comuniste la Universitatea din Cluj, în urma căreia
unii dintre studenţii comunişti şi utecişti au fost arestaţi şi apoi condamna ţiae.
Cu toate acestea studenţimea comunistă şi utecistă din Cluj, prin organul de presă ,.Studentul
revoluţionar", a luat atitudine hotărîti:'i. impotriva arestării muncitorilor ceferişti şi petrolişti
care au participat la luptele din februarie 1933 ... Noi, studenţii săraci - se spune in articolul
.. Masacrul de la Gri viţa" -, trebuie să vedem ci:'i. soarta muncitorilor ucişi, arestaţi şi deportaţi e şi soarta noastrli. şi lupta lor eroică a fost şi este şi lupta noastră şi pentru ca să fim
demni de sacrificiile aduse de ei să intrăm in rindurile lor. luptind împreună pentru stirpirea
capitalismului exploatator şi pentru crearea lumii oamenilor liberi"a7.
La puţin timp după evenimentele din februarie 1933 care s-au inscris ca 0 primă ridicare la luptli.
a muncitorimii din ţara noastră împotriva fascismului şi hitlerismului, C.C. al P. C. R., relevind
importantele sarcini care reveneau tineretului in etapa urmi:'i.toare, remarca necesitatea intensifici:'i.rii de ci:'i.tre U.T.C. a muncii de atragere a tineretului pe făgaşul luptei impotriva pericolului
fascist, pentru apărarea libertăţilor democratice.
Activînd sub directa îndrumare a putidului, Uniunea Tineretului Comunist şi-a stabilit
concepţia tactică de luptă impotriva fascismului p~ coordonatele închegărli frontului unic
muncitoresc, coloana vertebrală a frontului popular antifascist.
~

.

La Cluj una din primele acţiuni de m~nifestare antifascisti:'i.. antib.itleristă a fost d~>ă la bJ.n
sfîrşit de un masiv grup de tineri revoluţionari, care la citeva si:'i.pti:'i.mîni de la venirea lui Hitler
la putere au manifestat în faţa consulatului gi!rm~n din Cluj, prote;tin'.l contra teroarei fasciste
din Germania.
M 1933. Luptele
reuJluţionare ale , mun~itorilor ceferişti şi petrolişti,
Bucureşti,
1971,
p. 304-305.
:
36 DJcummte din is!JYia Uni unii Tin~retu!ui C?·n:~nist din Rom:inia, 1917-1944, p. 311.
38 I. Babici, op. cit., p. 152.
37 Studentul revoluţionar, an I, nr. 2 din martie 1933.
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Tinerii au smuls de pe faţada clădirii firma cu zvastica fascistă şi au aruncat in clădire, cu
ajutorul unor pietre infăşurate in hîrtie, lozinci şi chemări antifasciste. 15 din participanţii
la manifestaţie au fost arestaţi, iar 9 din ei înaintaţi parchetuluiae.
în lunile următoare mişcarea antifascistă, antirăzboinică a continuat şi la Cluj, ca in intreaga
ţară.

în lunile mai şi iunie 1933 la Cluj s-au răspindit manifeste care chemau populaţia la adunări
aderarea la mişcările antifasciste. La apelul comitetului de iniţiativă din Cluj, vîrstnici şi tineri,
bărbaţi şi femei, muncitori ·şi intelectuali, români, maghiari, evrei, germani care înţelegeau
primejdia fascismulului şi-au dat adeziunea la mişcarea antifascistă.
între 4-6 iunie 1933 a avut loc la Paris Congresul mondial antifascist, la care a participat
şi o delegaţie din ţara noastră in frunte eu prof. P. Contantinescu-Iaşi şi din care a făcut
parte şi studenta comunistă clujeană Zoe Bugnariu.
La puţine zile după constituirea in Bucureşti la iniţiativa P.C.R. a Comitetului naţional
antifascist, in iulie s-a constituit şi organizaţia din Cluj a acestui Comitet, in care alături de
militanţii n1ai virstnici se aflau şi tineri ca:
\'aleriu Novac, Aurel Pampu, asistenţi universitari, Ion Vlasiu, sculptor, Mircea Biji, student etc., iar secretarul Comitetului naţional antifascist, regionala Transilvania, era tinărul profesor comunist Tudor Bugnariu39 •
.. Ke adresăm - se spune in apelul lansat de Comitetul din Cluj - fără deosebire de
naţionalitate, stare socială, confesiune şi concepţie politică, cu un cuvînt la toţi cari sînt
dispuşi să formeze un front unic antifascist al maselor cit mai largi, invitindu-i să alcătuiască
in toate orasele, satele şi cătunele, comitete de iniţiativă antifasciste."
Popularizind hotăririle Congresului antifascist de la Paris, în iulie 1933 C.C. al U.T.C.
releva: .. Noi indeplinim hotăririle luate de Congresul antifascist [ ... ]. Să formăm frontul
unic contra fascismului. Toţi, din toate organizaţiile împreună cu cei neorganizaţi, să formăm
comitete antifasciste pe fabrici, cămin uri, ogoare, moşii, sate, şcoli, facultăţi, cartiere ...
Să formăm frontul unic contra fascismului" 40 •
Necesitatea unităţii antifasciste a tinerilor indiferent de concepţiile lor politice a devenit
evidentă şi in rindul unor cadre social-democrate, ba chiar şi la congresele social-democrate.
La Congresul Uniunii Tineretului Socialist din septembrie 1933 delegaţii din mai multe centre
(Cluj, Reşiţa, Constanţa, Lupeni, Braşov, Petrila, Nădrag) s-au pronunţat impotriva liniei
obstrucţioniste a elementelor de dreapta şi pentru incheierea frontului unic in vederea mobilizării tuturor tinerilor la mişcarea revoluţionară, pentru întărirea şi dezvoltarea maselor impotriva
pericolului fascist.
Delegaţii din Cluj şi Constanţa după cum reiese din .. Buletinul C.C. al U.T.C." din 1
noiembrie 1933 - au prezentat o moţiune la care au aderat şi cei din Reşiţa, Petrila şi Nădrag,
cerind congresului să accepte formarea ccmitetului de front unic propus de U.T.C. La sfîrşi
tul lucrărilcr congresului s-au scandat lozinci antifasciste, pentru front unic.
În cadrul unor asemenea acţiuni, la 1 octombrie 1933 Comitetul naţional antifascist, organizaţia Cluj, şi-a convocat membrii la o adunare in aer liber in faţa Teatrului Maghiar din Cluj,
dar poliţia a intervenit cu brutalitate, împrăştiind pe manifestanţi. A doua noapte "autori
neidentificaţi au răspîndit prin cartierele muncitoreşti din Cluj, manifeste agitatoare" - nota
o informare a poliţiei41 •
şi

38

Descătuşarea,

an III, nr. 14, aprilie 1933, p. 8.
Gh. I. Bodea, L. Fodor, dr. L. Vajda, op. cit., p. 263.
40
Tînărul Leninist, nr. 7, iulie 1933.
u Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 808, fila 8.
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în octombrie 1933 s-a constituit Ia Bucureşti Liga tineretului antifascist. La numai citeva
zile s-a înfiinţat şi Ia Cluj Comitetul antifascist al tineretului. Studenţii progresişti, in frunte
cu comuniştii şi uteciştii, au aderat Ia programul Ligii tineretului antifascist din România.
S-au format comitete studenţeşti antifasciste pe facultăţi. !n fruntea mişcării antifasciste a
tineretului au stat Tudor Bugnariu, Victor Cheresteşiu, Valeriu Novac, Teofil Vescan - junior,
A,·ram Bunaciu, Eduard Mezincescu, Aurel Socol. Zoe Bugnariu, Mircea Biji, Mihai Cleja,
Bucur Şchiopu, Traian Banciu şi alţii. Pentru sprijinirea activităţii antifasciste au fost editate
Ia Cluj ziarele ,.Alte zări" şi ,.Uj Korszak". Primul a apărut de două ori (26 noiembrie şi 10
decembrie 1933), iar al doilea o dată, după care au fost interzise de autorităţi. Prin conţinutul
lor viu şi variat, prin analiza profundă făcută evenimentelor ce frâmintau capetele oamenilor,
ziarele s-au impus atenţiei cititorilor ... Alte zări". redactată de tînărul profesor comunist
Tudor Bugnariu, într-un apel lansat tineretului din Transilvania, arăta: ,.Ne adresăm vouă!
vă chetnăm să porniţi cu noi împreună lupta contra pericolului crescind al fascismului. Aderaţi
la programul Ligii tineretului antifascist din România, care ligă, după constituirea ei la
Bucureşti şi Cluj, incepe cu forţe noi lupta contra fascismului, pe baza programului de acţiune
lansat in congresul internaţional antifascist al tineretului de la Paris" 42 •
Sfîrşitul anului 1933 găseşte tineretul revoluţionar clujan, in frunte cuuteciştii, în plină activitate revoluţionară, în continuă luptă. !n primele zile ale lunii noiembrie 1933 la Universitate
sint răspîndite manifeste comuniste de către patru studenţi şi trei studente 43 • Lucrul nu este
de loc surprinzător, mai ales că in ziua de 29 noiembrie 1933 a avut loc conferinţa biroului de conducere a celulei comuniste compus din studenţii Vasile Pogăceanu, Avram Virgil, Gogu Marcu,
Folk Elisabeta, Roth Alexandru, Mayer Vasile şi Bartha Ştefan44 • La această conferinţă au
fost fixate şi sarcinile celulei pînă la 1 ianuarie 1934. Tineretul universitar in frunte cu comuniş
tii şi uteciştii se organiza pe mai departe in vederea luptelor de clasă.
!n acelaşi timp muncitorimea Clujului, vîrstnici, tineri deopotrivă, intr-o mare adunare ţinută
în primele zile ale lunii noiembrie 1933 au .,discutat problema şomajului şi atitudinea muncitorimii faţă de fascism. !n noţiunea de Ia sfîrşit, votată cu aclamaţii, se cere în termeni energiei
ca şomajul să fie considerat problemă de stat şi tratat ca atare ...
în ceea ce priveşte lupta contra fascismului, moţiunea constată că înlăturarea sistemului
democratic de guvernare înseamnă nimicirea proletariatului şi prin aceasta recăderea în sclavie.
Proclamă solidarizarea muncitorimii clujene cu proletariatul german şi în acelaşi timp boicotarea mărfurilor germane" 45 •

Perioada anilor 1929-1933 a însemnat pentru mişcarea revoluţionară
de tineret din Cluj, ca şi pentru cea din întreaga ţară, prin amploarea luptelor pentru drepturi economice şi politice, împotriva pericolului fascist,
relevarea concludentă a contribuţiei pe care tinerii comunişti au adus-o
în mişcarea generală a proletariatului, rolul organizaţiei U.T.C. în activitatea politica-organizatorică desfăşurată de Partidul Comunist Român în
rîndul tinerei generaţii de luptători ai proletariatului din România.
GHEORGHE I. BODEA
42
43
44

4.s

Alte zări, an. 1, nr. 1,
România Nouă, an. 1,
Arhiva C.C. al P.C.R.,
România Nouă, an. 1,

26 noiembrie 1933.
nr. 5, 14 noiembrie 1933, p. 6.
fond 5, dosar 808, fila 17.
nr. 5, 14 noiembrie 1933, p. 6.
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REVOLUTIONĂRE UNTERNEHMUNGEN DER JUGEND VON
CI~UJ, UNTER ANFUHRUNG DER JUNGKOMMUNISTEN (UTC),

IN DEN JAHREN 1929-1933
(Zusammenfassung)
Der Artikel bezweckt, dem interessierten Leser die bedeutungsvollsten Erscheinungsformen
der, von der Jugend aus Cluj, unter Anftihrung der Jungkommunisten, in den Jahren der
kapitalistischen Wirtschaftskrise (1929-1933) eingeleiteten und durchgefiihrten revolutionăren
Untemehmungen vorzulegen.
Von der Kommunistischen Partei gefiihrt und angeleitet, wurde die Vereinigung der Kommunistischen Jugend (UTC) - trotz der schwierigen Verhiiltnisse von Terror und Illegalităt eine wertvolle Quelle von Kadem, ein Helfer der Partei bei Mobilisierung und Organisierung
der jungen Arbeiter, Bauem, Schiiler, Studenten, Soldaten. Sie stellte sich an die Spitze der
revolutioniiren und demokratischen Bewegung in unserem Lande und bildete den Sammelpunkt der Jugend fiir die Kampfziele der RKP, die werbende und anfeuemde Kraft fiir viele
junge Leute bei den umfassenden, von der Partei eingeleiteten und gefiihrten revolutionliren
Untemehmungen.
Der Verfasser fiihrt dem Leser das Bild einer spezifischen Arbeiter- und Studentenstadt
vor; er schildert den Kampf, den die hiesige revolutioniire Jugend (Arbeiter, Schiiler, Lehrlinge, Studenten) in den Krisenjahren fiir sozlale, wirtschaftliche, politische Rechte, fiir das
Ideal der nationalen Einheit und gegen den inneren und den intemationalen Faschismus fiihrte.
Schliesslich folgert der Verfasser, dass die revolutionăre Jugend von Cluj, gemeinsam mit
der Jugend des ganzen Landes, in den schwersten Tagen sich in den vordersten Reihen des
Kampfes gegen die Ausbeutung durch Biirger und Gutsbesitzer, fiir die demokratischen Rechte
und Freiheiten, fiir ein besseres Leben befand und der wirksamste Helfer der ălteren Revolutioniire war : der Kommunisten.
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN DUPĂ CONFERINŢA
NATIONALĂ.
,
VICTORIA BLOCULUI PARTIDELOR DEMOCRATE
ÎN ALEGERILE DIN 1946

Perioada ce a urmat Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist Român
din 16-21 octombrie 1945 a marcat o nouă treaptă în dezvoltarea partidului
comunist, a mişcării muncitoreşti şi democratice în ansamblul ei.
Lupta pentru desăvîrşirea reformelor democratice, pentru învingerea
greutăţilor provocate de urmările secetei, ampla activitate politico-diplomatică legată de apărarea intereselor naţionale şi a independenţei de stat,
desfăşurată la Conferinţa de Pace de la Paris, ca şi asigurarea victoriei în
alegerile parlamentare au reprezentat obiectivele majore ale acestei perioade,
temeliile consolidării unităţii de acţiune a clasei muncitoare şi ale coaliţiei
democrate.
În procesul desfăşurării acestor mari acţiuni, care corespundeau intereselor întregului popor, partidele muncitoreşti, mişcarea sindicală şi celelalte
organizaţii democratice au cunoscut o puternică dezvoltare, s-au consolidat
din punct de vedere organizatoric, dezvoltîndu-şi legăturile cu masele populare. În acest context, P.C.R. s-a afirmat şi mai mult ca forţă politică conducătoare a revoluţiei populare, iar Partidul Social-Democrat a făcut un
mare pas pe calea transformării sale în partid revoluţionar. partener de nădej
de în Frontul Unic Muncitoresc. După Conferinţa Naţională a P.C.R., ca
urmare a măsurilor adoptate, măsuri îmbrăţişate de cele mai largi categorii
d: oameni a~ ~uncii_.. a n_ormelo~r şi pri.ncipiilor vieţii de partid stabilite d:
catre ~onfermţa, se Inregistreaza o rapidă dezvoltare numerică a partidullll
comumst. Acest fapt reiese cu claritate din următoarele date statistice1 :
Regionala
Bucureşti

Banat
Braşov

Membri P.C.R. la
15. XI. 1945
80.000
21.429
17.802

Membri P.C.R. la
29. I. 1946
111.700
32.000
22.205

Creşterea

31.700
10.571
4.403

Tabelul a"ros~ intocm~t pe ?aza dat~lor existente in .,Buletinul secţiei organizatorice a
C.C. a: P:C.R.• din 15 no1emb~1e ~945 Şl a rapoartelor expuse de secretarii regionali la Plenara l.arg1tă a. C.C. al P.C.R. din Ianuarie 1946 (Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosar
380, hla 86, Şl dosar 6, filele 17-140).
1
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Regionala
Cluj
Dimboviţa

Dobrogea
Dunărea de Jos
Moldova
Oradea
Oltenia
Prahova
Valea Jiului

Membri P.C.R.
la 15. XI. 1945

22.894
6.368
11.084
14.889
29.080
15.320
20.000
14.899
16.277

Membri P.C.R. la
29. 1. 1946

23.700
10.000
12.000
23.525
38.000
27.000
23.000
nu avem
20.000

GH.
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Creşterea

1.806
3.632
916
8.636
8.920
11.680
3.000
date
1

3.723

Creşterea

numerică a
P.C.R. a fost însoţită in această perioadă de o preocupare
a partidului pentru întărirea muncii la toate nivelurile, de îmbunătăţirea activităţii
sale în rîndurile maselor şi in mod deosebit de preocuparea elaborării unei linii tactice care
să asigure permenenţa concentrării tuturor forţelor democratice pe baza platformei politice
izvorite din noile condiţii. Aceste preocupări s-au evidenţiat in mod deosebit la lucrările
Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din 25-28 ianuarie 1946, prima de după Conferinţa Naţio
nală a partidului. Plenara a dezbătut şi analizat situaţia politică din ţară, a raportului de
forţe dintre coaliţia guvernamentală şi reacţiune, a relaţiilor dintre P.C.R. şi celelalte organizaţii democratice, căile şi metodele îmbunătăţirii vieţii şi muncii de partid, conturind
măsurile necesare. Pentru prima dată s-a făcut şi o analiză asupra muncii de partid in armată
şi în rindurile tineretului. "După înfiinţarea Secţiei militare a C.C. al P.C.R. pe baza hotăriri
lor adoptate la Conferinţa Naţională, şi a secţiilor regionale şi judeţene - arăta Dumitru
Coliu -, rezultatele muncii in armată sint îmbucurătoare, succesele sint destul de frumoase,
influenţa noastră creşte" 3 • în legătură cu activitatea in rindurile tineretului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a criticat pe drept cuvint măsura adoptată de partid privind desfiinţarea U.T.C.ului şi a cerut să se acorde o mai mare atenţie problemelor tinerei generaţii, muncii de educare
a acesteia in spirit revoluţionat!.
sporită

Plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie 1946 a avut un rol important in dezvoltarea partidului, în transformarea sa în partid de masă. Ea rămîne in istoria partidului şi ca un moment
important in stabilirea concretă a tacticii şi mijloacelor de muncă in vederea pregătirii documentului programatic care urma să stea la baza Blocului Partidelor Democratice, a activităţii
cotidiene a comuniştilor in relaţiile lor cu celelalte organizaţii. "Pentru a stabili un program
concret de guvemămint - arăta Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenară - va trebui să ţinem
seama de toate categoriile sociale la care apelăm in această campanie electorală . . . de
specificul fiecărei regiuni, fiecărei localităţi .... Acesta trebuie să formeze obiectul unui
studiu, unei acţiuni la care să ia parte toate organizaţiile noastre"'.
Stabilind ca tactică de luptă gruparea intr-un singur bloc a tuturor forţelor politice participante la guvern şi prezentarea lor in alegeri pe o listă comună, Plenara a apreciat că in
1

Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosar 6, fila 200.
Idem, filele 210-211.
' Idem, fila 180.
1
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realizarea acestei coaliţii factorul fundamental îl constituie unitatea de acţiune a forţelor
politice ale clasei muncitoare, colaborarea strînsă dintre P.C.R. şi P.S.D. în cadrul Frontului
Unic Muncitoresc.
Analizînd situaţia din cadrul P.S.D., în rîndurile căruia activa o aripă de dreapta în frunte
cu preşedintele partidului - C. Titei Petrescu, care urmărea să abată partidul de la linia
frontului unic şi a practicii revoluţionare, şi cîntărind real faptele, Plenara C.C. al P.C.R.
a apreciat că - ţinînd seama că membrii de rînd ai P.S.D. erau în majoritatea lor pentru
întărirea unităţii clasei muncitoare, existau posibilităţi reale ca socialiştii să se prezinte în
alegeri împreună cu comuniştii, pe liste unice. Plenara C.C. al P.C.R. a arătat că elementul
~senţial pentru consolidarea colaborării în Frontul Unic Muncitoresc îl constituie acţiunea de
a face pe social-democraţi să înţeleagă că bătălia pentru unitatea muncitorească nu era
o bătălie împotriva social-democraţilor, ci o acţiune comună dusă în contra reacţiunii, deoarece
aceia care voiau să spargă F. U.M. nu erau în primul rînd socialiştii, ci unelte ale forţelor
reacţionare pătrunse în rindurile mişcării.
Într-adevăr, sprijinită de o serie de elemente oportuniste, ca I. Flueraş, G. Grigorovici,
I. Jtimanca, de cîteva cadre regionale şi judeţene, ca şi de un număr extrem de restrîns
de membri, linia scizionistă promovată de C. Titei Petrescu a fost îmbrăţişată cu fervoare
de elementele străine de clasă, reacţionare, care pătrunseseră în număr mare în P.S.D. Masa
membrilor şi majoritatea cadrelor de conducere se ridicau însă împotriva acestei politici scizioniste, pentru întărirea colaborării cu P.C.R. în cadrul Frontului Unic Muncitoresc. Acest
fapt a fost evidenţiat şi de Conferinţa pe ţară a P.S.D. din 1 şi 3 decembrie 19-!5, convocată pentru a defini tactica partidului faţă de alegeri, care, în ciuda manevrelor elementelor
de dreapta, a reafirmat politica de unitate proletară, precizînd că aceasta a fost şi rămîne
şi in viitor îndreptarul principal al luptei P.S.D. ,.Comitetul Central al partidului nostru se arăta în Rezoluţia asupra situaţiei politice - consideră că Frontul Unic şi Unitatea Sindicală sînt reazime hotărîtoare nu numai ale luptei muncitoreşti, dar şi ale democraţiei româneşti însăşi" s.

În asemenea împrejurări, preciza pe drept cuvînt Plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie 1946,
lupta pentru întărirea unităţii muncitoreşti era lupta împotriva agenţilor reacţiunii introduşi
în mişcarea muncitorească.
Ca rezultat al activităţii depuse de organizaţiile P.C.R. în vederea aplicării hotărîrilor Biroului Politic al C.C. al P.C.R. din decembrie 1945 şi ale Plenarei din ianuarie 1946, primele
luni ale anului 1946 se caracterizează printr-o intensificare a acţiunilor unite ale clasei muncitoare. Are loc pregătirea alegerilor sindicale pentru comitetele de întreprindere. Şedinţele
Comitetelor F.U.M. din Capitală şi din alte centre ale ţării se desfăşurau cu regularitate,
luînd în discuţie probleme din ce în ce mai largi privind activitatea clasei muncitoare.
Se pregătea congresul extraordinar al Partidului Social-Democrat, care urma să hotărască
poziţia partidului faţă de propunerile P.C.R. de a merge în alegeri pe liste comune. În şedin
ţele şi consfătuirile Frontului Unic Muncitoresc, în adunările premergătoare alegerilor sindicale
organizate cu masa salari,aţilor, unitatea de acţiune s-a manifestat sub cele mai diferite aspecte.
De pildă, la întrunirea F.U.M. din 24 februarie 1946, care a avut loc pe Stadionul ,.Giuleşti",
vorbitorii : Miron Constantinescu, Chîvu Stoica şi Constantin Doncea au subliniat cu tărie
necesitatea ca muncitorimea să acţioneze unită. ,.Sintem fraţi comunişti şi socialişti - arăta
cu acel prilej C. Doncea -, crescuţi pe aceeaşi tulpină, iar mama noastră a fost muncitorimea" 1
6

1

Libertatea din 5 decembrie 1945.
Idem, din 28 februarie 1946.
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Avind in vedere indicaţiile leniniste despre necesitatea ca partidul revoluţionar să educe
sindicatele, să lucreze ,.in mod obligatoriu acolo unde se află masa"7, şi ţinînd
seama de faptul ci mişcarea sindicală putea contribui in mod eficient şi hot!Wtor la întărirea
unitAţii proletare, P.C.R. a hotArit sA foloseascA alegerile sindicale pentru demascarea şi
zdrobirea elementelor de dreapta care pătrunseserA in conducerea unor organizaţii sindicale,
pentru combaterea diferitelor curente reformiste şi anarho-sindicaliste ce se manifestau pe
alocuri, pentru ridicarea nivelului de conştiinţA şi de organizare a intregii clase muncitoare.
Referindu-se la alegerile sindicale, Plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie 1946 le aprecia ca
,.o repetiţie a alegerilor generale" in care .. trebuie să se infăptuiascA unitatea practică cu
P.S.D .... " 8 • Pe aceeaşi poziţie de întărire a colaborării dintre cele două partide muncitoreşti
se situează şi comunicatul C.C. al F.U.M. din 3 februarie 1946, care apreciază alegerile sindicale ca fiind ,.de o importanţA covirşitoare pentru consolidarea unităţii sindicale şi a unitA.ţii
de acţiune a celor douA partide muncitoreşti"'· Comitetul Central al F.U.M. îndeamnă pe
membrii celor douA partide muncitoreşti de a se pune de acord asupra candidaţilor, precum
şi asupra tuturor problemelor legate de alegeri.
La 16 februarie 1946 Partidul Comunist Român a făcut Partidului Social-Democrat propunerea ca in apropiatele alegeri parlamentare cele douA partide să se prezinte împreună cu grupiUile ce formau guvernul instaurat la 6 martie 1945 - şi eventual şi cu altele - urmind
ca fiecare partid sll. fie reprezentat pe o singurA listă intr-o proporţie stabilită de comun acord.
Discutarea acestei propuneri in cadrul C.C. al P.S.D. a dus la punerea faţă in faţă a celor două
aripi formate in conducerea partidului, la luarea unei poziţii mai hotărîte de către aripa de
stinga.
în aceste condiţii are loc in zilele de 9-10 februarie 1946 şedinţa plenară a C.C. al P.S.D.,
care a luat hotArirea de a se convoca Congresul partidului pentru a discuta problema participării la alegerile parlamentare. Cu acest prilej aripa stingă din partidul social-democrat a
obţinut un nou şi important succes: Plenara a hotărît cu 19 voturi pentru şi 10 contra să recomande Congresului ,.participarea in alegerile parlamentare pe liste comune cu organizaţiile muncitoreşti şi democratice care au constituit gu'·emul de la 6 Martie 1945". Publicarea şi a rezoluţiei
scizioniste care preconiza ca P.S.D. să meargii. singur in alegeri, expusă de C. Titei Petrescu,
şi chemarea adresatA organizaţiilor de partid să discute ambele rezoluţii a creat însă teren
favorabil activizării elementelor de dreapta10 • Astfel, într-o serie de organizaţii sindicale elementele de dreapta, cu sprijinul pe faţă al reprezentanţilor burgheziei au trecut la spargerea
unităţii sindicale, ca spre exemplu: la Fabrica ,.IIsa" din Timişoara, la Mediaş, la minele
din .. Schitu Goleşti" - Muscel etc11 • în alte părţi: la Reşiţa, la I.A.R. Braşov, in unele
fabrici din CapitalA etc. au avut loc acţiuni scizion.iste sau încercări de a provoca încetarea
producţiei. în acelaşi timp presa reacţionară a desfăşurat o largă campanie de ponegrire
a elementelor cinstite de stinga din P.S.D., căutînd să le discrediteze şi incercind să influenţeze organizaţiile P.S.D. sA adopte o poziţie scizionistă.
şi să conducă

V. I. Lenin, Opere, voi. 31, E.S.P.L.P., Bucureşti, 1956, p. 36.
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosar 6, fila 279.
0 Scînteia din 6 februarie 1946.
10 Buletinul P.S.D., nr. 7 din martie 1946, p. 17; vezi şi Libertatea, nr. 450 din 14 februarie 1946. Rezoluţia ca P.S.D. sii. meargă singur în alegeri, expusă de C. Titei Petrescu, a
fost susţinută de Şerban Voinea, Adrian Dimitriu, Ion Condrea, Marin Pariseşti, Romulus
Dan, Iosif Jumanca, I. Barta, Ilie Dumitru, Gh. Urzică (Scrisoarea C.C. al P.S.D. către
membrii partidului, intitulată .,Partidul Social-Democrat şi alegerile legislative").
11 Arhiva C.C. al P.C.R., dosar 96/96-1946, p. 66, 301, şi dosar 6, fond 2/1946, p. 113.
7
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În situaţia creată, Partidul Comunist Român a acordat un spnJm consistent Partidului
Social-Democrat pentru biruirea acestor manifestări reacţionare, a militat cu şi mai multă
fermitate pentru apărarea şi dezvoltarea unităţii clasei muncitoare. Analizînd situaţia creată
in P.S.D. in urma ofensivei elementelor de dreapta scizioniste, Biroul Politic al C.C. al P.C.R.
a indicat următoarele măsuri in vederea întăririi unităţii clasei muncitoare : lărgirea
contactului cu elementele de stinga din P.S.D. in Capitală şi in regiuni; întărirea colaborării
cu organizaţiile de bază social-democrate ; susţinerea şi popularizarea elementelor de stinga şi
izolarea celor de dreapta; demascarea elementelor fasciste şi trădătoare strecurate in P.S.D.;
critica documentată şi întemeiată a problemei prezentării separate in alegeri. Se prevedea
de asemenea sprijinirea aripii de stinga in vederea stabilirii poziţiei P.S.D. faţă de alegerile
parlamentare şi pentru îndepărtarea din rindurile Partidului Social-Democrat a elementelor
trădătoare1 1 •

Aplicarea in viaţă a acestor hotărîri a avut ca rezultat întărirea poziţiei aripii de stinga din
P.S.D., ofensiva acesteia.
Ît:Itărirea aripii de stinga in P.S.D. in conducerea partidului a permis Biroului Politic al
P.S.D. să ia o atitudine mai fermă faţă de manifestările ostile unităţii clasei muncitoare,
atrăgind atenţia asupra faptului că aceia despre care se va dovedi că au desfăşurat acţiuni
cu caracter fracţionist vor pierde dreptul de reprezentare la Congres13 •
în acelaşi timp s-au activizat însă şi cercurile reacţionare ale burgheziei, care stimulan
elementele de dreapta să lupte pentru a influenţa Congresul in direcţia de a se impotrivi
prezentării in alegeri pe liste comune. în acest scop conducerea P.N.Ţ. - Maniu a făcut
propuneri lui Titei Petrescu să respingă colaborarea cu comuniştii şi să participe la alegeri
alături de partidele de opoziţie 14 • Urmărind să creeze o atmosferă anticomunistă, presa manistă
şi brătienistă se întrecea in sfaturi şi pronosticuri cu privire la desfăşurarea Congresului
P.S.D. Astfel, in articolul "Congresul social-democrat" ziarul Liberalul, oficiosul oligarhiei
financiare grupate in jurul P.N.L. - Brătianu, îndruma pe Titei Petrescu şi partizanii săi
"să părăsească Congresul, dacă nu-i va fi acceptată cererea"16, Pe aceeaşi poziţie se situa
şi Dreptatea, care in numărul din 9 martie 1946 scria printre altele: " ... rămîne de văzut,
dacă domnii Titei Petrescu şi Adrian Dimitriu vor ceda din nou intervenţiilor făcute de
diverşi partizani sau vor avea curajul net al atitudinilor ... " 18 .
Faţă de aceste poziţii, care urmăreau scindarea unităţii muncitoreşti, clasa muncitoare şi-a
manifestat cu vigoare hotărîrea sa de unitate. Scurt timp după ce P.C.R. a făcut P.S.D.-ului
propunerea de a merge împreună în alegeri, la 14 februarie 1946 în sala cinematografului
"Paris" din Bucureşti a avut loc adunarea Comitetelor F.U.M. din intreprinderile Capitalei,
care au adoptat în unanimitate următoarea moţiune : "Comitetele de Front Unic din Capitală,
adunate în şedinţa comună astăzi 14 februarie 1946, discutînd problema alegerilor sindicale
ce vor incepe în curind, hotărîm în unanimitate să ne prezentăm uniţi în aceste alegeri
şi să împiedicăm pătrunderea in comitetele sindicale a duşmanilor clasei muncitoare. Ne legăm
lm.preună comunişti şi social-democraţi să barăm pentru totdeauna drumul fasciştilor şi reacţio
narilor şi să asigurăm victoria democraţiei" 1 7.
făţiş

12 Idem, dosar 106, fondul nr. 1/1945, p. 76.
18 Libertatea din 23 februarie 1946.
u, Idem din 13 martie 1946.
l i ldem din 10 martie 1946.
18 Dreptatea din 9 mai 1946.
17 Sctnteia din 17 februarie 1946.
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În alegerile sindicale, începute la 18 februarie 1946, şi care s-au desfăşurat sub lozinca întăririi
a mobilizării tuturor forţelor la lupta pentru consolidarea puterii populare,
elementele de dreapta din P.S.D. au suferit o nouă şi puternică infringere. În noile organe
alese au intrat 45,7% comunişti, 18,7% social-democraţi care luptau pentru întărirea F. U.M.
şi 35,6°/0 oameni ai muncii fără de partid. Alegerile sindicale din cursul acestui an se
aprecia de către cel de-al doilea Congres al C.G.M. - au .,lichidat intr-o mare măsură instabilitatea comitetelor de intreprindere şi de sindicate", constituind un prilej de întărire a
unităţii sindicale.
Acest rezultat a influenţat in mod direct pregătirile şi desfăşurarea Congresului extraordinar
al P.S.D. Apreciind victoria obţinută de Frontul Unic Muncitoresc in alegerile sindicale, ziarul
Viaţa Sindicală in articolul redacţional publicat in ziua de 10 martie 1946 arăta: "Pretutindeni, atit in Capitală cit şi in provincie, aceste alegeri au insemnat o izbîndă a Frontului
L'nic Muncitoresc. În acelaşi timp ele au insemnat o infringere a manevrelor şi uneltirilor
unităţii muncitoreşti şi

reacţionare"l8.

Concomitent cu activitatea de întărire a unităţii sindicale, P.C.R. s-a preocupat atent de
sprijinirea elementelor revoluţionare din P.S.D. În legă.tură cu aceasta, la inceputul lunii
martie 1946 a fost publicat interviul acordat de către Gh. Gheorghiu-Dej Agenţiei române
de presă cu privire la ,.Atitudinea P.C.R. faţă de Congresul P.S.D.", interviu in care se arăta
că: ,.Partidul Comunist consideră că Frontul Unic Muncitoresc trebuie să rămînă şi mai departe
pivotul politic atit in campania electorală pentru cîştigarea bătăliei alegerilor, cit şi in parlamentul şi guvernul rezultate din consultarea populară". Referindu-se la unele propuneri ca
Partidul Social-Democrat să meargă in alegeri pe liste separate, secretarul general al C.C. al
P.C.R. arăta: ,.A merge pe liste separate aşa cum preconizează unii conducători ai P.S.D.-ului,
înseamnă practic a sprijini forţele reacţiunii, intrucit in lupta politică electorală nu poate
să existe opoziţie independentă, ci in mod inevitabil, trebuie să se alăture uneia din tabere.
A impinge P.S.D.-ul in tabăra reacţiunii, înseamnă a-l face să împărtăşească soarta acesteia" 19 •
O deosebită importanţă pentru lucrările Congresului P.S.D. şi pentru activitatea ulterioară
a avut-o precizarea făcută de Gh. Gheorghiu-Dej, care arăta că: "Bazindu-se pe hotărîta
afirmare a unităţii de acţiune a clasei muncitoare, Partidul Comunist· Român va impiedica
orice incercare de spargere a acestei unităţi, ori de unde ar veni ea"to.
Congresul extraordinar al P.S.D. s-a ţinut in ziua de 10 martie 1946, avind ca problemă
centrală atitudinea faţă de propunerea P.C.R. de a merge in alegeri pe liste comune 21 • În
raportul prezentat Congresului de Ştefan Voitec, susţinător al participării P.S.D. pe liste
~omune cu P.C.R., au fost analizate multilateral aspectele principale ale evoluţiei Frontului
Viaţa Sindicală din 10 martie 1946.
Scînteia din 9 martie 1946.
20 Libertatea din 27 februarie 1946.
21 La congresul extraordinar al P.S.D., ţinut în ziua de 10 martie 1946, au participat 354
de delegaţi, reprezentînd 69 de organizaţii, 131 de membri ai Comitetului Central, 2 delegaţi
ai Comisiei Financiare de Control, 1 delegat al ziarului Libertatea, 1 delegat al U.F.M., şi
1 delegat al U.T.S. Congresul s-a desfăşurat astfel: după intonarea Internaţionalei, C. Titei
Petrescu a rostit un scurt cuvînt de deschidere. S-au format organele de lucru şi s-a adus
la cunoştinţă Regulamentul de desfăşurare. - Raportor al rezoluţiei Cop1itetului Central :
Ştefan Voitec şi contraraportor: Şerban Voinea. în replică au vorbit: C. Titei Petrescu şi
Tudor Ionescu. Supuse la vot cele două rezoluţii, s-au obţinut următoarele rezultate: Rezoluţia A (liste comune) : 232 de mandate, Rezoluţia B (liste separate) : 29 de mandate ; 60
de participanţi s-au abţinut, iar 30 au absentat de la vot. (Procesul-verbal al nmnerotării voturilor şedinţei din 10 martie 1946, în Buletinul P.S.D., nr. 6 din martie 1946, p. 48).
18
18
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Unic în decursul celor aproape trei ani de existenţă, s-a subliniat că acţiunea de perfecţionare
a acestuia era o cerinţă permanentă. Invocind teza marxistă cu privire la dialectica raportului
dintre fond şi formă, ca şi hotărîrea fermă a majorităţii clasei muncitoare de a păstra şi întări
frontul unic, raportul arăta că modul de funcţionare a acestuia, conţinutul său, pot şi trebuie
supuse discuţiei pentru a realiza maximum de eficacitate. "Dar în nici un caz şi sub nici o formă
nu poate fi pusă în discuţie existenţa Frontului Unic Muncitoresc - care mai presus de orice
<:onsideraţiune este expresia supremă a celor mai însemnate interese ale clasei muncitoare, a
intereselor ei vitale"22.
La rîndul său Lotar Rădăceanu, in cuvîntul rostit la Congres făcînd o analiză multilaterală
a vieţii politice din România şi a evoluţiei partidului, a arătat lipsa de consistenţă a argumentelor partizanilor separatismului electoral, nerealismul lor politic ~i legăturile acestora
<:u reacţiunea. După ce a arătat rodnicia colaborării în F.U.M. şi avantajele pe care P.S.D.
le-a avut din aceasta, el devenind un factor important al vieţii politice tocmai ca urmare a
politicii de front unic, vorbitorul a spus : "de ce dar atîta înverşunare împotriva acestei
politici pe care pînă azi nimeni n-a combătut-o în mod serios. În a cui tovărăşie se găsesc
acei care strigă azi din toate puterile •>!!inguri, singuri, singuri!«. Oare singuri am fost noi pînă
acum? Şi cine are interes să fim neapărat de acum înainte singuri, să rupem unitatea de
luptă a clasei muncitoare şi a democraţiei ? Citiţi foile maniste şi brătieniste şi veţi vedea răs
punsul"23.
Puternice prin realismul lor şi prin forţa argumentelor, cele două expuneri au reprezentat
nimicitoare la adresa politicenilor separatişti, au dat Congresului o orientare combati vă,
de stînga. La Congres s-a afirmat cu tărie poziţia majorităţii membrilor P.S.D. care se manifesta
pentru convergenţa electorală a celor două partide muncitoreşti.
Q

critică

în cadrul dezbaterilor la Congres s-a produs completa demascare a grupului de dreapta
<:ondus de C. Titei Petrescu, fiind dată la iveală scrisoarea pe care conducerea Partidului
~aţional Liberal-Brătianu şi a Partidului Naţional Ţărănesc-Maniu au adresat-o, şi in care
1 se comunica că dacă va candida pe listele proprii la alegeri, va primi tot sprijinul partidelor
istorice. "În cazul că Partidul Social-Democrat va candida pe liste proprii în alegeri _ se
spunea in scrisoare - partidele noastre îşi iau obligaţiunea formală de a-i da tot concursul
pentru a izbîndi. Partidul Social-Democrat va primi fonduri pentru a-şi susţine campania
de propagandă. Va fi susţinut prin. presă. La momentul hotărît, organizaţiile noastre din ţară,
vor primi dispoziţiuni pentru a acţiona în sensul arătat" 24 • Deşi autenticitatea acestei scrisori
a fost ulterior contestată de către elementele de dreapta din P.S.D., legăturile dintre grupul
titelist şi partidele burgheze de opoziţie, indeosebi cu P.N.Ţ., erau deosebit de evidente
.şi se materializau în acest timp şi printr-o largă campanie propagandistică dusă în ziarul
Dreptatea, în sprijinul acestora.
Lucrările Congresului extraordinar al P.S.D. din 10 martie 1946 s-au încheiat printr-o victorie a stîngii revoluţionare, a cărei rezoluţie a fost votată cu mare majoritate de voturi ; 232
pentru, 29 contra şi 60 de abţineri, hotărind astfel participarea partidului la viitoarele alegeri
parlamentare în cartel electoral cu partidele şi organizaţiile care au ·constituit la 6 martie 1945
guvernul Dr. Petru Groza2s.

22 Libertatea din 14 martie 1946.
23
Idem din 20 martie 1946.
24 Poporul din 13 martie 1946.
26
Libertatea din 13 martie 1946.
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Victoria aripei de stinga din P.S.D., poziţia ei hotărîtă la Congres a fost salutată de intreaga
clasll. muncitoare ca propria ei 'rictorie. Comitetele F.U.M. din CapitalA. întrunite la 26 martie
1946 au votat o moţiune in care se arll.ta: "încercll.rile reacţiunii manisto-brll.tieniste de-a dezbina clasa muncitoare ca apoi sll. o robească şi o datll. cu aceasta, sll. robească intregul popor,
s-au lovit de înţelegerea desll.virşitll. dintre comunişti şi social-democraţi. Încercările ei s-au lovit
de zidul Frontului Unic Muncitoresc care a ieşit şi mai întărit, dovedindu-se bun al intregii
clase muncitoare, al intregului popor român"t•.
Faţă

de hotll.ririle Congresului P.S.D., C. Titei Petrescu şi colaboratorii săi apropiaţi au reacimpulsiv, pll.rll.sind sala şi trecind la acţiune in vederea constituirii unui partid separat.
Această atitudine a nemulţumit chiar şi pe Şerban Voinea, apropiat al lui Titei Petrescu şi
contraraportor la Congres, care a apreciat gestul lor ca pe o acţiune scizionistă ce pune în
pericol insll.şi unitatea partidului 27 • Difuzat la 16 martie 1946, "Manifestul către ţară" al grupului separatist evidenţia hotărîrea acestuia de a continua lupta impotriva partidului cit şi concepţiile programatice a noii grupări ce se injgheba : respectarea ideologiei şi tacticii tradiţionale
ale social-democraţiei; recrutarea de noi membri pentru impunerea unui plan de reforme;
organizarea solidarităţii naţionale şi internaţionale ; făurirea unei orînduiri bazată pe libertate,
bunll.stare, ordine, disciplină şi deplin1!. democraţie socială28 •

ţionat

În faţa e,;denţei faptelor, C.C. al P.S.D., in şedinţa sa plenară din 16 martie 1946, după
ce a constatat el acei membri care nu recunosc hotărîrile Congresului şi duc acţiune disidentă
"s-au pus in afara partidului", a hotărît in unanimitate : întărirea acţiunii impotriva tuturor
incercArilor de indisciplină sau disidenţă ; lărgirea Comitetului Central cu elemente verificate ;
desfiinţarea funcţiei de preşedinte al Comitetului Central, ca fiind dlunătoare partidului şi
contra tradiţiei; şi întărirea rolului organelor colective de conducere. În acelaşi timp s-a
hotărît a se trimite o scrisoare lAmuritoare către toţi membrii de partid, pe baza căreia aceştia
urmau să-şi precizeze poziţia.
Măsurile adoptate de Plenara C.C. al P.S.D. au avut rezultatul scontat. l\Iajoritatea zdrobitoare a organizaţiilor şi membrilor de partid s-au desolidarizat de elementele disidente, imbră
ţişind linia adoptatA de Congresul din 10 martie 1946.

Clarificlrile politice din P.S.D. şi măsurile organizatorice luate au însemnat un mare
succes al forţelor democrate, au netezit terenul întăririi colaborării in F.U.~I. şi al dezvoltării
luptei spre crearea Partidului Unic al clasei muncitoare. în atmosferade amplă manifestare
a unităţii, de muncă stăruitoare pentru soluţionarea in comun a multitudinii de probleme
ridicate de mersul evenimentelor, la 29 martie 1946 a avut loc şedinţa de Front Unic 1\Iuncito-

zo Scînteia din 28 martie 1946.
2 7 în dimineaţa zilei de 9 mai 1946, în sala ,.Amiciţia", a inceput congresul de constituire
a Partidului Socialist-Independent, la care după ce a fost ascultatA expunerea lui Titei Petrescu
au fost adoptate mai multe moţiuni şi rezoluţii. S-a adoptat propunerea de constituire a unui
nou partid care a exclus din rindurile sale majoritatea ce votase pentru liste comune, şi a hotărît
epurarea tuturor elementelor compromise prin colaborarea cu comuniştii, organizarea unei
noi mişcări sindicale independente, participarea separată în alegeri şi editarea ziarului Lumea

Nouă.

Prin acest act grupul condus de C. Titei Petrescu incerca sl reinvie in mişcarea muncitoale scizionismului şi anticomunismului, să

rească din România practicile de tristă amintire
slăbească forţa ofensivă a clasei muncitoare.
28

Manifestul Partidului Social-Democrat ,.Apel

către ţară",

1946.
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resc a reprezentanţilor celor două comitete centrale 29, care a luat în dezbatere continuarea
colaborării stabilite în aprilie 1944 şi a luptei împotriva tuturor încercărilor de subminare a
unităţii clasei muncitoare. Delegaţii celor două partide au apreciat în unanimitate pozitiv întă
rirea unităţii dintre P.C.R. şi P.S.D. care deschise noi perspective maturizării mişcării sindicale,
creşterii rolului de hegemon al clasei muncitoare, coalizării tuturor forţelor democrate. În
spiritul celor hotărîte la şedinţă, în cursul lunii aprilie in întreaga ţară s-au desfăşurat numeroase
acţiuni comune : adunări ale salariaţilor, plenare ale comitetelor judeţene de Front Unic etc.,
in care, pe lîngă dezbaterea şi însuşirea hotărîrii din 29 martie, au fost rezolvate numeroase
probleme concrete.
Poziţia fermă a celor două partide muncitoreşti faţă de elementele separatiste, calificarea
acestora ca agentură a reacţiunii constituia o dovadă a faptului că şi membrii P.S.D.-ului
înţelegeau din ce in ce mai mult adevărul cuvintelor leniniste care arătau că: "Nu poate exista
unitate federativă şi nici un fel de unitate cu politicieni liberali din mişcarea muncitorească,
cu dezorganizatorii mişcării muncitoreşti, cu cei care cald voinţa majorităţii" 3 0. Aceasta crea
noi condiţii pentru colaborarea în F. U.M., colaborare care a avut mult de suferit din cauza
diversiunilor pricinuite de elementele scizioniste.
O dată cu lupta pentru întărirea unităţii clasei muncitoare, P.C.R. acorda o atenţie deosebită consolidării alianţei muncitoreşti-ţărăneşti ca factor politic hotărîtor în lupta electorală.
Partidul comunist a considerat, pe drept cuvînt, că ţărănimea era profund interesată in victoria forţelor democratice în alegeri, pentru a consolida şi lărgi cuceririle ei revoluţionare. În
acelaşi timp, P.C.R. ţinea seama de faptul că o parte a ţărănimii se găsea incll. sub influenţa
politică a partidelor "istorice", îndeosebi a Partidului Naţional-Ţărănesc. Urmărind izolarea
acestor partide de masele ţărăneşti, partidul comunist a subliniat necesitatea ca forţele democratice să intensifice lupta pentru atragerea întregii ţărănimi muncitoare de partea lor in
această nouă bătălie politică. în acest context, de o importanţă majoră era întărirea unităţii
de acţiune dintre partidele muncitoreşti şi Frontul Plugarilor, organizaţie democratică a
ţărănimii, anihilarea manevrelor reacţiunii care încerca să atragă Frontul Plugarilor de partea
ei, sau măcar să-1 izoleze de celelalte forţe democratice.
Pornind de la interesele majore ale celor mai largi categorii ale poporului, P.C.R., s-a orientat, de asemenea, spre unirea in lupta electorală a tuturor păturilor sociale intermediare :
mica burghezie orăşenească, intelectualitatea, acea parte a burgheziei care era reprezentată
de Partidul Liberal condus de Gh. Tătărăscu, precum şi a naţionalităţilor conlocuitoare.
În perioada ce a urmat Conferinţei Naţionale a P.C.R. s-au inregistrat noi paşi pe calea
consolidării unităţii forţelor democratice. Grupările politice democrate care împreună cu
P.C.R. şi P.S.D. formau guvernul de la 6 martie 1945 şi-au precizat poziţia în problemele
fundamentale ale României postbelice. Astfel, Conferinţa pe ţară a Uniunii Populare Maghiarea 1,
din 15-18 noiembrie, şedinţa Comitetului Central al Frontului Plugarilor din 20-25 noiembrie 32
şi adunarea delegaţilor Partidului Naţional Liberal-Tătărăscu din 17 decembrie 1945 33 au relie29
Au participat: Gh. Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Miron
Constantinescu - din partea P.C.R.; Lothar Rădăceanu, Ştefan Voitec, Theodor Iordâchescu,
Tudor Ionescu şi Mişa Levin - din partea P.S.D. (Scînteia din 31 martie 1946 şi Libertatea
din 31 martie 1946). Comunicatul C.C. al F.U.M., punctele 1, 2, 4, in Scînteia din 31 martie
1946.
30
V. 1. Lenin, op. cit., p. 225.
31
Vildgossag din 21 noiembrie 1945.
32
Scînteia din 24 noiembrie 1945.
33
Drapelul din 18 decembrie 1945.
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fat hotărîrea partidelor şi organizaţiilor respective de a continua opera începută la 6 martie
1945. alături de Partidul Comunist Român. În ianuarie 1946 Uniunea Patrioţilor s-a transformat in Partidul Naţional Popular ca organizaţie politică a păturilor sociale mijlocii de la
oraşe, în primul rînd a unor largi categorii de intelectuali, partid care şi-a strîns legăturile
cu partidul comunist.
Forma politică stabilită de Plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie 1946 în alegerile parlamentare
s-a dovedit realistă, ciştigînd adeziunea tuturor partidelor şi organizaţiilor democratice care
făceau parte din guvernul revoluţionar-democratic. În urma unor ample dezbateri, acestea
şi-au clarificat propriile poziţii în legătură cu alegerile, acceptind propunerea P.C.R. de a
depune candidaţi pe o listă unică. Pe această bază a fost creat la 17 mai 1946 Blocul Partidelor
Democrate, din care făceau parte : Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat,
Partidul Naţional Liberal prezidat de Gh. Tătărăscu, Partidul Naţional-Ţărănesc prezidat
de Anton Alexandrescu, Frontul Plugarilor, Partidul Naţional Popular. Partidele unite in
B.P.D. i~i J=ăstrau independenţa ideologică şi politică, dar mergeau strins unite în lupta
pentru cîştigarea victoriei in alegerile parlamentare şi infringerea reacţiunii.
Subliniind importanţa realizării frontului unic în campania de alegeri, organul local de
presă al P.C.R. din Cluj, Lupta Ardealului, arăta: .,în momentul de faţă o deosebită importanţă are inmănuncherea tuturor forţelor democratice intr-un front unic, Blocul Partidelor
Democrate. Prin aceasta . . . s-a închegat o unitate de luptă puternică, largă şi populară
care are menirea să lichideze in alegerile ce vin forţele potrivnice intereselor poporului nostru
"3t

C.C. al P.C.R., iniţiatorul politicii de alianţe in alegeri, a elaborat şi propus celorlalte
partide şi organizaţii democratice .. Platforma-Program a Blocului Partidelor Democratice"
(dată publicităţii la 20 mai 1946), care conţinea prevederi social-economice şi politice asupra
cărora îşi concentrau atenţia forţele democratice unite in B.P.D.
Orientată după pre,·ederile generale stabilite de Conferinţa Naţională a P.C.R. şi în concordanţă cu cerinţele claselor şi păturilor populaţiei interesate in progresul ţării pe calea democraţiei, Platforma B.P.D. sublinia necesitatea concentrării tuturor forţelor in vederea ridicării
bunăstării materiale a populaţiei, în primul rînd prin mărirea producţiei atit in industrie,
cît şi in agricultură35 • Punind la temelia activităţii economice refacerea şi dezvoltarea industriei,
Platforma B.P.D. preconiza, de asemenea, etatizarea Băncii Naţionale a României, democratizarea sistemului fiscal. reforma justiţiei, asigurarea şi lărgirea drepturilor cetăţeneşti, a egalităţii in drepturi a tuturor cetăţenilor, stimularea dezvoltării culturii, a ştiinţei ş.a.
Redind noţiunii de democraţie sensul ei real şi ţinind seama de rolul de frunte al muncitorimii manuale şi intelectuale de toate categoriile în marea operă de refacere economică şi de
reconstrucţie a ţării, Platforma-Program a B.P.D. prevedea ca oamenilor muncii să le fie
.,asigurate condiţiuni de dezvoltare corespunzătoare, desăvirşind in spirit democrat întreaga
legislaţie a muncii, pentru a rsigura o viaţă demnă tuturor categoriilor de muncitori manuali
şi intelectuali, prin : stabilirea salariilor in raport cu munca depusă, asigurarea unui minim
de existenţă"38. Erau preconizate, de asemenea, măsuri pentru scăderea impozitelor asupra
salariilor din munca in acord şi ore suplimentare, acordarea de credite pentru asigurarea
aprovizionării economatelor cu articole de primă necesitate, măsuri pentru ameliorarea funcţio
nării cantinelor in intreprinderile şi instituţiile particulare şi de stat etc. În programul B.P.D.
ac Lupta Ardealului din 17 octombrie 1946, p. 4.
36 Viaţa Sindicală din 9 iunie 1946.
3& Scînteia din 20 mai 1946.
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un loc aparte îl ocupau măsurile cu carr..cter social-cultural, autonomizarea ca.sei asiguri\rilor
sociale, îmbunătăţirea şi extinderea asigurărilor sociale (pentru caz de boaHi, accidente,
infirmitate, naştere, bătrîneţe) asuţra tuturor categoriilor de salariaţi, acordarea de pensii
pentru salariaţi, construirea de spitale, sanatorii şi case de odihnă etc.
Elaborată pe baza unei profunde analize a realităţilor româneşti, Platforma-Program a
B.P.D. cuprindea obiectivele economice şi social-politice fundamentale cerute de masele largi
de oameni ai muncii, fără deosebire de naţionalitate. Acest fapt oferea garanţia participării
unanime la realizarea principalelor sarcini ale refacerii economiei naţionale şi consolidării
regimului democrat-popular, în scopul desăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice şi al pregătirii
condiţiilor trecerii la socialism.
Platforma-Program a întrunit de la început adeziunea Partidului Social-Democrat, care,
într-o serie de articole publicate îndeosebi în ziarul Libertatea, în expuneri şi cuvîntări ale
conducătorilor, i-a făcut o amplă popularizare. Începînd din 20 mai, prin publicarea redacţio
nalului "Platforma-Program a Blocului Partidelor Democrate", Libertatea a reprodus o suită
de articole în care a analizat pe larg acest "program realist de consolidare a regimului spre
democraţia nouă" 37 , a subliniat caracterul său concret, rezultat al unei "analize aprofundate
şi serioase a realităţilor noastre politice, sociale şi economice" 38 • Din multitudinea de aspecte
tratate în articolele consacrate Platformei B.P.D., se detaşează prin semnificaţia lor aprecierile
P.S.D. cuprinse în redacţionalul "Social-democraţia şi Platforma-Program"ao, în care se
evidenţia atit continuitatea programatică, cît şi etapa calitativ superioară a relaţiilor dintre
cele două partide, reflectată în documentul propus de partidul comunist. Remarcind faptul
că ţelul comun era desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice, articolul redacţional reafirma
poziţia conducerii P.S.D. potrivit căreia "mai presus de toate deosebirile este ceea ce ne
leagă pe toţi: grija comună pentru asigurarea condiţiilor unei democraţii reale, grija pentru refacerea economică a ţării în spirit nou, grija pentru o bună îndrumare în politica externă".
Blocul Partidelor Democrate s-a bucurat de adeziunea şi sprijinul larg al sindicatelor, organL
zaţiilor de femei şi de tineret, al asociaţiilor profesionale ale diferitelor categorii de intelectuali
şi meseriaşi, al organizaţiilor oamenilor muncii din rindul naţionalităţilor conlocuitoare
La începutul lunii iunie 1946, în condiţiile desfăşurării amplei campanii electorale c. ·
'
01111tetul Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii a aderat la Platforma-Program a B,p D
angajîndu-se să sprijine cu toate forţele sale Blocul Partidelor Democrate şi "să mobili~ez;
întreaga muncitorime organizată in lupta pentru înfăptuirea Platformei-Program şi pentru
victoria în alegeri a forţelor democrate unite" 40 • Prin aceasta, Confederaţia Generală a Muncii
aducea coaliţiei democrate forţa celor 1.174.342 de membri organizaţi in sindicaten. Această
hotărîre s-a manifestat pregnant şi la conferinţele sindicale ţinute in diferitele localităţi din
ţară. Astfel de exemplu, la Conferinţa Sindicatelor Muncitoreşti din judeţul Cluj muncitorimea
a luat poziţie impotriva reacţiunii, hotărind să sprijine întru totul B.P.D. Relatind lucrările
Conferinţei, organul P.C.R. de presă din localitate arăta că faţă de campania electorală ce
se desfăşoară "muncitorimea clujeană şi-a precizat poziţia in nenumărate rinduri. Ea este
alături de Blocul Partidelor Democrate, pentru înfăptuirea Platformei-Program, care este un
program realist şi cu posibilităţi concrete de realizare a democraţiei româneşti." în Platforma37

Libertatea din 22 mai 1946.
ldem din 23 noiembrie 1946.
ao ldem din 24 mai 1946.
40
Viaţa Sindicală din 9 iunie 1946.
u Arhiva U.G.S.R., fondul nr. 1, dosar 70, fila 95.
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Program a B.P.D ...... muncitorii vAd zorii unei vieţi libere şi îmbelşugate şi de aceea cei
35.000 de muncitori ai oraşului nostru alături de intregul popor luptă pentru victoria Blocului Partidelor Democrate in alegeri"••.
Uniunea Populară Maghiară a luat şi ea parte activă la lupta pentru reconstrucţia şi democratizarea ţării, insuşindu-şi Platforma-Program a B.P.D. şi susţinînd guvernul revoluţionar
democratic in frunte cu Dr. Petru Groza. Deşi U.P.M. a avut lista sa proprie de candidaţi,
printr-o serie de apeluri şi manifeste a popularizat Platforma-Program a B.P.D., chemind
pvpulaţia maghiară să sprijine in alegeri forţele democratice. 1ntr-o chemare lansată in această
perioad!l, U.P.M. işi preciza poziţia: .. In vederea creArii parlamentului ţării s-a inceput lupta
pentru alegeri. Pentru populaţia maghiară rezultatul acestei lupte nu poate fi indiferent, tocmai
de aceea împotriva reacţiunii. . . noi sprijinim forţele luptătoare pentru democraţie ... " Intr-un
alt manifest, U.P.M. adresa un infl!l.cărat apel de sprijinire a B.P.D . .,Analizind in mod conştient situaţia noastră se spunea in manifest - vă chemăm ca in alegeri să sprijiniţi Blocul
Partidelor Democrate, asigurind cu voturile voastre victoria democraţiei progresiste a lui Petru Groza ... " 0 .
pentru sprijinirea B.P.D. in campania electorală a desfăşurat şi
In urma Conferinţei pe ţară a Apărării Patriotice, din iulie 1946, cind
s-a hotărit aderarea organizaţiei la B.P.D., organizaţiile din intreaga ţară au desfăşurat, in
perioada ce a urmat pină la alegeri, o susţinută munci propagandistică, participind la toate
acţiunile intreprinse de Bloc. Apărarea Patriotică a popularlzat Platforma-Program, chemind
totodatii. masele să voteze lista B.P.D . .,Blocul Partidelor Dţmocrate va reduce neştiinţa de
carte prin cursuri speciale la sate şi oraşe", .. Blocul Partidelor Democrate va da posibilitatea
invalizilor capabili de muncA, pe lingll. pensii şi ingrijire medicală, si aibă o indeletnicire corespunzlltoare cu in validitatea lor", .,Numai Blocul Partidelor Democrate asigură drepturi egale
tuturor naţionalităţilor conlocuitoare", .,Sinistraţii de război vor primi ajutoare speciale pentru
reconstrucţia căminelor din partea Blocului Partidelor Democrate", .,BloculWartidelor Democrate
va consolida şi apăra pacea, alături de toate naţiunile iubitoare de pace şi libertate" etc.
se arăta in manifestele şi afişele Apărării Patriotice".
Alături de clasa muncitoare şi de ţărll.nime, forţe sociale care au acţionat consecvent pentru consolidarea regimului democrat-popular, in marea bătălie a alegerilor a participat cu hotă
rire intelectualitatea - ingineri, funcţionari, oameni de ştiinţA şi cultură. Justeţea cauzei
pentru care luptau forţele democratice, realismul politicii P.C.R. au făcut ca savanţi de
reputaţie mondială ca C. I. Parhon, D. Bagdasar, Tr. Săvulescu, lorgu Iordan, S. Stoilov,
Şt. Nicolau, Al. Rosetti şi mulţi alţii să se situeze pe poziţii militante şi să desfăşoare o
activitate rodnică şi creatoare de consolidare a regimului democrat-popular. Alături de aceş
tia se aflau oameni de cultură şi artă, ca M. Sadoveanu, G. Călinescu, Gala Galaction,
Victor Eftimiu, George Enescu şi alţii, ceea ce dovedeşte că tot ce a fost valoros şi cinstit in
rîndurile intelectualităţii din România s-a incadrat in lupta pentru transformarea revoluţionară
a ţării. In acest context se inscrie şi apelul cadrelor didactice universitare din Cluj, care se
adresa tuturor intelectualilor din Ardeal, arătind că ţara noastră trecea prin vremuri de prefaceri istorice la care, alături de intregul popor, trebuia si'l. participe şi intelectualitatea.
O activitate

susţinută

Apărarea Patriotică.

Lupta Ardealului din 1 noiembrie 1946, p. 3.
Manifest al Uniunii Populare Maghiare, in colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei
- Cluj, nr. inv. IN 20550; Idem, nr. inv. IN 20567.
" Manifest al Aptlrării Patriotice, in loc. cit., nr. inv. IN 20504, 20532, 20500, 20499,
20516.
42
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.,A continua politica de pasivitate - se arăta in apel - in timp ce milioane de rom;\ni,
muncitori şi ţărani, intelectuali şi funcţionari caută să nu precupeţească nici o jertfă pentru
a îmbunătăţi situaţia ţării noastre, atît cea internă cît şi cea externă, a fi departe acuma de
marile mase populare româneşti, este o greşeală, este o absenţă de neiertat faţă de poporul nostru. Momentul de faţă impune unire, unire în jurul forţelor incadrate in Blocul Partidelor
Democrate, unire in jurul guvernului prezidat de Dr. Petru Groza, unire pentru continuarea
şi desăvîrşirea realizărilor de pînă acum ... "ts ... Oameni de ştiinţă, cărturari ai Ardealului 1se încheie apelul - Milioane de muncitori şi plugari prin al căror efort creator se reface şi
se întăreşte scumpa noastră Patrie, ne privesc. În ziua de 19 noiembrie 1946 să fim alături de
ei, să acordăm încrederea şi votul nostru Blocului Partidelor Democrate, întruchiparea năzuin
ţelor de mai bine ale neamului românesc"~ 8 • Apelul a fost semnat de 80 cadre universitare
clujene.
Tineretul organizat a răspuns şi el cu entuziasm la apelurile B.P.D., exprimîndu-şi hotărîrea
de a lupta pentru victoria forţelor democratice încă de la inceputul bătliliei alegerilor... Tineretului din România, asuprit in trecut, i s-au deschis orizonturile unui viitor luminos, fiind chemat
pentru: prima dată in istoria politică a ţării. ca alături de intregul popor să-şi spună cuvîntul,
să dovedească maturitatea sa politică" - se arăta într-unul din manifestele răspîndite în
rindurile tineretului. ,.Tineri şi Tinere 1 - se incheie manifestul - participarea voastră hotă
rîtă la lupta poporului este o datorie de onoare pentru fiecare cetăţean tînlir al ţării noastre.
înainte, sub steagul democraţiei, pentru victoria năzuinţelor noastre de mai bine I"H. Manifestul
a fost semnat de Tineretul Progresist, Tineretul Confederaţie! Generale a Muncii, Uniunea
Tineretului Socialist, Tineretul Frontului Plugarilor, Tineretul Partidului Naţional Popular,
Tineretul Partidului Naţional Liberal (Gh. Tătărăscu). Mărturie a activităţii desfăşurate de
organizaţiile de tineret sint şi numeroasele afişe de popularizare a prevederilor Platformei-Program a B.P.D., de popularizare a candidaţilor. Pentru exemplificare reproducem textul citorva:
,.Tineri şi Tinere 1 Să sprijinim în alegeri listele Blocului Partidelor Democrate ce cuprind pentru
prima oară şi candidaţii noştri. .. "ta, ,.Tineri şi Tinere 1 Votaţi «Soarele') pentru lumină,
pentru cultură şi pentru viaţă !" 49 • "Tineri şi Tinere 1 Sli luptăm pentru asigurarea Yictoriei
în alegeri a forţelor democratice 1" 50 •
O vie activitate

propagandistică

a

desfăşurat

in procesul campaniei electorale

Federaţia

Democrată a Femeilor din România. Într-un apel al Federaţiei Democrate a Femeilor din

România - Filiala Cluj, subliniindu-se importanţa prevederilor legii electtlrale, care acorda
drept de vot femeilor, se lansa chemarea: ,.Femei 1 Dacă vreţi pace in lume, dacă vreţi libertate, belşug, dreptate şi bună rînduială in ţară, dacă. vreţi ca hidosul rll.zboi să nu ne mai
ameninţe liniştea şi siguranţa căminelor noastre, atunci in ziua de 19 noiembrie cu conştiinţa
împăcatll., ca sll. vă faceţi datoria, puneţi votul vostru pe •Soare~. semnul Blocului Partidelor Democrate. Soarele este simbolul luminii şi căldurii, soarele este simbolul vieţii şi noi
femeile, care dăm viaţă copiilor noştri, avem datoria sacră să apărăm această viaţă ... " i l .

Apelul cadrelor didactice universitare clujene, in Lupta Ardealului din 15 noiembrie 1946,
1
p.ll. ; 1
,;
..!
48 dbidem. 1 ,
··
47 . Manifest intitulat Tineri şi Tinere din judeţul Cluj, in loc. cit., nr. inv. IN 20627.
48 Manifest intitulat Tineri şi Tinere/, în loc. cit., nr. inv. IN 20653.
48
Idem, nr. inv. IN 20634. l ·~ ....\J~
6 0 Idem, nr. inv. IN 20642. ·~ ·'\1
61 Apelul Federaţiei Democrate a Femeilor din România Filiala Cluj, în Lupta, Ardea,lului din 16 noiembrie 194fi.
45

https://biblioteca-digitala.ro

354

P. BUNTA -

Ata~<.mentul faţă

de guvern,

botărirea

de a fi

alături

de B.P.D. sînt exprimate

GH.

şi

ŢUŢUI

de

meş

tt ţvgari intr-unul din apelurile lor: "Instaurarea unui sincer regim democrat, prin aducerea

a guvernului Dr. P. Groza, a creat meşteşugărimii baze sigure existenţei sale ...
dtci la urne şi să ,-otăm lista nr. 1 cu semnul •~oarele•>, semnul Blocului Partidelcr Dtttccrate, ccnvinşi că a~igurăm meşteşugărimii bunăstarea şi progresul" 6 2. Blocului
Partidelor Democrate i s-au alăturat şi cadrele progn:siste din armată. Adeziunea militarilor
este u:primată şi in apelul : "Muncitori, Plugari, Inttlectuali ! . . . În mana bătălie a alegerilor ce va avea loc la 19 noiembrie a.c. noi mergem împreună cu Blocul Partidelor Democrate,
conştienţi ci prin aceasta ne facem o datorie de onoare ... " 63 • Foştii voluntari din războiul
antibitlerist uniţi în "Asociaţia Foştilor Voluntari Români in războiul antihitlerist" se adresau
tuturor foştilor voluntari printr-un călduros apel : "Camarazi voluntari, exprimarea voinţei
noastre de luptă tocmai în acest mcmtnt crucial din viaţa poporului român înseamnă mobilizarea tuturor forţelor noastre cu un nou avint in bătălia botăritoare a primelor alegeri
lil:ue, ptntru cîştigarea victoriei dtpline a Blocului Partidelor Democrate - înfăptuirea
Platfcrmei-Prcgram a acestuia fiind chezăşia propăşirii cauzei pentru care am luptat şi pentru
care şi-au dat viaţa mii de camarazi de ai noştri. . . Să facem ca ziua de 19 noiembrie !'ă
fie o nouă victorie a României democrate ... " 64 • în sprijinul Blocului Partidelor Democrate
a fost editat şi manifestul-apel al foştilcr deţinuţi politici, adresat alegătorilor, in care se
arăta intre altele: "Scăpaţi din ghearele fasciştilor, dintre zidurile reci şi întunecoase ale inchisorilor, noi preţuim cu adevărat libertatea. O iubim şi o apărăm impotriva celor care an
pregătit calea fascismului. Ne adresăm tuturor alegătorilor, ca atunci cind vor ajunge in faţa
urnelor, să-şi fad. datoria sfîntă de patriot ... Nici noi, nici poporul pentru care am luptat
nu mai ,-rea lanţuri, nu mai vrea război. Libertatea este soarele vieţii noastre. Pentru soarele
libertăţii chemăm tot poporul să voteze" 65 •
În politica de regrupare a forţelor democratice pe o bază nouă, Partidul Comunist Român
se sprijinea pe tăria şi influenţa in masă a organizaţiilor revoluţionare ale clasei muncitoare.
P.C.R., aflat în plin proces de transformare într-o grupare politică de prim ordin in ţară,
avea in iunie 1946 peste 700.000 de membri - muncitori, ţărani, mici meşteşugari, funcţio
nari, intelectuali şi alte categorii de oameni ai muncii 51 - , in vreme ce P.S.D. cuprindea
la inceputul lunii septembrie circa 600.000 de membri. Aproape un milion şi jumAtate de salariaţi organizaţi, cit cuprindeau sindicatele in vara lui 1946, dintre care peste 300.000 numai
in Capitală, acţic~au de asemenea in spiritul unităţii proletare. Ambele partide muncitoreşti
editau peste 60 de ziare şi reviste (in luna iulie 1946 se difuzau zilnic in intreaga ţară 1.050.566
de exemplare ale ziarului Scinteia), numeroase lucrări de literatură marxistă desfăşurau o largă
şi variatA activitate de educare a maselor, de ridicare a nivelului lor politic şi cultural. Această
forţă combativă a clasei muncitoare, puternică prin unitatea ei, strins legată de masele ţâră
neşti, care îşi urmau cu incredere aliatul principal in revoluţie, a avut un rol hotăritor in
determinarea cursului evenimentelor politice din România acelor ani, in favoarea democraţiei.
la cirma

ţării

~ă păşim

O

excepţionalâ însemnătate

privind lupta pentru

întărirea unităţii

clasei muncitoare

şi

a

Apel către toţi meşteşugarii din ţară, in loc. cit., nr. inv. IN 20522.
n ManHest intitulat Muncitori, Plugari, Intelectuali, in loc. cit., nr. inv. IN 20471.
" Apelul voluntarilor din războiul antihitlerist, in Lupta Ardealului din 18 noiembrie 1946,
p. 1.
u Pentru libertatea poporului. Apelul foştilor deţinuţi politici către alegători, in loc. cit.,
nr. inv. IN 20491.
t- , : ~ f '
61 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 2, dosar 7, fila 152.
51
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rolului de hegemon al proletariatului în revoluţia populară o avea bătălia dusă de P.C.R.
împotriva manifestărilor naţionalist-şovine, pentru întărirea legăturilor de prietenie între
oamenii muncii români şi cei aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare.
Pînă în vara anului 1946 guvernul democrat obţinuse succese remarcabile pe linia acordării
de drepturi şi libertăţi naţionalităţilor conlocuitoare şi a atragerii lor la lupta pentru reconstruirea României noi. La rîndul lor, masele de oameni ai muncii din rîndurile naţionalităţilor
răspundeau cu elan chemării forţelor democrate, luptau impotriva reacţiunii, dovedind că
inţeleg tot mai mult că rezolvarea problemei naţionale nu poate fi făcută decit in cadrul
statului român şi al unui regim democratic. O expresie a acestor realităţi o constituie însll.şi
incadrarea lor masivă în rîndurile P.C.R. şi altor organizaţii democrate. Din datele statistice
de care dispunem rezultă că din totalul de 717.490 de membri ai partidului comunist, 571.066
(79,59%) erau români, 88.385 (12,32%) unguri, 29.848 (4,16%) evrei, 18.606 (2,59%) slavi şi
9.585 (1.34%) alte naţionalităţi67 • Compoziţia naţională a P.C.R. reflecta in bună măsură
compoziţia naţională a populaţiei, el fiind şi din acest punct de vedere un partid internaţionalist.

în vara anului 1946, ca urmare a intensificării activităţii naţionalist-şovine a claselor
e:x:ploatatoare şi în mod deosebit a partidelor burgheze ale opoziţiei, la care au fost atrase
şi unele elemente social-democrate, datorită propagandei şi manevrei lor exercitate de reacţiunea internaţională cu ocazia tratatului de pace, cit şi ca urmare a faptului că în organele
de stat mai existau numeroase elemente reacţionare, în diferite părţi ale ţării au izbucnit
manifestări şovine şi naţionaliste. Reacţiunea română. şi cea a naţionalităţilor conlocuitoare
erau deosebit de interesate ca aceste izbucniri cu caracter de obicei local să se generalizeze
şi să ducă la ruperea alianţei de luptă dintre masele muncitoare ale poporului român şi ale
naţionalităţilor conlocuitoare. Agitaţiile şovine şi revizioniste au avut un anumit ecou şi în
rîndurile organizaţiilor P.C.R., mai ales în partea de nord a Transilvaniei. Această situaţie
putea să ducă la dezbinarea şi spargerea unităţii organizaţiilor de partid şi a organizaţiilor
de masă, la slăbirea legăturilor partidului cu masele de oameni ai muncii.
în lupta P.C.R. pentru rezolvarea problemei naţionale şi pentru combaterea naţionalis
mului şi şovinismului un rol important revine Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din 6-8 iunie
1946 la care Gh. Gheorghiu-Dej a prezentat raportul: "Poziţia Partidului Comunist Român
faţă de curentele şovine şi revizioniste" 68 , precum şi măsurilor politice şi organizatorice luate
de organele şi organizaţiile de partid pe baza acestui document.
Plenara a demascat politica naţionalist-şovină dusă de reacţiunea română şi maghiară, şi
P.C.R. luptă deopotrivă contra revizionismului maghiar şi a şovinismului românesc.
Arătînd că aţîţările şovine şi provocările organizate de partidele "istorice" impotriva populaţiei
maghiare fac parte integrantă din planul lor de subminare a regimului democrat-popular,
Plenara C.C. al P.C.R. a trasat organizaţiilor de partid sarcina de a lupta cu fermitate
impotriva acestor acţiuni, a oricăror tendinţe naţionalist-şovine, pentru cultivarea frăţiei şi
egalităţii dintre poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare. Organizaţiile de partid au fost
îndrumate să-şi intensifice acţiunea de lămurire a populaţiei române şi maghiare din Transilvania asupra scopurilor urmărite de forţele reacţionare prin agitaţiile naţionalist-şovine şi
revizioniste, să demaşte pe agenţii reacţiunii, să-i facă inofensivi şi să-i izoleze de masele
populare.
a

arătat că

li 7
li&

Ibidem.
Scinteia din 8 iulie 1946.
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Măsurile

luate pentru lichidarea manifestărilor naţionalist-şovine şi revizioniste, activitatea
de organizaţiile de partid, au determinat eşecul incercărilor reacţiunii, care
urmărea sli. facli. din problema naţionalli. un punct de vrajbli. şi discordie. Realizarea măsurilor
adoptate cu privire la problema naţionalli. s-a impletit cu larga muncă politicii. de masă pentru
mArirea producţiei, pentru refacerea economiei naţionale, pentru atragerea maselor largi
populare in arena vieţii politice.

intensli.

desfli.şuratli.

Întreaga activitate politică desfăşurată de forţele democratice în frunte
cu P.C.R. în preajma şi în timpul campaniei electorale s-a împletit cu o
intensă preocupare pentru rezolvarea grelelor probleme economice şi sociale
ale ţării. În 1946 situaţia economică a României continua să fie precară.
Cu toate realizările obţinute în refacerea potenţialului industriei şi în creş
terea producţiei, în unele ramuri, pe ansamblul industriei, producţia era
mult sub nivelul antebelic. Situaţia economică a ţării a fost mult agravată
de o nouă secetă care s-a abătut asupra României. Ca urmare, în august 1946
toate rezervele de cereale din anii trecuţi erau epuizate, iar în noiembrie 1946,
faţă de nevoile de consum normale, exista un deficit de aproape 150.000
vagoane de cereale. Spre sfîrşitul aceluiaşi an rezervele pentru consumul
de carne reprezentau abia 47,12% faţă de consumul mediu al perioadei
1930-1939. Starea materială a maselor muncitoare s-a înrăutăţit considerabil, specula a luat proporţii nemaiîntîlnite. Au fost afectate cu deosebire
o seamă de regiuni din Moldova şi Transilvania, unde seceta a avut efecte
dezastruoase.
Pentru biruirea greutăţilor economice, guvernul revoluţionar-democratic
susţinut de forţele democratice a luat o serie de măsuri: crearea comandamentului pentru aprovizionarea regiunilor secetoase (C.A.R.S.), măsuri
legislative privind frînarea speculei, aprovizionarea maselor muncitoare
prin sistemul economatelor etc.
Concomitent, Partidul Comunist Român, în cadrul F.U.M., cu ajutorul
sindicatelor şi al celorlalte organizaţii de masă, a mobilizat clasa muncitoare
să-şi sporească eforturile pentru mărirea producţiei. Clasa muncitoare a
dat dovadă cu acest prilej de o înaltă conştiinţă patriotică şi de un înalt
spirit de abnegaţie şi înţelegere. Sub lozinca "Prin mărirea producţiei la
victoria B.P.D. în alegeri" s-au obţinut importante succese în refacerea
capacităţilor industriale şi de transport, cît şi sporirea producţiei într-o
serie de mari întreprinderi din ţară. "Platforma - scria Lupta Ardealuluiîn ciuda tuturor maşinaţiunilor partidelor <<istorice)> se înfăptuieşte zi de
zi, iar masele populare îşi dau seama că locul lor este alături de forţele care
depun toată munca pentru reconstrucţia şi pentru ridicarea buneistări a
~ ""59
ţ arn
.
În procesul desfăşurării revoluţiei populare, şi mai cu seamă cu ocazia
campaniei electorale din 1946, reacţiunea încerca să folosească în favoarea
sa greutăţile economice prin care trecea ţara, să speculeze starea de
înapoiere a unei părţi a maselor ţărăneşti. Propaganda anticomunistă
69

Lupta Ardealului din 17 august 1946, p. 3.
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şi

antiguvernamentală desfăşurată îndeosebi de P.N.Ţ. s-a intensificat
pe măsură ce se apropiau alegerile. Concomitent cu activitatea politică,
cercurile reacţionare naţional-ţărăniste au trecut la organizarea de gărzi
înarmate, pentru a le folosi ca mijloc de intimidare a maselor în campania
electorală şi în timpul alegerilor, şi a-şi evita înfrîngerea. În lupta lor
electorală forţele reacţionare grupate în opoziţie se bazau pe existenţa
monarhiei şi a celor doi miniştri fără portofoliu din guvern, pe stăpînirea
principalelor mijloace de producţie de către clasele exploatatoare, precum
şi pe sprijinul din partea puterilor occidentale. Reacţiunea însă nu a
reuşit să influenţeze în mod substanţial opinia publică din ţară, să-şi
refacă şi să-şi consolideze poziţiile. Încercarea Partidului Naţional Ţără
nesc, Naţional Liberal şi Social-Democrat Independent (înfiinţat la 9 mai
1946) de a realiza un cartel electoral pe care să-1 opună Blocului Partidelor Democrate a eşuat din cauza divergenţelor ce existau între acestea şi
a crizei politice în care se zbăteau forţele reacţiunii, clasele exploatatoare.

Victoria Blocului Partidelor Democrate în alegerile din 1946.
Alegerile parlamentare din noiembrie 1946 au reprezentat o puternică
de forţe sociale şi politice în cursul cărora au fost folosite o
mare varietate de forme de luptă, de la propaganda electorală pînă la
acţiuni pentru dejucarea oricăror acţiuni
contrarevoluţionare. Puterea
democrat-populară, forţele democratice au luat măsuri hotărîte de reprimare a acţiunilor subversive şi teroriste organizate de partidele de opoziţie,
îndeosebi de P.N.T., în rîndurile căruia se aflau numeroase elemente
fasciste, şi au respins încercările de amestec ale puterilor occidentale 60 •
Procesul de regrupare a forţelor politice în bătălia alegerilor a fost
însoţit de noi măsuri luate de guvernul revoluţionar-democratic. Între
6-15 mai 1946 a avut loc procesul criminalilor de război din guvernul
antonescian, care a dus la demascarea şi condamnarea publică a fascismului şi sprijinitorilor săi. Pe baza hotărîrilor Tribunalului Poporului
Ion Antonescu şi principalii săi colaboratori au fost condamnaţi la moarte
şi executaţi, în ciuda încercărilor făcute de unii fruntaşi ai P.N.Ţ. şi
P.N.L., de rege, pentru a-i salva.
încleştare

La 15 iulie 1946 a fost elaborată o lege electorală care acorda, pentru prima dată în
istoria României, votul universal, egal, direct şi secret pentru cetăţenii ţării de la vîrsta de
21 de ani, fără deosebire de sex, naţionalitate, avere, credinţă religioasă sau grad de cultură.
S-a acordat drept de vot militarilor, femeilor, funcţionarilor de stat care în trecut au fost
privaţi de posibilitatea de a alege şi a fi aleşi în organele reprezentative. Au fost declaraţi
nedemni de a face propagandă electorală, de a alege şi a fi aleşi criminalii de război,
vinovaţii de dezastrul ţlllii, vîrfurile fostului aparat de stat fascist şi alte elemente care au
80 în perioada pregătirii alegerilor, guvernele S.U.A. şi Marii Britanii au remis guvernului
român cîte trei note diplomatice - 27 mai, 14 iunie şi 28 octombrie - prin care interveneau
in favoarea partidelor "istorice". Totodată, reprezentanţi oficiali ai celor două puteri occidentale au participat direct la adunări electorale organizate de P.N.Ţ. şi P.N.L., au pus la dispoziţia acestora mijloace materiale pentru propaganda electorală.
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servit direct dictatura antonesciană şi pe hitlerişti 81 • Prin noua lege electorală a fost stabilită existenţa unei singure camere Adunarea Deputaţilor - şi desfiinţarea Senatului,
care in trecut a fost forul legiuitor cel mai reacţionar.
În timpul t:ampaniei electorale s-au vădit din plin forţa conducătoare şi mobilizatoare a
P.C.R .• legăturile sale cu masele largi de oameni ai muncii, capacitatea sa de a îndruma
activitatea diferitelor organizaţii politice de masă. S-au desfăşurat mari mitinguri electorale
ale partidelor ce alcătuiau Blocul Partidelor Democrate, la care au participat sute de mii
de oameni. Numai in primele patru luni de activitate electorală, Blocul Partidelor Democrate
a organizat pe intregul teritoriu al ţării peste 30.000 de întruniri electorale la care au luat
parte aproximativ 10.000.000 de cetăţeni.
Masele populare participau cu însufleţire la întrunirile convocate de partidul comunist şi
celelalte organizaţii politice democratice, legindu-şi speranţele îmbunătăţirii traiului de înfăp
tuirea transformărilor ce se anunţau. Din apelurile B.P.D. şi din Platforma-Program a B.P.D.
se desprindea politica de consolidare a regimului democratic, de asigurare a drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti. de refacere şi reconstrucţie a ţli.rii dusă de guvernul Dr. Petru Groza.
Vizita la Cluj a Dr. P. Groza (la 27 octombrie) a prilejuit o mare manifestaţie de simpatie
a maselor faţă de guvern. Manifestul intitulat .. Cetli.ţeni ai Clujului" cheamli. pe toţi locuitorii
oraşului la .. marea sli.rbătoare", cea de a avea .. in mijlocul nostru membrii guvernului in frunte
cu d-1 prim-ministru Dr. P. Groza", încheind cu cuvintele: .. Trăiască guvernul Dr. P. Groza
care ne-a readus Ardealul! Trli.iască victoria în alegeri a B.P.D.-ului. Votaţi Soarele 1" 82 • în
cuvintul rostit, primul ministru Dr. P. Groza a subliniat eli. .. niciodată în ţara noastră românească n-au fost atîţia alegători. Avem astăzi peste 7 milioane şi jumătate de înscrişi pe
liste". Referindu-se la politica dusli. de guvern, primul ministru spunea : .,democraţia română
a biruit şi a înfăptuit ceea ce dorim cu toţii, să ne găsim într-o Românie unde fiecare cetă
ţean este egal indreptăţit fără deosebire de naţionalitate şi religie"'83.
În timpul campaniei electorale s-au tipărit şi s-au difuzat în mase milioane de broşuri,
manifeste, afişe şi apeluri editate de P.C.R. şi organizaţiile democratice, care chemau masele
la luptă contra reacţiunii. pentru victoria în alegeri a forţelor democratice . .,Alegerile vor fi
o bătălie intre poporul român şi clica de cli.mli.tari şi moşieri" - se arăta într-unul din manifestele P.C.R. 81 . . . în perioada care precede alegerile, fiecare comunist trebuie să fie în stare
de mobilizare. Trebuie să muncim zi şi noapte, pentru că reacţiunea trebuie nimicită şi
lupta trebuie s-o ducem pină la victorie"85 - se spunea intr-un alt manifest. Un manifest
editat de P.S.D. - judeţeana Cluj adresa maselor o călduroasli. chemare: .. Ziua de 19 noiembrie este data cind trebuie să desăvîrşim prin votul nostru încrederea dep1inli. acordată guvernului Dr. P. Groza ... " 88 • Aceeaşi chemare este făcută şi într-un alt manifest al P.S.D .•
în limba maghiară: .. Datoria primordială a fiecli.rui democrat ... este asigurarea victoriei partidelor democratice, asigurarea victoriei şi menţinerii guvernli.rii democraţiei. .. " 67 • În manifestul intitulat .. Fraţi Plugari". Comitetul judeţean Cluj al B.P.D. demasca politica reacţii"'·
61 După o largă dezbatere publică, care a început încă de la finele lunii mai, la 21 iunie
anteproiectul legii electorale a fost luat în discuţia Consiliului de Miniştri, fiind dat publicităţii dupli. sancţionarea lui de către rege. (Scînteia, nr. 575 din 17 iulie 1946.)
82
Manifest intitulat Cetăţeni ai Clujului, în loc. cit., nr. inv. IN 20432.
88
Lupta Ardealului din 29 octombrie 1946, p. 4.
84 Manifest al P.C.R., în loc. cit., nr. inv. IN 20671.
66
Lupta Ardealului din 11 august 1946, p. 3.
68
Manifest al P.S.D., în loc. cit., nr. inv. IN 20483.
87
Manifest în limba maghiară al P.S.D., în loc. cit., nr. inv. IN 20466.
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nară şi

de sabotaj a grupării maniste, arătînd în acelaşi timp că prin reforma agrară .,guvernul Groza, Blocul Partidelor Democrate a luat pămîntul de la moşieri şi 1-a împărţit, intre
voi ţăranii săraci. . . v-a dat şi titluri de proprietate. . . Blocul Partidelor Democrate vă va
asigura credite ieftine, maşini şi unelte agricole, produse industriale, ca să puteţi ridica starea
gospodăriilor voastre şi să asiguraţi familiilor şi copiilor voştri o viaţă fericită şi imbelşugată" 18 •
Un alt manifest, cu acelaşi titlu, al Frontului Plugarilor chema ţărănimea să-şi dea voturile
pentru B.P.D . .,în ziua de 19 noiembrie - se arată in manifest - vor avea loc alegeri 1 Ală
turi qe întreg poporul îşi va spune cuvîntul şi ţărănimea de pe tot cuprinsul ţării. .. Votind
Soarele păcii şi libertăţii, fiţi siguri fraţi plugari că votaţi pentru fericirea voastră şi a copiilor voştri" 19 •
Larga activitate politică şi ideologică desfăşurată de P.C.R. şi de celelalte partide din
B.P.D., acţiunile constructive întreprinse de guvernul Dr. Petru Groza au contribuit in mod
hotărîtor la demascarea şi combaterea programelor electorale prezentate de partidele de opoziţie.
La 23 octombrie 1946, in condiţiile intensificării luptei între forţele democratice şi reacţiune in vederea ciştigării alegerilor parlamentare, a creşterii rolului clasei muncitoare in viaţa
politică a ţării, s-a desfăşurat şedinţa comună a Comitetelor Centrale ale P.C.R. şi P.S.D.
împreunâ cu candidaţii celor două partide 70 .
Şedinţa a avut ca obiectiv examinarea tuturor problemelor in legătură cu colaborarea intre
P.S.D. şi P.C.R. in Frontul Unic Muncitoresc, în mişcarea sindicală unită, precum şi efortul
comun ce trebuia făcut in vederea victoriei forţelor democratice în alegeri.
în cuvintul de deschidere a acestei adunări secretarul general al C.C. al P.C.R., care a
prezidat şedinţa, a scos în evidenţă succesele obţinute de cele două partide muncitoreşti in
decursul celor doi ani de colaborare, timp in care ele s-au apropiat unul de altul din punct
de vedere ideologic şi tactic .,găsindu-se în toate marile probleme naţionale pe aceeaşi linie
de gindire şi de acţiune" 71 • Cu acelaşi prilej a fost subliniat şi faptul că datorită colaborării
în F.U.M. clasa muncitoare a devenit partea cea mai activă şi mJ.i combativă a forţelor
democratice, ceea ce crează terenul lichidării cu eforturi comune a .. micilor fricţiuni care sint
în mare parte rodul nivelului încă scăzut al unei părţi din m~mbrii partidelor noastre" 72.
în cursul dezbaterilor la care au luat cuvintul 27 de comunişti şi social-deme>craţi, s-a scos
în evidenţă deplina unitate de vederi a celor două partide mllncitoreşti in to:tte problemele
aflate la ordinea zilei. Acest lucru este subliniat şi în rezoluţia adoptată de consfătuire, în
care se arăta: .. Comitetele Centrale şi candidaţii Partidului Com~nist R")mâ.n şi ai Partidului
Social-Democrat în alegerile parlamentare, adunaţi în şedinţă comJ.nă in ziua de 23 octombrie
1946, trecînd în revistă perioada de la data inch>!ierii Frontlllui Unic M~ncitoresc, constată
o consolidare a unităţii de acţiune între cele două pJ.rtid~. in urmJ. campJ.niilor întreprinse
în comun şi indeosebi în urma acţiunii comllne duse în cadrul camp::J.Diei electorale.
Cele două partide unite în Frontul Unic MJ.ncitoresc au reuşit să întărească unitatea sindicală, în lupta pentru aplicarea contra-::telor colective şi pentrll apă.nrea dreptllrilor şi revendicărilor salariaţilor"7a.

88
Apel editat de Comitetul judeţean al Blocului Partidelor Democrate, în loc. cit., nr.
inv. [ \l" 20454.
u M1nifest intitulat Fraţi Plugari, în loc. cit., nr. inv. IN 20489.
70 Arhiva C.C. al P.C.R., foa:llll nr. 2, d)>J.r 175, fila 125; vezi şi Libertatea din 24 noiembrie 1946.
71 Scînteia din 25 octombrie 1946.
72 Ibidem.
78
Idem din 30 octombrie 1946.
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Faţă de rolul şi sarcinile crescute ale clasei muncitoare in noua etapă ce avea să urmeze după
alegerile parlamentare şi mai ales urmArind cu consecvenţă apropierea continuă dintre P.S.D.
şi P.C.R. in vederea creării condiţiilor realizării unităţii lor depline in cadrul unui singur partid
marxist-leninist, adunarea însărcinează Comitetul Central F.U.M. să elaboreze un plan de perfecţionare a colaborării in F.U.M. care să prevadă următoarele puncte: ,.Colaborarea strînsă
intre fracţiunile parlamentare şi in guvern ; crearea unui nou organ coordonator parlamentar
şi guvernamental ; obligativitatea aplicării in practică a hotll.ririlor luate de comun acord ; responsabilitatea secretarilor regionali şi judeţeni pentru aplicarea in practici a hotll.ririlor Comitetului Central al Frontului Unic Muncitoresc. Secretarii regionali vor face rapoarte regulate
asupra activitiţii Frontului Unic Muncitoresc. Combaterea şi sancţionarea elementelor care
prin călcarea hotlririlor comune, slAbesc unitatea de acţiune a celor două partide ; întărirea şi
funcţionarea regulati a organelor de Front Unic Muncitoresc din intreprinderi, instituţii, cartiere, sectoare, strAzi, atit in acţiunea electoralA, cît şi după alegeri. !nlAturarea in termenul
cel mai scurt a fricţiunilor şi cauzelor care le determină. Stabilirea unui contact permanent
intre organele de presli. ale celor douA partide. Organizarea de şcoli comune de indrumare politică. Demascarea rolului titeliştilor ca agenţi ai reacţiunii, cu scopul desfiinţării lor politice prin
acţiune comună"'"·

Adunarea s-a ocupat cu analiza activităţii desf~urate de cele două partide in mişcarea sinde tineret şi de femei, şi a recomandat intensificarea activităţii in vederea întăririi unităţii sindicale, de tineret şi de femei.
Şedinţa comuni a celor douA Comitete Centrale cu candidaţii in alegerile parlamentare a
prezentat o insemni!.tate deosebită in lupta pentru realizarea unităţii depline a clasei muncitoare.
a marcat o nouA etapA in aceastA lupti. Referindu-se la aceasta, ziarul Scinteia scria in articolul intitulat ,.Frontul Unic Muncitoresc intr-o nouă etapă" : ,.Avem de-a face cu o nouă etapă
in istoria relaţiilor intre partidele social-democrat şi comunist. Fiecare din aceste partide a crescut şi s-a întărit in aceşti ani. Dar, s-a petrecut fenomenul plin de consecinţe că in lupta comună
s-a călit o unitate de acţiune bazată mai puţin pe actul formal al acordului incheiat şi semnat
de delegaţii respectivi, cît pe apropierea organică şi din ce in ce mai pronunţată intre tacticile
şi ideologiile fiecAruia dintre aceste douA partide" 76. Aprecieri asemănătoare a fAcut şi ziarul
Libef'tatea, care scria : ,.AceastA conferinţA, a cărei importanţli este cu adevărat istorici, a subliniat o dată mai mult identitatea de vederi a social-democraţilor şi comuniştilor in toate problemele puse in discuţie. Ea a arătat pe de o parte o confirmare a politicii rodnice a F.U.M., iar
pe de altă parte a marcat un mare pas inainte pe drumul consolidării unitli.ţii de acţiune muncidicală,

toreşti"71.

Acţiunile

unite ale celor două partide muncitoreşti, desf~urate in F.U.M., in mişcarea sindide tineret şi de femei, in cadrul Blocului Partidelor Democrate, hotărlrea acestora de a
intreprinde noi paşi pe linia unităţii clasei muncitoare a avut o influenţă covirşitoare asupra
desf~urării alegerilor parlamentare.
1n urma consfătuiril, s-a ţinut la 24 cctombrie 1946 o adunare a tuturor candidaţilor B.P.D.,
unde au luat cuvintul reprezentanţi ai ţartidelor ce făceau parte din Bloc. 1n cuvintarea sa,
secretarul general al P.C.R., Gh. Gheorghiu-Dej, arătînd importanţa alegerilor pentru viitorul
poporului şi al ţării, reliefa in acelaşi timp şi greutăţile care aveau si fie intimpinate. ,.Avem
in faţa noastră adversari hotărîţi să facă tot ce le stă în putinţă pentru a împiedica forţele noastre,
cală,

a
76
71

Ibidem.
Idem din 1 noiembrie 1946.
Libertatea din 25 octombrie 1946.
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în marşul spre victorie. însă noi avem convingerea că victoria va fi de partea noastră, pentru
că avem credinţa cii. sîntem în slujba unei cauze mari, în slujba cauzei poporului şi a bunăstării
materiale şi morale a poporului nostru" 77•
Tabil.ra reacţionară măcinată de contradicţii interne, lipsită de o forţă conducătoare, s-a
dovedit incapabilă de a realiza o coaliţie de forţe cît de cît unită. Încercarea Partidului Naţional
Ţil.rănesc de a strînge într-un bloc toate grupările politice reacţionare de la Brătianu la Flueraş
au eşuat. în cursul bătA)iei pentru victoria în alegeri a forţelor democrate partidele politice
ale reacţiunii au intrat într-un accentuat proces de descompunere. Factorul hotăritor care a
determinat apariţia şi dezvoltarea acestui proces il constituie faptul că masele ţil.răneşti, spre
care reacţiunea îşi îndreaptă îndeosebi speranţele, au fost scoase de sub influenţa ţărăniştilor,
că ele şi-au dat seama de politica reacţionarll. a acestora. Ţi!.ranii înşişi explicau de ce au părăsit
Partidul Naţional-Ţărănesc. La reproşurile fll.cute de Ilie Lazăr unui grup de ţărani că 1-au
părăsit, aceştia i-au răspuns: .,Apoi s-au schimbat vremurile şi dumneata te-ai albit" 78 . Întradevăr, ţărăniştii care debutaserll. pe arena vieţii politice româneşti cu un program demagogic
de transformări sociale se .,albiră", deveniră contrarevoluţionari, iar masele îşi dădeau seama
tot mai mult de acest lucru.
în ziua alegerilor, 19 noiembrie 1946, Scînteia a publicat in paginile ei o chemare intitulaUt
.,Nici un vot reacţiunii. Toate voturile Soarelui democraţiei 1 Votaţi cu toţii lista nr. 1 a B.P.D.
cu semnul Soarele". Demascind politica reacţionară a partidelor "istorice", organul central de presă al C.C. al P.C.R. arăta : ,.a venit timpul ca reprezentanţii tuturor categoriilor creatoare ale ţării să pună umăr la umăr, să scoată România din sărăcia şi din starea de înapoiere
in care au dus-o guvernările trecute.
Cu capul sus, cu dragostea de patrie în inimă, daţi votul yostru B.P.D. pentru infringerea
economice şi reconstrucţia economică a ţării.

greutăţilor

Pentru un viitor fericit şi luminos copiilor voştri, Voi toţi care vă iubiţi ţara, care doriţi pacea
maselor largi populare, votaţi lista nr. 1 cu semnul Soarele" 78 .
La 19 noiembrie, într-o atmosferă de sărbătoare, poporul a votat liber pentru prima dată
în istoria sa. Rezultatele alegerilor sînt edificatoare : din totalul de 6.934.583 alegători, şi-au
dat votul pentru B.P.D. 4.766.630 (71,80%). împreună cu U.P.M., obţinînd aproape 80% din
voturi8°, După apartenenţa politică, cele 414 mandate de deputaţi erau repartizate astfel: Partidul Comunist Român - 68; Partidul Social-Democrat - 81 ; Frontul Plugarilor - 70;
P.N.L. - Tătărăscu - 74; Uniunea Populară Maghiară - 29; Partidul Naţional Popular - 26;
P.N.Ţ.-Alexandrescu 26; Partidul Naţional-Democrat-dr. N. Lupu - 2; Partidul
evreiesc - 2; P.N.Ţ.-Maniu - 32; P.N.L.-Brătianu - 3; şi 7 deputaţi fără de partid.
Partidul Social-Democrat Independent, condus de C. Titei Petrescu, prezentat în alegerile
parlamentare pe liste separate, a depus candidaturi în 30 de centre din cele 59 existente. Din
totalul de 6.934.583 voturi exprimate, P.S.D.I. a obţinut numai 65.448, ceea ce nu i-a permis
alegerea nici unui deputat81.
şi bunăstarea

Ca urmare a victoriei forţelor democrate în alegeri s-a constituit noul parlament, în care forţele
democratice aveau o puternică majoritate formată din 378 de deputaţi, în timp ce reacţiunea
77
78
7D
80
n

Scînteia din 26 octombrie 1946.
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Maramureş, dosar nr. 561/1945-46, p. 80.
Scînteia din 19 noiembrie 1946, p. 1.
Lupta Ardealului din 23 noiembrie 1946.
Scînteia din 22 şi 23 noiembrie 1946, şi Libertatea din 22 şi 23 noiembrie 1946.
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avea doar 36 de deputaţin. În noul parlament au intrat 77 de muncitori, 56 de plugari şi mici
agricultori, 202 intelectuali, 12 meseriaşi, 11 comercianţi, 11 funcţionari, 2 industriaşi şi 6 militari83.
Reuşita B.P.D. în alegerile parlamentare a fost expresia năzuinţelor
maselor populare, ale intelectualităţii progresiste din ţara noastră spre
democratizarea ţării, spre transformarea României într-un stat democratic,
care să asigure libertatea şi drepturi egale pentru toţi cetăţenii, într-un
stat capabil să garanteze şi să apere drepturile şi interesele celor mai
largi pături ale poporului nostru. Ea a demonstrat în acelaşi timp capacitatea P.C.R. de a aplica învăţătura marxist-leninistă în condiţiile concrete,
specifice ale ţării noastre, capacitatea de a se orienta just în situaţia politică
existentă în ţară şi de a adopta şi folosi tactica adecvată acestei situaţii.
"Alegerile din noiembrie 1946 - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu - au
demonstrat elocvent înfrîngerea politicii reacţionare, marea majoritate
a poporului - peste 70% dintre votanţi - exprimîndu-şi în mod democratic încrederea în partidul comunist şi în forţele care colaborau cu noi" 84 •
Una din consecinţele importante ale alegerilor parlamentare a fost întă
rirea poziţiilor clasei muncitoare şi ale aliatului său principal, ţărănimea
muncitoare, în guvern, şi în celelalte verigi ale aparatului de stat. Ca o
măsură imediată pe baza raportului de forţe din interiorul Blocului Partidelor Democrate, indicat de rezultatele alegerilor, la 29 noiembrie 1946
Consiliul Politic al B.P.D. a hotărît remanierea guvernului. Preşedinte
al Consiliului de Miniştri a rămas în continuare Dr. Petru Groza, iar
vicepreşedinte Gh. Tătărăscu. Principala schimbare produsă în repartiţia
ministerelor cu prilejul remanierii guvernului a constat în creşterea număru
lui de miniştri comunişti şi social-democraţi de la 6 la 8 şi al subsecretarilor de stat de la 4 la 6, în preluarea de către P.C.R. a Ministerului economiei naţionale, denumit pînă atunci Ministerul industriei şi comerţului,
din mîinile reprezentanţilor burgheziei 86.
Victoria forţelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie
1946, constituirea parlamentului democrat, întărirea poziţiilor clasei munci-

Scînteia din 23 noiembrie 1946.
ldem, din 29 noiembrie 1946.
M Nicolae Ceauşescu, Semicentenarul glorios al Partidului Comunist Român, Bucureşti,
1971, p. 16.
85
Guvernul avea următoarea componenţă: dr. Petru Groza (Frontul Plugarilor), preşe
dintele Consiliului de Miniştri; Gh. Tătărăscu (P.N.L.), vicepreşedintele Consiliului de Miniştri
şi ministrul afacerilor străine; Teohari Georgescu (P.C.R.), ministrul afacerilor interne; Lucreţiu
Pătrăşcanu (P.C.R.), ministrul justiţiei; Gh. Gheorghiu-Dej (P.C.R.), ministrul economiei naţio
nale; prof. ing. N. Profiri (P.C.R.), ministrul comunicaţiilor; Ştefan Voitec (P.S.D.), ministrul
educaţiei naţionale; Lothar Rădăceanu (P.S.D.), ministrul muncii şi asigurărilor sociale;
prof. Tudor Ionescu (P.S.D.), ministrul minelor şi petrolului; Al. Alexandrini (P.N.L.), ministrul finanţelor; I. Gh. Vîntu (P.N.L.), ministrul lucrărilor publice; Ion Pas (P.S.D.), ministrul
artelor; prof. Tr. Săvulescu (Frontul Plugarilor), ministrul agriculturii şi domeniilor; Romulus
Zăroni (Frontul Plugarilor), ministrul informaţiilor; Radu Roşculeţ (P.N.L.), ministrul cultelor; dr. Florica Bagdasar, ministrul sănătăţii; g-ral de corp de armată Mihail Lascăr, ministru de război.
82

83
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toare şi a aliaţilor săi din guvern, au creat condiţii favorabile pentru
înfăptuirea a o serie de măsuri politice şi economice care urmau să du~ă
la desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice şi trecerea la revoluţta
socialistă.

Activitatea desfăşurată de parlamentul democrat a fost determinat~
în cea mai mare măsură de lupta şi munca comună a celor 148 de deputaţi
comunişti şi social-democraţi, nucleul unitar şi ferm care a antrenat în
acţiuni constructive cu caracter revoluţionar şi pe reprezentanţii maselor
ţărăneşti, ai intelectualităţii, ai celorlalte grupări interesate în progresul
ţării. Prin acesta, cele două partide muncitoreşti şi-au consolidat şi dezvoltat
colaborarea, au făcut noi paşi în direcţia realizării unităţii depline a mişcării
muncitoreşti.
P. BUNTA -
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DIE RUMĂNISCHE KOMMUNISTISCHE PARTE! NACH DER
NATIONALKONFERENZ. DER SIEG DES BLOCKES DER
DEMOKRATISCHEN PARTEIEN IN DEN WAHLEN VON 1946
(Zusammenfassung)
Der Zeitraum, welcher der Nationalkonferenz der RKP vom Oktober 1945 folgte, bezeichnete
eine neue Etappe in der Entwicklung der Partei. Infolge der Richtigkeit der beschlossenen
Massnahmen, der durch die Konferenz festgesetzten Normen und Prinzipien des Parteilebens,
wird ein rasches zahlenmassiges Anwachsen der RKP verzeichnet, begleitet von einer Verbesserung ihrer Tătigkeit in der Masse des Volkes und insbesondere von der Sorge ftir die Ausarbeitung einer taktischen Linie, welche die dauerhafte Zusammeofassung aller demokratischen
Krăfte anf der aus den neuen politischen Bedingungen hervorgegangenen Plattform sicherstellen sollte. In der Entwicklung der Partei hatte das Plenum des Zentralkomitees der RKP
vom 25.-28. ] anner 1946 eine wichtige Rolle, welche die Kampftaktik fiir die Parlamentswahlen festsetzte: den Zusammenschluss aller an der Regierung beteiligten politischen Krafte
in einem einzigen Block. Das Plenum erachtete, dass der grundlegende Faktor zur Erreichung
dieses Zusammenschlusses die enge Zusammenarbeit zwischen der RKP und der SDP im
Rahmen der einheitlichen Arbeitsfront ist. Dieser Gedanke wurde auch von der Landeskonferenz der SDP vom 1.-3. Dezember 1945 hervorgehoben, die einberufen war, um die Wahltaktik der Partei zu beschliessen. Die Kommunistische Partei gewahrte der Sozialdemokratischen Partei eine bedeutende Unterstiitzung zur Uberwindung der reaktionăren Kundgebungen der Rechtselemente. Bei den am 18. Februar 1946 begonnenen Gewerkschaftswahlen,
die unter dem Losuugswort der Verstărkung der Einigkeit der Arbeiter stattfanden, erlitten
die Rechtse1emente der SDP eine empfindliche Niederlage. Der ausserordentliche Kongress
der SDP vom 10. Marz 1946 schloss mit dem Siege der revolutionăren Linken: es wurde die
Teilnahme der Partei an den Parlamentswahlen im Wahlkartell mit den Parteien und Organisationeu, welche die Regierung Dr. Petru Groza bildeten, beschlossen. Auf diese Beschliisse
des Kongresses reagierten C. Titei Petrescu und seine Mitarbeiter impulsiv ; sie verliessen den
Saal und schritten zur Bildung einer separaten Partei. In der Atmosphăre einer umfassenden
Kundgebung fiir die Einheit fand am 29. Mărz 1946 die Sitzung der Einheitsfront der Arbeit,
der Vertreter der Zentralkomitees beider Parteien statt, welche die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit und des Kampfes gegen alle Versuche, die Einheit der Arbeiterklasse zu untergraben,
zum Gegenstand hatte. In der auf die Nationalkonferenz der RKP folgenden Periode waren
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neue Scb.ritte auf dem "'ege zur Festigung der Einbeit der demokratiscben Krafte zu verzeicbnen. Die demokratiscben politiscben Gruppen, die zusammen mit der RKP und der SDP
die Regierung vom 6. Marz 1946 bildeten, klărten ihre Stellungnabme zu den grundlegenden
Nacbkriegsproblemen Rumiiniens; sie nahmen den Vorscblag der RKP an, auf einer Einbeitsliste zu kandidieren. Auf dieser Grundlage wurde am 17. Mai 1946 der Block der demokratiscben Parteien gebildet, an dem teilnabm: RKP, SDP, die National-Liberale Partei (Tătărăscu),
die National-Bauernpartei (Anton Alexandrescu), die Bauemfront und die Nationale Volkspartei. Das Zentralkomitee der RKP, das die Politik des Wahlbiindnisses eingeleitet batte,
arbeitete das ,.Plattform-Programm des Blocks der demokratiscben Parteien" aus, sozialwirtscbaftlicbe und politiscbe Bestimmungen beibaltend, welcbe im Mittelpunkt des Interesses der im Block demokratiscber Parteien zusammengefassten demokratiscben Krafte standen. Dieses Programm wurde den iibrigen demokratiscben Parteien und Organisationen vorgescblagen.
Der Block der demokratiscben Parteien erfreute sich der Zustimmung und weitgehenden
Vnterstiitzung vonseiten der Gewerkschaften, Frauen- und Jugendorganisationen, Berufsvereinigungen der verscbiedenen Kategorien von Intellektuellen und Handwerkem, sowie
der Arbeiterorganisationen aus den Reihen der zusammenlebenden Nationalităten. Bei der
Tatigkeit zur Starkung der Einbeit der Arbeiterklasse und ibrer Fiibrungsrolle in der Volksrevolution spielte eine aussergewObnlicbe Rolle der Kampf der RKP gegen national-cha~vinis
tische Kundgebungen, zur Starkung der Freundschaftsbeziebungen zwiscben den rumamschen
Arbeitem und denjenigen der zusammenlebenden Nationalitaten. Das erweiterte P1enum des
Zentralkomitees der RKP vom 6. -8. Juni 1946, beriet iiber den von Gh. Gbeorgbiu-Dej
vorge1egten Rapport ,.Die Einstellung der RKP zu den cbauvinistiscben und revisionistischen
Stromungen", ent1arvte die von der rumăniscben und der magyariscben Reaktion betriebene
nationa1-cbauvinistische Politik und bescbloss politiscbe und organisatoriscbe Massnahmen
zum gleicbzeitigen Kampf gegen den magyariscben Revisionismus und den rumaniscben
Chauvinismus.
Die Wablen vom November 1946 stellten einen gewaltigen Aufeinanderprall von sozialen
und politiscben Krăften dar, in dessen Verlauf eine gewicbtige Vielzab1 von Kampfmitteln
verwendet wurden, von der '\'ahlpropaganda bis zu Untemebmungen gegen jedwede .gegenrevolutionăre Versucbe. Unter solchen Bedingungen fand am 23. Oktober 1946 die gememsame
Sitzung der Zentralkomitees der RKP und SDP, zusammen mit den Kandidaten der beiden
Parteien, statt. Im Laufe der Beratungen wurde die vollkommene Ubereinstimmung der beiden
Arbeiterparteien in allen aktuellen Fragen bervorgeboben. Nacb der Beratung fand am 24. Oktober 1946 eine Versammlung aller Kandidaten des Blocks demokratiscber Parteien statt, wo
Vertreter der dem Block angehorenden Parteien das Wort ergriffen. Das durch innere .Wid.erspriicbe zersetzte reaktionare Lager, dem eine fiibrende Kraft feblte, zeigte sich unfabig, eme
aucb nur halbwegs geeinte Koalition zustande zu bringen.
Die Ergebnisse der Wahlen vom 19. November 1946 sind bezeichnend: von der Gesamtzahl
von 6,934.583 Wăhlem stimmten 4,766.630 (71,80%) fiir den Block demokratiscber Parteien,
der - zusammen mit der Magyarischen Volksunion - fast 80% der Stimmen erbi~1t. I?.er
Wahlsieg der demokratischen Krafte, die Bildung des demokratiscben Parlaments, dte St~r
kung der Stellung der Arbeiterklasse und ihrer Verbtindeten in der Regierung, scbufen gi1DStige
Vorbedingungen ftir die Verwirklichung einer Reihe von politischen und wi.rtschaftlicben Massnahmen, dazu bestimmt, die btirgerlich-demokratische Revolution abzuscbliessen und zur
Sozialistischen Revolution tiberzuleiten.
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ZONA BALCANO-ASIATICĂ; ŞI TRANSILVANIA
-

Răspuns

unei note polemice -

Departe, foarte departe de indemnul înţelept al dictonului clasic, polemica profesorului
VI. Dumitrescu din articolul Turdaş-Mesopotamial, exemplu tipic de scriere cum ira et studio,
îmbracă haina unei răfuieli personale, dusă cu o indirjire demnă de o cauză mai bună. Vrind
să dea o "lecţie" care să rămînă in anale, D-sa uită însă că in meseria ce amindoi o practicăm
argumentarea calmă şi - in măsura posibilului - întemeiată nu poate fi înlocuită de un
sit pro ratione voluntas /,nici de hoc volo, sic iubeo 1 Nemaivorbind de faptul că, abordind o manieră
de a scrie care frizează pe alocuri invectiva, invăţatul bucureştean se expune unei replici ce ar
putea avea, in mod tacit, mai multă grijă de acurateţea demonstraţiei logice decit de selectarea
vocabularului.
Oricît de ciudată ar părea (ca să nu zic hazlie, acum după nota profesorului VI. Dumitrescu),
risc afirmaţia că amindoi ne situăm pe un teren apropiat in ceea ce priveşte problema importanţei influenţelor anatoliene şi microasiatice in neoliticul şi eneoliticul regiunilor carpato-dunărene.
N-am intenţia demonstrării din nou a ceea ce fiecare, la timpul său, a afirmat in acest sens,
chestiunea fiind bine cunoscută acelora care au urmărit poziţiile pe care ne-am oprit.
Neconcordanţa esenţială a opiniilor noastre se reduce, mai ales, la - poate reciproca - intransigenţă in cramponarea de cite un sistem cronologic dintre care nici unul nu este infailibil : metoda
Cw pentru prof. Dumitrescu, respectiv cronologia scurtă (recunosc, cea mai scurtă posibil) a
Orientului Apropiat, pentru mine. Fixaţi cu înverşunare de cronologia ce-o adoptasem, unul
dintre noi uita (poate deliberat) că mai există şi o cronologie lungă pentru datarea aceloraşi
fenomene istorice şi manifestări de cultură materială, tot aşa cum celălalt (profesorul VI. Dumitrescu) uită acum (bănuiesc, tot deliberat) rezervele ce recent le formula faţă de valabilitatea
datărilor C142•
în această situaţie, pentru a tranşa cel mai nevralgic punct al controversei, ţin să-I asigur
pe' prof. Dumitrescu de faptul că nici adoptarea celei mai lungi cronologii posibile nu ar aduce,
pentru piesele in discuţie (fie de Ia Tărtăria, fie de Ia Turdaş) altă modificare decît mutarea
SCIV, 23/1, 1972, p. 93-109.
• ., . • . d'autres observations ont contribut! a accentuer les divergences quant a la valeur de la mt!thode eUememe ou, au moins, a propos de bon nombre de ses resultats. Par consequent, il est t!vident qu'on ne pourrait etablir une chronologie absolue plus ou moins gt!neralement acceptee sur la base exclusive des dates c,., d'autant
plus que, tandis que la plupart des dates Cu pour l'Europe sont assez hautes, quelques-unes des dates obtenues
pour la region est-mediterraneenne sont trop basses pour les ccmplexes arcMologiques qui ont foumi les tests, ce
qui fait que ces resultats ont ete contest& par les lnventeurs eux-memes". Citatul este reprodus din vt. Dumitres·
cu, Quelqwes aspects des synchronismes enlre les cullwres nlo-lnlolilhiqwes el de la piriode de lransiti<ln 11ers 1' 4ge du
bronu u I'Ewrope stul-orienlale d'une pari, et le monu lglo-anatolien, d'autre pari, coraport prezentat la /leme Con·
gres lnltrflational des Elwdes dw Sud-Est Europien, Ath~nes, 7-13 mal 1970, p. 4.
1
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NOTE

datării

oricum mult mai

din jur de 3000-2800 i.e.n. pîni la maximum 3500-3200 i.e.n., tîrziu decit ar "solicita-o" datările radiocarbon1 •

Ceea ce este supll.rltor in intimpinarea ce ne-o face savantul neolitician nu e, nici pe departe,
de pll.reri in aprecierea materialelor ce de curind le-am publicat'. La urma urmei,
liber este fiecare sl-şi exprime opinia ori crezul ştiinţific, rAminind la latitudinea cititorilor să
cumplineascl acribia muncii flcute şi ponderea argumentelor invocateri. Mă voi opri deci, cu
divergenţa

• Cele .,tradiţionale", nemaivorbind de cele .,recalibrate" 1
• N. V1assa, ln Aci4MN, VII, 1970, p. 3-39 şi (In româneşte) In Apulum, IX, 1971, p. 21-63.
• Descoperirea tabletelor de la Tărtăria Ilustrează, mai bine ca orice alt aemplu, această afirmaţie. După o
txri.>adă de trecere sub tăcere, s-a Incercat mai apoi discreditarea descoperirii şi a pubUcatorulul, trebuind să vină
nutoritatea ştiinţifică a lui A. Falkenstein şi VI. Milojfic pentru ca descoperirea să intre ln circuitul internaţional
(Germ1111i<l, 43, 1965, p. 269-273, respectiv 261-268). Iar dacă sintem şi noi de părerea prof. Dumitrescu, că
" ... discuţiile destul de numeroase ce au urmat slnt prea bine Clllloscute pentru a fi necesar să cităm aici întreaga
bih!iogralie a problemei" (SCIV, 23/1, 1972, p. 93), nu ne putem opri totuşi să nu remarcăm faptul că D·sa se In·
scrie - alături de E. Neustupny şi G. Georgiev - Intre cei, foarte puţini, ce sau au contestat autenticitatea descoperirii sau au Incercat s-o atribuie culturii Coţofeni. Numai că lucrurile nu stau tocmai aşa cum Vladimir Dumltrescu
le expune In SCTV, 23/1, 1972, p. 93, n. 2: .,Asupra tabletelor de la Tărtăria am avut prilejul să ne oprim, in trea·
c-.H <le fapt, ln douA rinduri. Prima dată la Simpozionul asupra culturii I.engyel, organizat de Institutul de arheologie
<lin :Nitra, în primăvara anulul1967 (clnd am intervenit ln discuţie şi am pus problema dacă piesele acestea nu aparţin
cum\'a mai de grabă unul strat mai recent, eventual aceluia al culturii Coţofeni; el. Sludijr~i Zvesli, 17, Nitra, 1969,
p. 588-589)" ... Să vedem ce spunea VI. D. la locul citati: .,Mit der Datlerung in die Jahre 2600-2500 v.u.Z.
ist fiir die Coţofeui-Kultur vie! za hoch hinaufgegrlUen". [Aeeastali suna lui G. Georgiev şi IJI:t4S14 era - In 1969 pdrerea lui VI. D. 1 n.n.]. ŞI adăuga: .,Dieses Datum kann kaum angenommen werden. Im meinem Bei trag habe ich
angedcutct, daB das Grab mit den Tontafeln hOchstwahrsche:inl.ich nach der gennanten Kultur und der Vinfa-Tur·
daş-Schicht von dort anzusetzen ist, so da1l es mOgUch wăre, daB der ToMIIker [subUnierea mea, N.V.) von Tărtă·
ria dcr Coţofeni-Kullur angchort". Se cuvine subliniată nuanţa de precauţie cu care - In 1969 - VI. D. îşi formuta opinia, precum şi faptul că piesa incrlminată (de dragul căreia profesorul bucureştean era dispus să nu stăruie
- de aceastA unică datA - asupra importanţei metode! slrtJtigrafiu şi tipologie! i<klliklr cltzr lurd4şer~i ce lnsoţeau tabletele) era pa...Wrllivul de lui '" form4 de ar~C<~r4! Să nu fi cunoscut D·sa - ln 1969 - cartea lui !,. Bernabc)-Brea?
(Polioci~P~i, I, 2, Roma, 1964). Să nu fi ştiut că .,ancore" identice apar lncă de la Inceputul fazei .,azzura"? (ibi·
dem, pl. I,XXXIII/a-b, d). Sau să fi aşteptat drastica punere la punct a lucrurilor din partea lui VI. lllilojfic
(ln ]4hrb.RGZM, 14/1987, Mainz, 1970, p. 20-21) - punere la punct pe care, dacă nu ar fiE. Neustupny cel In
cauză, nu ml·aş refuza plAcerea s-o citez iri ezten.so - ca să·şi aducă aminte de ele 1 Iar dacă şi-a adus aminte - şi
a făcut-o - atunci de ce ln SCIV, 23/1, 1972, p. 93, n. 2 pomeneşte doar dou4 luări de poziţie ale D-sale faţă de
problema tabletelor de la Tărtărla: cea de la Nitra şi cea de la Flagstaff·Arlzona? Cea de a Ireia luare de poziţie,
cea de la Atena, omlsâ din nota mai sus dtată, sună astfel:
.,Enlin, les tablettes de Tartaria, decouvertes - selon les affirmations de N. Vlassa - dans une fosse de la
couche appartenant a la phase Vintcha B., sont elles aussl invoquees par Vl[adlm!r] M[llojfic] pour dater la phase
Vintcha A apr~ le debut du Ilie millenaire av.n.e. Non seulement E. Neustupny, maia egalement nous-m~me, avons
exprime des doutes quant a l'appartenance de ces tablettes a la couche de Turdas-Vintcha de Tartaria et nous avons
cru qu'eventuellement elles pouvaient appartenir a la couche de la culture de Cotofeni. lllais du moment que Vlassa
alfirme toujours que la position stratigraphique de la fosse en question etait tout a fait sure, nous devons renoncer fi nos objections. D'autre part, il est vrai que des signes de la meme famille se retrouvent souvent sur la
poterie de la eul ture de Vintcha-Turdas, tandis qu'ils sont totalement absents de la culture de Cotofeni. Cependant,
il faut reconnaltre que jusqu'a present dans aucune station appartenant a la culture de Vintcha-Turdas on n'a
decouvert des ancres cn terre cuite du type trouve dans la fosse de Tartaria, tandis que contrairement a l'affirma·
tion de VI. M. e1les ont ete trouvees dans des stations 8 ppartenant a la culture de Cotofeni. Par contre, il est exact
que des ancres parellles se rencontrent a Pollochni tout le long de la phase .,azzura", ce qui signifie qu'elles pourraient etre m~e anterieures a Troie I, c'est-a-dire, d'apres Ies synchronismes admis par VI· 111., contemporaines de
Vintcha A"
şi - de ce n-aş mărturisi-o -imi aduce, mai ales prin detaliile de formulare, o sinceră satisfacţie 1 (VI. Dumltrescu,
Quelques aspeels des syrJCIJror~ismes •.. , p. 23). În legătură cu aceste probleme, lncă douA scurte observaţii: 1. Aceste
ancore .,pourraient Hre meme anterieures a Troie I, c'est·â.·dire contemporaines de Vintcha A" nu numai .,d'apres
les synchronismes admis par Vl[adimir] M[ilojficj" (VI. Dumitrescu, op. cii., p. 23), ci chiar el, Vladimir Dumitrescu,
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precădere, asupra acelor aspecte din polemica D-sale care, dacă in discuţiile arheologice ar exista
un ,.fairplay" măcar cit intr-o banală încrucişare de florete, de bună seamă că nu-şi găseau
exprimarea in scris.
Pe scurt, profesorul Vladimir Dumitrescu prezintă cititorilor revistei SCIV lucrarea noastră
exclusiv prin prizma neaderării sale la interpretarea ce am dat-o unor piese neolitice. Deoarece
lucrarea incriminată a apărut şi in limba română şi în germană şi va avea - sperăm - o
oarecare circulaţie (în parte şi în urma intervenţiei D-sale), s-ar fi cuvenit să spună dacă întregul
ei conţinut este sau nu de judecat sub unghiul din care îşi face întîmpinarea. Nefăcînd-o, ce trebuie
să înţelegem? Că este de acord cu suita de probleme, cu observaţiile şi notele critice la care nu
s-a referit il
Deoarece o polemică presupune, pentru lector, o permanentă confruntare cu textul invinuit,
nu putem să nu facem observaţia că a da citate trunchiate ori răstălmăcite, numai de dragul
"fundamentării" propriei aserţiuni, nu este o practică din cele mai lăudabile. Să spicuim exemple:

Respingînd ideea că fiinţa modelată plastic pe ciobul de la Ronaţ ar putea reprezenta un vultur leontocefal, VI. Dumitrescu6 ne citează (între ghilimele) astfel: ..... Probabil că e vorba
de o reprezentare copiată, imitată, după una originală a zeiţei Imdugud in formli. de vultur
cu cap de leoaică". Or, textul sună: "Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine, in Tausenden
von Kilometem Entfemung von ihrem Ursprungsort nachgebildete Darstellung der GMtin
Imdugud in Gestalt eines Adlers mit dem Kopf einer LOwin" 7, - conferind frazei o nuanţă
sensibil diferită.
O altă pildă: De mai multe ori in nota sa, dar mai ales la p. 94 şi 106, VI. Dumitrescu ţine
să ne asigure că niciuna dintre piesele aduse de noi in discuţie - chiar dacă prezintli. afinităţi
microasiatice şi est-mediteraneene - nu are vreo valoare cronologică pentru cultura Turdaş.
Afirmaţia D-sale face (poate numai din neatenţie) total abstracţie de faptul că, sub raportul
valorii cronologice, evident nu toate obiectele ce le-am prezentat se situeză la acelaşi nivel şi că
noi am fost primii in a atrage atenţia asupra acestui fapt: .. Die behandelten Gegenstănde besitzen nicht alle die gleiche Beweiskraft. Neben sichern und au.13ergewOhnlichen Funde, wie dem
Rollsiegelabdruck aus Turdaş gibt es Stiicke, deren Deutung wahrscheinlich oder mOglich ist"&, Şi
tot noi precizam, in legătură cu discul de lut de la Turdaş purtind semne incizate : .. Leider fehlen
stratigraphische Angaben iiber das Turdaşmaterial der Sammlung Zs6fia Torma und deshalb kann
auch das in Frage stehende Stiick nicht zur chronologischen Bestimmung der zahlreichen, im
Historischen Museum zu Cluj aufbewahrten Turdaşfunde dienen" 9 • Astfel că, sub acest aspect,
adera la o asemenea opinie, cu citeva pagini mai inainte (op.cil., p. 11), tncuvilnţlnd păreri de ale lui J. Mellaart
(care păreri, in paranteză fie zis, Mellaart nu le formulase intliaşi dată. la Colocviul interdisciplinar de la Plovdiv,
din 1969, ci tocmai cu zece ani mai devreme, tn Notes of the Architectvral Remains of Troy 1 aNl 11, In AS, IX, 1959,
p. 162); 2. AI fi păcat să nu amintim aici recent publicata .,ancoră" de lut ars de la Ariuşd, deci tot din mediu neolitic (Z. Sz&ely, in Apulum, IX, 1971, p. 131, fig. 2/2 şi p. 132). Aşteptăm cu interes publicarea vreuneia dintre
.,ancorele" despre care prof. Dumitrescu ne asigură că au fost aflate in aşezări aparţinlnd culturii Coţofeni.
• Total de acord cu D·sa că fotografia e necorespunzătoare (ca şi altele, la care face aceeaşi observaţie). Am dori
să ne creadă că originalele predate tipografiei au fost excelente. Că au ieşit cum au ieşit se datorează unor probleme care,
cum se zice. "ne depăşesc".
7 AclaMN, VII, 1970, p. 25.
' Ibidem, p. 33.
1
Ibidem, p. 16. Sau ceea ce spuneam în legătură cu vasul de cult: ,.Zwischen dem Kultgefii.B von Eridu und seiner
Entsprechung aus Turdaş besteht, abgesehen von seiner rii.umlichen Entfernung, auch ein gewisser zeitlicher Unterschied" (ibidem, p. 29). Cit priveşte lecţia pe care profesorul Du.mitrescu ne-o ţine despre starea de lucruri din sudul
Bulgariei, Tracia şi Macedonia (SCIV, 23/1, 1972, p. 100 sqq.), li amintim că am avut ocazia să ne ocupăm şi noi
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ubstrvaţille critice ale prof. Dumit:rescu se dovedesc a fi cel puţin la fel de inutile ca cele ale
ncastre referitoare la problemele coloanelor pictate de la Căscioarele, observaţii pe care ni le
rerroşeazălo numai pentru faptul că şi D-sa ajunge la concluzii identice in privinţa imposibilităţii stabilirii unei legAturi directe cu c;atal Hiiyiik11•
Şi un al treilea exemplu : Discutind unele(piese de la Cluj, arătam că prototipuri ale lor există
in orizontul Halaf-tirziu. Apropierea ce-o făceam era - cum oricine se poate convinge din
textt2 _ exclusiv tipologică. DatA fiind lipsa de echivoc a ceea ce spusesem, nu înţeleg cum şi
de ce ajunge VI. Dumitrescu să-mi reproşeze un sincronism cu piesele de la Tell-Halaf,U pe care
nici prin minte nu-mi trecuse - şi nu-mi trece - să-1 susţin? ! (Las la o parte faptul că, reproşîndu-mi 0 de fapt inexistentll - racordare cronologică cu Halaful, Vl. D. se dezice, fără
a-şi da seama, de chiar C'Yonologia lungă pentru( care tot timpul pledeazA 1). Semnificativă e şi
completa ignorare de către profesorul Dumitrescu a faptului, că esenţa argumentaţiei noastre
o dă analiza materialelor ceramice pictate[ ce apar in cele două niveluri neolitice de la Cluj. Concluziile cronologice se srrijineau in bună măsură pe această analiză şi coincideau, în parte, cu
păreri mai de mult formulate de cAtre H. Dumitrescu, cu ale cărei opinii am avut ocazia să arăt
că sfnt de acordu. ln aceastA situaţie e de înţeles de ce D-sa a preferat să treacă sub tăcere şi să
facă cu totul abstracţie de mecanismul argumentaţieil mele.
Trec acum Ia analiza a două probltme din întîmpinarea prof. Dumitrescu, care nu mai vizează
o simplă din:rgenţă de făreri, ci pun in di~tuţie probitah:a ştiinţifică a semnatarului acestor
rinduri.
de aceste probleme, ce-i drept mai demult, cind opiniile noastre coincideau incă in multe privinte ('·ezi Ac/aMI\,
IV, 1967, p. ~20, n. 71-72). Şi mA Intreb, oare mi-ar recomanda cu aceeaşi căldură ţinerea: n seamă a rezultatelor la care au ajuns colegii bulgari, acum, după ce aflăm de la ei - In legâtură cu inscripţia neo·eneolitlcă de
Ia Graddnila - cA-s siflc,one culturile: Karanovo V (Marita) - Vinta-Turdaş-Boian-Vidra-Sălcuta I? (Vezi B.
Ni.kolov, in Apnoloet<R, 1970/3, p. 9). Şi mai e ceva: ori dtă consideraţie aş avea pentru rezultatele lui J. Deshayes
~i C. Renfrew (vezi ZNM, VI, Beograd, 1970, p. 21 sqq., respectiv 45 sqq.), nu pot subscrie Ia paralelizarea Troid
1 cu orizontul Baden-Kostolac. SA nu uităm că Ia această fortată paralclizare s-a ajuns din disperata Incercare de-a
justifica metoda c,. şi cA rentru a o putea menţine se şterge cu buretele peste obsen-atiile arheologice ce s-au făcut
de la Schllemann la Blegen (şi că Intre ei se aflll H. Schmidt, F. Matz, S. S. Weinberg, R. W. Hutchinson, H. z. Koşay,
H. Kiihn, K. Bittel, F. Schachermeyr, Vl. Milojfit, G. Childe, C. F. A. Schaeffer etc., etc., două generaţii de arheologi austrieci, iugoslavi, maghiari şi rcmăni, - printre ei şi profesorul Vl. Dumitrescu). Mă Intreb, de altfel, văzin<l
iritarea cu care D-m a intimpinat analcgia de Ia Byblos pentru vasele antropc;morfe de Ia Hăbăşeşti, dacă a renunţat şi la tot ceea ce ~crisese şi argumentase despre idolii de tip troian din[ aceeaşi aşezare? (Hdbdşeşti ....•
p. 415-416). Ori le-a aflat analogii In alld parte, anltrioare Troiei[I? 1 (mai exact, Troiei 11-V).
' ~" SCIJ!, 23/1, 1972, p. 104.
11 Vezi ActaMN, VII, 1970, p. 36, aţoi Dacia, N. S., :XIV, 1970, p. 24. Nu e mai puţin adevărat că apariţia
Daciei, N.S., XIV dupd cea a ActeiMN, VII mi-a prilejuit ealisfacţia_. de-a vedea şi re altii puşi in situatia de-a
justifica data depunerii manuscrisului unei lucrări la o redactie (SCJY, 23/1, 1972, p. 104). Nu de altceva, dar personal am - uperto credite! - cel puţin două usturătcare c:xperknte in acest sens: cu studiul meu Cultura Criş ;,.
1'rtJnsilvania (vezi ActaMN, III, 1966, p. 9, n. • de după titlu) şi cu articolul Contributii la cut10aşte"a culturii
Bodroglle,esnu' fn Transilt'ania (vezi llctaMN, VII, 1970, p. 37, n.l 77). Cit priveşte zcflemisirea de către savantul
bucureştean
(SCIY, 23/1, 1972, p. 104) a ceea ce eu scrisestm (şi incercasem să argumentez cu o bogată bibliografie) despre arhitectura Asiei Anterioare pe la ±3000 l.e.n. (ActaMN, VII, 1970, p. 33-37, n. 65-76), dacă in
ochii D-sale acestea se minimalizea2A la un ,.excurs asupra coloanelor me~opotamiene, amintindu-se fapte bine cunoscute chiar de studenţi", - ce mai pot eu zice? Deştepţi studenţi - elevate cunoştinţe au 1 Şi inregistrez, cu un
complex de culpă şi inferioritate, că bruma de InvAtAminte doblndită din lecturi post-universitare trebuia s-o am inc<•
pe băncile Universităţii, nemaivorbind de faptul că sint silit să-mi dau stama că inteligenţa şi virsta sint factori
independenţi unul de celălalt.
11
A elaM N, VII, 1970, p. 16.
" SCIY, 23/1, 1972, p. 95.1
"Acta1.1N, IV, 1967, p. 414, 419 şi Studijnt Zvesti AlJSAY, 17, 1969, p. 52~, 532.
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1. Bazat exclusiv pe amintiri, uitînd ceea ce cu numai doi ani in urmă singur spunea despre
tabletele de la Tărtll.r:iau, uitînd că a avut de două ori in miini aceste tablete (cu ocazia prezentărh
lor la Bucureşti şi a unei vizite a D-sale la Cluj), deci că era in măsură să-şi formeze o părere
sigurt!i despre ele, Vl. D. pune pe hlrtie11 de-a dreptul fantastica aserţiune că noi (N. Vlassa)
i-am fi povestit eli. am ars secundar, intr-un cuptor, tabletele.
Dispus sl admit eli. memoria e cea care ii joacă savantului bucureştean un nedorit renghil'',
repet (pentru D-sa) şi să precizez (pentru cei doritori s-o ştie) următoarele:

ţin să

în momentul descoperirii nu mi-am dat seama ce reprezintă tabletele. Fiind acoperite de
calcaroasli., care ascundea in cea mai mare parte semnele, li s-a făcut, in laboratorul
Muzeului arheologic din Cluj, o baie de acid clorhidric, atit lor, cit şi idolilor de lut cu care au fost
aflate împreună. Cu această ocazie au devenit clare semnele incizate de pe tablete. Dată fiind
slaba ardere şi frlabilitatea materialului, tabletele au fost impregnate, în vid, intr-o auloclavă,
cu un impregnant organic reversibill1 •
0 crustă

Prin ce metamorfoză a ajuns, in amintirile profesorului Dumitrescu, impregnarea ardere şi
autoclava cuptor va rămîne - imi place s-o cred - un mister.
2. A doua problemă care cere o deplină clarificare se leagă de recent publicata plad't de lut
de la Turdaş, purtind imprimatt!i, inainte de ardere, in pasta încă moale, impresiunea unui cilindru gravat mesopotamian18 • Consecvent tendinţei sale de-a lua in deridere descoperirea şi omul
ce a făcut-o cunoscutii, Vladimir Dumitrescu scrie :
,.Totuşi din primul moment acest fragment de placă (aparţinînd desigur unei piese mult mai
mari) face impresia unei cahle feudale, impresie pe care am fost informat că au avut-o de la
început şi alţi colegi de Ia Cluj, chiar dacă nu se poate nega că se pot stabili unele asemănări
cu decorul pieselor mesopotamiene pe care le citează şi le ilustrează Vlassa pentru comparare.
Ne punem însă întrebarea dacă au existat cilindri mesopotamieni de dimensiuni atit de mari;
şi, fără să putem da un răspuns categoric negativ, amintim că nici in Muzeul Luvru, nici la British
Museum şi nici în muzeele din Istanbul şi Ankara noi n-am văzut nici nu [un, N.V.] cilindru
aşa de mare" 20 •

S-o

luăm

metodic :

a) Presupunind că aş intra în .. jocul" ce mi-I propune, imi permit să-I intreb pe profesorul
Dumitrescu : D-sa cîte cahle feudale cunoaşte al căror decor să poată fi confundat cu impresiunea
cilindrilor grava ţi de la orizontul Uruk 1 V- II1- Djemdet N asr - Chafadje I I - III ?
b) Dacă avea aşa de serioase indoieli în privinţa autenticităţii piesei, de ce s-a mărginit
s-o discute pe baza unor .. impresii" ce i le sugeraseră fotografia şi desenul şi n-a ţinut să exami11 "Il
ne faut d'ailleurs pas perdre de vue certaines pieces de Vintcha, consid~r~es comme des importations
des Cyclades, ni les tablettes d~ja devenues c8ebles (sic!) de Tartaria" . . . (VI. Dumitre>cu, Quelques a.~pects des
synchronismes ... , p. 22).
11 SCIV, 23/1, 1972, p. 107, n. 21.
17 Fapt ce pare a reieşi şi din a~ că nu poate preciza dacă afacerea ce ne·o istoriseşte e de "mulţi ani" ori .,de
acum dţiva ani", nici "despre ce fel de cuptor era vorba".
11 Operaţiune executată de Iosif Kor6di, şeful secţiei de restaurare a muzeului, care har domnului - trăieşt~
şi a cărui mărturie poate fi oridnd Invocată. De altfel, e metoda sa preferată de conservare, ale cărei aspecte teoretice
le-a expus şi in scris, cf. ActaMN, VI, 1969, p. 641-645.
10 ActaMN, VII,
1970, p. 30-32, fig. 24-25. Publicind piesa mi-am exprimat clar părerea că o consider un
original oriental, nu o copie realizată la Turdaş, din acest punct de vedere observa\ia sarcastică a prof. Dumitrescu
(SCIV, 23/1, 1972, p. 107) fiind total ~atuită.
10
SCIV, 23/1, 1972, p. 98.
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neze originalul ? De la Bucureşti la Cluj nu-i cale atit de lungă şi - poate - drumul merita
osteneala. Spun acestea gindindu-mă la faptul că savanţi de talia lui S. N. Kramer Vl. Milojcrc,
H. Milller-Karpe, L. Bemabo-Brea, D. Gara!anin, S. Hood, W. Brice (pentru a enumera doar
ciţiva !) n-au precupeţit efortul de a veni şi a vedea această piesă - şi celelalte asupra cărora
VI. Dumitrescu are rezerve - şi a se convinge de autenticitatea lor l
c) E păcat, mare păcat, că Vladimir Du.mitrescu a trecut sub tăcere numele .,colegilor clujeni"
care i-au împărtăşit impresia lor, anume că piesa in discuţie e o cahlă feudală l Nu de altceva,
dar sint pus in situaţia de-a pomeni, dintre aceşti informatori, numai pe profesorul K. Horedt,
care mă autorizează să-i amintesc profesorului Du.mitrescu următoarele. în vara anului 1969,
cind i-a relatat - cu asentimentul meu, N.V. - despre piesa in discuţie, a făcut şi precizarea
că in inventarul vechi (unguresc) al muzeului obiectul e designat drept .,probabil cahlă feudală",
şi nicidecum că aceasta ar fi pdrerea lui (a lui K. Horedt) 1 Cine sint cei care 1-au mai informat
pe Vl. D. şi ce i-or mai fi spus, n-am de unde sli. ştiu ...
d) Cu riscul de a aminti, din nou, fapte .,bine cunoscute chiar de studenţi", nu pot sli. nu
fac iarăşi precizarea că piesa in discuţie nu este matriţa unui cilindru gravat ( Rollsiegel), ci numai
un .. Abdruck" pe o placă de lut, u mărimea obiectelor acestora - cel puţin in sensul lungimii fiind în funcţie de numdrul de rotiri pe care le-a executat matriţa in lutul moale. (Evident, după
fiecare rotire completd a matriţei scena se repeta pe .. Abdruck"J). în acest sens deci- al lungimii
piesei - observaţia prof. Du.mitrescu, că obiectul i se pare .. prea mare", nu-şi are rostul.
Să examinăm

problema

lăţimiill

:

Profesorului Dumitrescu i-a scăpat un fapt esenţial. Din totalul de 7,5 cm (cit măsoară fragmentul păstrat), nu mai puţin decit 3,3 cm reprezintă bordura superioard a tabletei de lut, neintrînd cUuşi 'de puţin în calcul la aprecierea m4rimii slglliului ! Acesta (sigiliul, adică matriţa)
şi-a lăsat amprenta, prin rotire de la dreapta spre stinga sau invers, numai de la (inclusiv) încadramentul de linii în zig-zag în jos, impresiunea lui ocupind deci de abia 4,2 cm din totalullăţimii
fragmentului. Judecind pe baza analogiilor ce le-am invocat - şi pe care nu le mai repet desfăşurarea scenei animaliere nu putea avea o lăţime mai mare de maximum 8 cm, nceastn fiind
mărimea matriţei folosite 1 Evident, bordura se mai repeta odată şi in partea inferioară a tabletei,
dar ea, cum am arătat, nu intră in calcul ...
e) Dacă invăţatul bucureştean işi lua osteneala s4 verifice atent desenele pieselor ce le citam
drept analogii, din planşele cărţii lui H. Milller-Karpe, nu i-ar fi scăpat, de bună seamă, eli. aceleaşi multe altele incă - sint reduse acolo : 1 :2, 2 :3, 1 :4. Făcind calculul de rigoare, se poate
lesne vedea că in Mesopotamia au existat cilindri sensibil mai mari decit cel ce a fost imprimat
pe placa de lut aflată la Turdaş. Iar eu nu mai eram nevoit să fac demonstraţia de mai sus ... 28
...

Şi totuşi,

notele polemice

işi

au rostul lor : Castigat ridendo mores 1
N. VLASSA

11

Vezi ActaMN, VII, 1970, p. 31-32.

11

I,a publicare (ActaMN, VII, 1970, p. 30) precizam dl.mensiunile fragmentului: 9,1x7,5x0,8-1,1 cm. Din
cauza unor amănunte de tehnică tipografică, reproducerea fotografică (fig. 24) şi, mai alea, cea ln desen (p. 31, fig. 25)
arc, fiecare, dţiva milimetri ln plus faţâ de original.
" Ţin, de altfel, sâ-1 asigur pe prof. Dumitrescu că cilindri gravaţl meaopotamieni, ca şi impreaiunile lor pe plâci
de ipsos ori lut, am avut ocazia sâ văd şi eu. Chiar dacă numai in colecţiile muzeale de la Frankfurt/Main, Mainz
Heidelberg şi Stockholm.
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LA ZONE BALKANO-ASIATIQUE ET LA TRANSYLVANIE
-

Reponse

a une

note polemique

L'auteur repond, en langue roumaine, a une note publiee par le professeur VI. Dumitrescu
d8.ns SCIV, 23/1, 1972, p. 93-109, tout en se reservant le droit de faire paraitre, le cas
echeant, le texte entier de sa replique dans une langue de large circulation.
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MONEDELE DE ARGINT DACICE ŞI SPECIFICUL LOR CHIMIC
METALOGRAFIC

ŞI

Analiza unei serii de 8 monede dacice a arli.tat că titlul (conţinutul) lor in argint variază in
limite largi, între 9,79 şi 92,0%.
O altă particularitate a acestor monede o formează permanenţa aurului in aliajul monedelor
şi prezenţa acestui aur în două structuri diferite.
Aceste stări structurale distincte ale aurului din m')nedele dacice au fost sesizate de noi în
cursul tratamentului chimic al probelor studiate (utilizind în jur de 0,1 g metal la o analiză).
S-a constatat astfel că în urma tratamentului cu acid azotic concentrat se pot separa. după
caz, două tipuri de precipitate de aur:
1. U n a g r e g a t g r an u 1 ar, s p o n g i o s, de c u 1 o a r e n e a g r ă şi
2. U n d i s p e r s a t c o l o i d a 1, f o ar t e s t a b i l. d e c u 1 o a r e r o ş i e-v i o 1 e t ă.
Prin fierbere mai îndelungată în acid azotic concentrat şi după evaporări repetate pînă la sec,
acest aur coloidal poate fi precipitat.
-"
Cele două tipuri de precipitate au fost apoi separate prin filtrare pe hirtie de filtru cantitativă,
normală, spălate cu o soluţie diluată şi fierbinte de acid azotic, uscate la etuvă şi apoi calcinate
in creuzet de porţelan, la o temperatură de 800° C.
În urma calcinării, cele două tipuri de precipitate se transformli. in aur de 24 carate. c~-~~~
metalic şi culoarea galbenă-aurie caracteristică. Se mai menţine doar o neînsemnată deosebire
structurală în sensul eli. aurul granular-negru dă dupli. calcinare o masă aurie spongioasă, iar
cel coloidal-roşu cristalizează filiform pîslos. (Fig. 1 şi 2).
-- ......
Paralel cu monedele dacice au fost analizate, chimic, în condiţii identice, alte 4 monede de
argint de diferite provenienţe şi din diferite perioade ale antichităţii, comparativ cu un scuderţ
leopoldin din evul mediu tirziu (tabel 1).
Ca rezultat al acestor 12 analize chimice cantitative, fli.cute cu scopul de a
lor în argint, aur şi cupru, s-au constatat următoarele :
1. Monedele de argint din antichitate pun în
granular, negru, fie un aur coloidal, roşu.

evidenţă

găsi conţinutul

prin tratament chimic, fie un aur

2. Pentru unele din monedele dacice se obţine precipitatul granular-negru, iar pentru altele
(cele mai numeroase) se obţine tipul de aur coloidal-roşu, care pare a fi specific pentru minereul
extras din subsolul Daclei.
3. Aurul
Daciei.

coloidal-roşu

nu

rezultă

din monedele de argint de

4. Titlul în argint al monedelor dacice este de

provenienţă

in general -

provenienţă străină.
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5. Cuprul este al doilea sau chiar primul element metalic principal din compoziţia m o ne del o r d e a r g i n t dacice. Pe măsură ce creşte conţinutul de argint al monedelor, scade cel
de cupru şi invers.
6. Principalele elemente ale monedelor dacice sint: argintul, cuprul şi aurul. Variaţia in
primelor două elemente este atit de mare incit unele monede pot fi considerate de
,.argint", dar altele nu răspund acestei denumiri, ele fiind formate din cupru sau bronz cu adaos uri mici de argint (tab. 1).
conţinutul

Tab. 1.

Conţinutul

de Au, Ag

şi

Cu al monedelor de argint din antichitate.

Conţinutul

Nr.

crt.

Date privind moneda

in %

Au+Ag

Structura
la aur

Culoarea
la aur

33,9

12,5

coloidalll.

roşie-violetll.

9,79

72,36

56,5

"

"

23,22

67,34

30,50

"

"

21,07

78,40

2,46

"

"

52,30

40,22

9,7

"

"

0,89

81,30

1,72

1,1

0,41

92,00

0,58

0,44

"

"

90,00

6,12

0,73

"

"

91,00

0,37

8,65

"

"

96,50

Ag

Au
1

t.

Dacicll
Adinca, jud.

2.

Almaş,

3.

Bozeş,

4.

Feniş,

5.

Vişa

6.

Vişa

7.

Daci că
Transilvania

-------

---

Dimboviţa

Dacică

jud. Huned.

Dacic li.
II, jud. Cluj

5,67

Da cică
I, jud. Cluj

10.

republicană,

11.

--12.

57,2

---

---

--- -----

--- ---

--- - - - - - -

Transilvania
Seleucus I,
Babilon

---

10,20

0,53

9.

---

12,70

Cu
1

--- ---

Dacicll.
jud. Arad

Dacică

8.

8,22

Daci că
jud. Arad

0,66

8,63

--- ---

--- --Roma

:C:ynhachh:m Albania
Scuderţ 1eopo1din
(1657-1705) Şurdeşti,
jud. Maramureş.

Au X 100

3,50
0,79

-

granu1ară

neagră

--74,00
---

3,50

3,50

"

"

22,10

1,03

"

"

72,80

19,58

0,00
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7. în cazul monedei de argint leopoldine de la sfirşitul secolului al XVII-lea, metalul monedei
în c e t e a z ă d e - a m a i c o n ţin e a u r, ca o dovadă a progresului realizat intre timp
de tehnica metalurgicA, reuşindu-se o separare cantitativă a celor două metale preţioase. În schimb
îşi fac apariţia alte metale şi semimetale (Sn, Pb, Sb) prin care se înlocuieşte o mare parte din
argintul monedei, al cărei titlu scade în cazul scuderţului la 72,8% argint (tabel 1).
Constatarea făcută de noi, după care monedele de argint dacice, indiferent de titlul lor in
argint, c o n ţi n in p e r m a n e n ţ ă a u r, in una din cele două forme structurale amintite :
granular sau coloidal, indică o stare de fapt care poate fi corelată cu natura minereului din care
provine metalul monedei.
Este vorba aici de minereuri specifice pentru teritoriul Daciei, deci pentru intreaga zonă
metalogenetică a arcului Carpatic, inclusiv a Munţilor Apuseni, ca parte integranU a acestui
arc. Acest specific al minereurilor constituind o caracteristică geochimică a subsolului ţării noastre, credem că este valabil atît pentru minereul extras şi prelucrat in antichitate, cit şi pentru
minereul extras şi valorificat în zilele noastre, cu mult mai intensiv şi după tehnologii incomparabil mai evoluate.
De fapt, industria minieră modernă românească cunoaşte şi ţine seama la prelucrarea minereurilor auro-argentifere şi polimetalice de existenţa celor doull. tipuri de structuri, definite de
noi ca aur granular (numit industrial aur "liber"), care este amalgamabil1 şi ca aur coloidal
neamalgamabil (numit aur "legat" in limbaj minier) care, la rindul sll.u, nu poate fi extras din
minereu decit prin tratament chimic, adică prin cianurare sau pe cale metalurgică, prin topire
reducătoare.

O caracteristică a minereurilor neferoase din ţară o formeazli tocmai acest conţinut permanent
de aur şi de argint din compoziţia lor. Proporţia intre cele douil. metale preţioase este foarte
variabilă.
Rezultă

permanent de aur şi de argint in minereurile neferoase româneşti, indiacestora sau de faptul că ele formează minereuri naturale sau concentrate
obţinute din aceste minereuri prin procedeul flotaţiei.
Acum, cunoscind o realitate geochimică, apare destul de clar d e c e aurul coloidal apare
n u m a i in monedele dacice, chiar şi atunci cind ele nu mai pot fi încadrate ca monede autentice
de argint, conţinînd intre 67,34 şi 72.40% cupru! (Tabelul 1).
În concluzie, am putea formula următoarea regulă metalografică, care sperăm că va fi remarcată şi discutată de cercetătorii numismaţi:
- Conţinutul de aur coloidal al unei monede (de argint sau numai zise de argint) analizate
chimic ar putea indica provenienţa metalului monedei antice respective dintr-un minereu al
subsolului Daciei.
- Totodată se dovedeşte permanenţa prezenţei aurului in monedele de "argint" elaborate
in antichitate, ca şi in minereurile şi in concentratele din actualitate.
Ca urmare a cercetării metalografice executate la aceleaşi monede din tabelul 1, s-au obţinut
date valoroase privind structura aliajului argint- (aur)- cupru şi tehnologia folosită la elaborarea monedelor.
Microfotografiile din figurile 3-8 stau mărturie pentru dispoziţia orientată a granulelor de
argint şi de cupru in raport cu faţa monedei. Această orientare paralelă sau subparalelă (uneori
frămintată) este posibilă numai prin acţiuni mecanice intensive, deci prin baterea monedelor.

ferent de

un

conţinut

provenienţa

1
Axei Hartmann, Speklralanalytische Untersuchungen bronuzeitlicher Goldfunde des Donauraumes, In A rbeitsbereich
der Arbeitsgemeinschafl fur Metallurgie des AUerlums bei dem Rămisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz, 1968, p.
19-27.
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în cazul unor emisiuni monetare mai rar intilni te, procedeul aplicat ni se pare destul de ingenios şi mai complicat, aşa dupA. cum rezultll din microfotografiile 5 şi 6, unde moneda are douA.
părţi indisolubile, dar cu conţinuturi de argint diferite. Pojghiţa de numai 0,2 mm grosime de la
suprafaţA. este mai bogată in argint decit restul monedei, de 10 ori mai groasA.. Din studiul microscopic al contactului dintre cele doull pături componente rezultă că, inainte de baterea monedei,
peste metalul cu un titlu mai scăzut de argint s-a turnat un strat subţire de aliaj mai concentrat
in argint. Afirmaţia că s-a folosit turnarea sau un tratament la cald1 se sprijină pe faptul că trecerea de la o zonă la alta se face pe nesimţite şi că întrepătrunderea intre cele două zone de titlu
diferit se face neregulat, după un contact foarte sinuos (fig. 7 şi 8). Baterea monedei s-a produs
ulterior, deci ca o ultimă fază a procedeului, aşa după cum rezultă din poziţia paralelă a granulelor din ambele zone (fig. 8).
A fost descris şi un alt procedeu de emisiune a monedelor de argint practicat iu antichitatea,
care constll in invelirea numai prin batere a unui miez discoidal de cupru sau de bronz cu o pojghiţă de argint. În acest caz insA. uzura miezului monedei a fost totalA. din cauza curenţilor electrici care s-au format intre cele două metale cu potenţial de disociere electrolitică diferit (mai
mare la cupru). Drept care, cupru! s-a consumat integral prin alterare, pe cită neme argintul
s-a păstrat intact sub forma a doull. foiţe metalice subţiri, reprezentind a versul şi reversul monedei
cu toate amănuntele reprezentlrilor.
La moneda de argint cu două zone de titluri diferite dar întrepătrunse intim, nu se observă
nici un proces de alterare la contact şi nici o desprindere a pojghiţei de la suprafaţă, deşi mai
concentrată in argint. Am zice că reprezintă un procedeu ingenios şi foarte reuşit sub raport
tehnic.
Prin corodarea structurală a monedei (intr-o secţiune executată pe muchea ei, ca să se evite
degradarea monedei), cu reactivi specifici (acid azotic diluat pentru argint şi amină cuprică
pentru cupru), s-au putut trage cîteva concluzii valabile pentru conţinutul în argint şi cupru
al monedelor. Se dovedeşte astfel şi pe cale microscopică marea varietate de compoziţie la monedele dacice. Avem astfel monede "veritabile" de argint, in care predomină acest element (fig. 3,
4, 5, 7, 8) şi altele, pe care le-am numit pseudomonede de argint, unde predomină cuprul (fig. 6),
bţinindu-se astfel o deplină concordanţă intre rezultatele analizei chimice şi ale celei m~talo
grafice4.

EUGEN STOICOVICI-FLORICA STOICOVICI

DAKISCHE M0NZEN, IHRE CHEMISCHE UND
METALLOGRAPHISCHE EIGENART
(Zusamtnenfassung)
Durch chemische Analysen wurde festgestellt, dass die 11 antiken Silbermiinzen die wir
untersuchten alle goldhaltig sind.
Der Goldgehalt dieser Miinzen kann aber zweierlei Aussehen haben : entweder dicht und
schwarz gefărbt oder kolloidal-gelost und prachtvoll rot gefărbt.
Willi~ Campbell, Greek and Roman Plaled Coins, New York, 1933, p. 107-120.
Eugen Stoicovici, ContribuJii la cercetarea metalografictl a unor monede de brona şi de argint din antichitate, in
SCN, IV, 1968, p. 343-354.
' l\lulţumi.m lui Eugen Chirilă de la Institutul de istorie şi arheologie din Cluj, care ne·a pus la dispoziţie pentru
studiu monedele, făcind astfel posibilă cercetarea noastră chimică şi metalografică.
1

8
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Das letztere kolloidal-rote Gold scheint nur in der dakischen Miinze \orzukommen, obwohl
diese auch die dichte und schwarze Goldart enthalten kOnnen.
Die 4 von uns untersuchten nichtdakischen Miinzen enthalten immer nur das scharz gefărbte
dichte Gold.
In den spăt-mittelalterlichen leopoldinischen Silbermiinzen ist keine Goldspur mehr zu
finden.
Es scheint als ob das rot-kolloidale Gold ein charakteristisches Merkmal der dakischen Erze
sei, sowohl im Altertum wie auch heute.
Es wurde weiter festgestellt dass die Zusammensetzung der dakischen Miinzen grossen
Schwankungen unterworfen ist, diese Miinzen sind immer gold- und kupferhaltig.
Auch die metallographische Untersuchung bestătigt die chemisch en Angaben iiber die grossen
Schwankungen des Kupfergehaltes der dakischen Miinzen.
Am Ende wurde ein interessanter Fall von ilberanreicherung an der Oberflăche d akischer
Miinzen beschrieben.

F ig.

1. - Aur masiv-spongios obţinut din "a u r u 1
g r a n u 1 a r - n e g r u" , priu calcinare la 800° C.

Fig. 2. - Aur filiform - pîslos provenit din " aur u 1
coloidal -ro ş u" , dup ă calcinare la 800° C.
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Fig. 3. - După corodarea de structură cu H0 3 N 10% se pune în evidenţă orientarea p aralelă cu faţa monedei a granulelor fine şi foarte fine
de argint. Monedă republicană romană. Mărită de 180 de ori.

Fig. 4. - Aliaj de argint (alb) şi cupru (negru) cu predominarea argintului şi cu textura frămîntată, subparale1ă, după coroziune cu H0 3 N 10%.
Secţiune lustruită pe muche la m.o neda Vişa II. Microfotografie mărită
de 180 de ori.
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Monedă de argint dacică, fin-granulară, in care argintul (albcupru! (negru) au o orientare paralelă şi se gă sesc in proporţii
aproape egale. Moneda Vişa I, mărită de 180 de ori.

Fig. 6. - Granule de argint (alb) repartizate ordonat şi in cantităţi
mici intr-un fond de cupru (negru). Secţiune lustruită pe muchea monedei dacice de la Almaş, jud. Hunedoara. Mărită de 180 de ori.
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Fig. 7. - Monedă dacic ă str atificată ş i cu conţinuturi diferite de argint
(alb), mai mare la suprafaţă şi mai mic in interior (cenu şiu). Monedă
de la Adinca (jud. Dîmbo viţ a). Mărită de 180 de ori.

Monedă dacică cu două condiferite de argint (alb) şi cupru
(negru). după corodare cu H0 3 N 10% .
Cele dou ă zone se intrepătrund şi granulele componente sint orientate paralel cu
faţa monedei. Adinca (jud. Dimboviţa) .
Mărită de 80 de ori.

Fig. 8. centraţii
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MONEDE ANTICE DESCOPERITE ÎN
TRANSILVANIA ŞI DOBROGEA

Monedele descrise mai jos au fost găsite întîmplător şi achiziţionate de elevul Mihai 1\Iilea
din Turda, în ţosesia căruia se află şi în ţrezent; ele provin din următoarele localităţi:
Pişchinţi, jud. Humdoara. 7. Tetradrahmă dacică, de argint, de tip .,Baumreiter" 1 , incadrindu~se în grupa a treia, varianta A, nr. 7-16, din tezaurul monetar de la Crişeni-Berchieş 2 •
Dm: 25 mm. Gr: 14,50 g. Descoperită de agricultorul Iosif Rusu, în 1930, pe un deal la sud de sat.
Hufdin, jud. Cluj. 2. Denar de argint de la Domiţian. Coh, 273. Lm: 18 mm. Gr: 3,25 g.
Descoperită in grădina casei familiei I. Oprea, situată la extremitatea de nst a oraşului, in
aproprierea şoselei Oradea-Cluj, în anul 1954.
Turda, jud. Cluj, în următoarele locuri :
a) Strada Traian, nr. 46. 3. Monedă dintr-un aliaj de argint şi aran~ă turnată după o pies{t
tmisă de Domiţian. Coh, 246. Dm: 26 mm. Gr: 7,50 g. Descoperită de M. ::\Iilea în p:lTtea rle
nord-est a castrului în anul 1969.
b) Str. Dr. Ion Raţiu, nr. 46. 4. Denar de argint de la Nerv a. Coh, 86. Dm: 18mm, Gr: 3,50g.
I:(ECcţcrită de M. Mil(a cu ocazia săţării fundaţiei casei, in anull970.
c) Castrul: 5. Duţondius de la Marcus Aurelius. Strack, III, 1189-1198, Dm: 27 nnn.
Gr: 14,20 g. Descoţerit in anul 19€9, de Radu Sin1a, pe strada Romană, cu ocazia lucrărilor
pentru conducta de apă. 6. Monedă de bronz, din Markianopolis. Emisă sub Caracalla. Pick, I,
I, 677. Dm: 28 mm. Gr: 10,50. Descoperită în str. Unirii, nr. 14, în anul 1968. 7. Monedă
de bronz din Markianopolis. Emisă sub Caracalla şi Geta. Pick, I, I, 652. Dm: 27 mm.
Gr. 11,50 g. Descoperită in grădina casei lui Gh. Barta in anul 1968. 8. Monedă de bronz de
la Gordian III, emisă la Markianopolis, Cf. Pick, I, I, Av. 1124-1126; Rv. 1126. Dm: 27 mm.
Gr: 12,35 g. Descoperită de M. Milea in partea de sud a castrului, in anul 1970.
Rupea (în hotarul comunei), jud. Braşov : 9. As de bronz, foarte tocit, de la Antoninus Pius.
Cf. Strack, III, 1127. Dm: 26 mm. Gr: 12 g. 10. Antoninian de bronz de la Aurelian. Coh, 143.
Pe reYers in cîmp B ; în exergă XXI. 77. Antoninian de bronz de la Aurelian. Coh, 143. Dm: 24 mm
Gr: 2,60 g.
Buia (în hotarul satului), jud. Sibiu. 72. Monedă de bronz de la Diocleţian, foarte tocită.
Cf. Coh, 114, 116, 119. Dm: 27 mm. Gr: 5,40 g (fals turnat).
Măcin, jud. Tulcea. 13. Monedă de bronz (40 numi), de la Iustinus II, emisă intre 575-576
e.n. la Nicomedia. Cf. Wroth, p. 88/151, pl. XII/1-2. Dm: 31 mm. Gr: 10,50 g. Descoperită
cu ocazia lucrărilor în via familiei Constantiniu, in anul 1967.
1. WINKLER -

A. HOPÂRTEAN -

1

M. MILEA

K. Pink, Die Miinzpriigung der Ostkellen ttnd ihrer Nachbarn, Budapest, 1939,[ p. 58, pl. VII/129-130.
• E. Chirilă, Der dakische Miinzschab t·on Crişeni·Berchieş, in Dacia, N.S., IX, 1965, p. 185-200.
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ANTIKE MUNZFUNDE AUS SIEBENBORGEN UND DER DOBRUDSCHA
(Zusammenfassung)
Es werden 13, in fo1genden Ortschaften gefundene Miinzen veroffentlicht: in Pişchinţi (1);
Huedin (1); Turda (6) ; Rupea (3); Buia (1) und Măcin (1). Vom typo1ogischen Standpunkt
interessant sind die dakische Tetradrachme (Taf., 1), die Prăgungen der griechischen Stădte
(Taf., 6-8), sowie die gegossene (Taf., 12) und die byzantinische Miinze (Taf., 13).
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NUMISMATICE LA

PETROŞENI

Materialele pe care le prezentăm mai jos au fost văzute de noi şi descrise în lucrarea noastr:t:
Fragmente din monografia istorică a Văii Jiului (premiată de Academia Română in 1933). Studiul nefiind publicat, s-a invechit desigur pe parcurs, dar o parte din descoperiri nu sint cunoscute
pînă in prezent în literatură şi de aceea credem că este utilă publicarea acestora.

Epoca bronzului
în fundaţia ultimei case din marginea drumului spre Livezeni s-au găsit cinci securi, iar în
terasamentul căii ferate, lîngă biserica romano-catolică s-au găsit două securi intregi şi patru
bucăţi de securi (colecţia Bordan). De asemenea, la biserica romano-catolică s-au găsit două
scoabe [ = celturi]. iar cu prilejul clădirii gării opt scoabe [ = celturi] (in posesia familiei Buda).
Alte cinci scoabe [ = celturi] găsite la biserica romano-catolică se află in posesia familiei Gross
din Petroşeni.
Din antichitate (înaintea erei noastre) :
în fundaţia casei Ioanovici, din strada principală din
57 monede greceşti.

Petroşeni,

s-a

găsit

un vas de lut cu

în 1868 săteanul Măturoi a găsit in mahalaua Boţoni o monedă de aur cu efigia lui Lisimah
trei tetradahme de argint, pe care le-a vindut pe un preţ de nimic antreprenorului căii ferate,
Sepper. Ce s-a ales cu ele nu se ştie.

şi

În fundaţia clădirii ridicate pentru direcţiunea •. Societăţii Braşovene" s-au găsit 12 monede
de argint (unele din ele în posesia familiei Buda, altele au fost vîndute circiumarului cu firma
.. Masvilâgi szabadalmazott palinka keresked&" adică .,Debit de rachiu concesionat pentru
lumea veşniciei").
în fundaţia gării s-au găSit două monede (dacice?) de pe timpul imitaţiei (colecţia Bordan).
Tot acolo s-au găsit la 25 august 1869 un vas de lut rudimentar cu 200 monede argint de pe timpul lui Filip II, tetradrahme din vremea lui Alexandru cel Mare, precum şi unele cu legenda
.,Soteros". (O parte in posesiunea familiei Adam Buda, alta în colecţia Jiga şi 2 bucăţi în
colecţia Bordan).
Cu ocazia canalizării oraşului s-au găsit nouă monede de argint din vremea lui Filip al II-lea
(2 in colecţia Bordan, 7 în colecţia Gross).

Din epoca stăpînirii romanilor în Dacia : În terasamentul din gara Petroşeni s-a găsit 2500
monede de argint din vremea lui Hadrian, Mare Aureliu, Gordian, Filip, Traian şi Antoninus,
foarte multe din vremea republicii, apoi şapte bucăţi .,As semis" de bronz cu capul lui Jupiter,
11 bucăţi .,As grave" cu capul lui ]anus. (O parte se află la muzeul din Sibiu, alta la familia
Buda).
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în tuasamentul dlli ferate dintre Petro~tni şi Livezeni s-au găsit 16 monede de argint:
7 Ccrdianus, 4 Filip. 1 Gallus. 1 Otacilla, soţia lui Filip (in colecţia Bordan).
în hotnul fpe Petrila s-au găsit 4 "As grave", 2 "As semis", 34 monede de argint şi 27 de
ar~ mă din ,rnnta reţublicii; 2 August, 1 Ti'hrius. 6 Nero, 1 Titus. 4 Dcmiţian, 4 Traian, 17 Gordian. 19 Filip. 1 Claudius şi o monedA de bronz cu podul de peste Dunăre.
La sălăt.ruc s-au gAsit 2 monede de argint Filip, 1 Hadrian, 4 Antcninus, 1 Faustina, 3 Severus.
2 Filip.
în strada principalA din Petroşeni. cu pilejul canalizării, s-au găsit 2 monede Traian, 2 SeYerus, 1 Filip.
La mănăstirea clilugliriţelor una monedă Septimiu Sever.
în malul pirlului :Mlileia: 1 Dcmiţian, 2 Hadrian, 2 Antoninus. 7 Filip (toate in posesia familiei Gross)La primAria din Petroşeni : 1 Antoninus Pius. 1 Severus, 3 Gordian.
La vechiul cazinou de lingA biserica romana-catolică s-au găsit: 2 Maximinus şi 7 FU!p. La
direcţiunea minelor : 1 Otacilla.
La judecătorie: 1 Aurelian, 4 Filip. 2 Otacilla, 6 Gordian. iar la varniţa din mahalaua Dără
neşti 2 monede in cinstea lui Mitras [sic ! e probabil o divinitate cAlare pe un taur. deoarece nu
existi fmisiuni in cinstea lui Mitras] (toate in posesiunea Bordan).
SEBASTIAN STANCA
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CONTRIBUTII LA PROBLEMA LJMESULUI DE VEST AL DACIE!
'

{Partea a II-a/ 1 ) *

Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate
între anii 1947-1957 şi in 1966
Problema aplirării graniţei Daciei romane a trezit, de mai bine de un secol, atenţia oamenilor
de ştiinţă ce se ocupau de viaţa şi istoria provinciei. Pe urmele primelor cercetări ale lui K. Torma,
la cunoaşterea acestui sistem atit de interesant au contribuit, prin importante completări de principiu sau prin observaţii efectuate pe teren, G. T~glâs, A. von Domaszewski, Gr. Tocilescu,
A. :Buday, C. Daicoviciu, M. Macrea, I. Paulovics, J. Szilagyi, A. Radn6ti, I. I. Russu,
D. Tudor şi alţi:il. Pe baza rezultatelor observaţiilor, diferiţi cercetători s-au situat pe poziţii
simţitor opuse, atît din punct de vedere principial, cit şi în practidl. De astă dată nu disecăm
această problemă, ea neţinînd de sarcinile noastre momentane. Un lucru insll. trebuie să-1 notăm:
fliră o cunoaştere, mll.car in linii mari, a sistemului defensiv al graniţei Daciei romane, nu ne
putem pronunţa cu competenţă in problema limesului dacic. În viitor, prin periegheze sistematice completate cu fotografii aeriene, va trebui să recunoaştem, măcar în trăsăturile-i principale,
sistemul de apărare a graniţei şi numai după aceea ne putem încumeta să formulli.m unele constatări de importanţă teoretică.
în yara anului 1947 ni s-a deschis posibilitatea de a cerceta în mod sistematic un teritoriu pus
în legătură cu partea mijlocie a graniţei de yest a Daciei. Rezultatele acestei investigaţii pe teren
au fost imbogăţite, cu incepere din 1950 pînă in anul 1957, iar apoi în anul 1966, prin noi periegheze, efectuate în extrem de puţinul timp liber ce ne-a stat la dispoziţie.
în alegerea traseelor de cercetare ne-am condus după două criterii principale: 1) După cele
constatate din cercetarea părţilor mai cunoscute ale graniţei Daciei, linia propriu-zisă de graniţă se întindea, în general, la o depărtare de un sfert sau de o jumătate de zi în faţa castrelor de
graniţă, de obicei pe culmile dealurilor (de ex., în cazullimesului meseşan) sau pe marginea interioară, privind spre provincie, a platourilor ce încing Bazinul Transilvănean (de pildă, limesul
de pe marginea vestică a platoului vulcanic al Harghitei). în cazul nostru, asemănător ultimului
exemplu, urmele limesu!ui puteau fi căutate în primul rind la marginea nordică a formaţiunilor
de felul unor platouri ale masivului Gilăului. 2) în conformitate cu cele de mai sus, am catalogat
cu grijă, pe baza hărţii amănunţite de 1 :25.000, toate toponimele de origine românească, maghiară
sau slavă, care ar fi putut indica existenţa unor foste cetăţi, castre etc. Am completat datele
toponomastice ale hlirţilor (din nefericire, numai în legătură cu o parte a teritoriului cercetat
ne-au stat la dispoziţie asemenea publicaţii) cu datele studiilor lui Balazs Orban2, Attila T.

• Partea I a acestei lucrăr(a apărut! D SCIV, X, 2, 1959, p. 337-354.
Pentru completarea bibliografie!, v~i: I. Ferenczi, In ErdM, XI,VI, 1941, p. 189-190, notele 1-12.
1 Torda varos ls kiirnytke, Budapest, 1889, p. 396-462.
1
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Szab6•, Attila T. Szab6 şi Bela Gergely4, precum şi cu trimiterile pe care le-am putut excerpta
din bibliografia arheologică ce ne-a stat la dispoziţie'. Colecţia de date toponomastice, importantă şi din punctul de vedere al cercetArilor arheologice pe teren'. nu îmbrăţişează insă decit
0 porţiune a aşa-zisei regiuni a .. Călatei", valea Pîrîului Borşa şi Valea Dăbiclli, aşa că pentru
restul teritoriului - {n lipsa unei colecţii similare de toponime - am fost reduşi la datele
hărţilor şi la trimiterile bibliografiei, restrînsă şi nu intotdeauna clară. Din fericire, această situaţie
se referă numai la o parte relativ redusă a teritoriului.
Cel mai estic punct al perieghezelor noastre il formează .. Cetatea" 7 din partea de răsărit a hotarului comunei Cojocna {1). Spre nord limita regiunii cercetate este marcată de punctul Şovar
de la Luna de Jos (9), cetatea de la Borşa {8), Şantul Grecilor de la Şoimeni {11), Cetăţeaua
de la Ugruţiu (41), .,Cehiteaua" (69) şi .,Dealul Cetăţii" de la Huedin {70). Spre sud putem aminti
in perimetrul regiunii cercetate o parte din hotarul satului Mărtineşti (7), "Cetatea Piiuca"
de la Silvădisla (16). "Cetatea Babel" de la Cheia {14), Cetatea de la Dameş (Măguri-Răcătău,
31); apoi, cele mai inalte culmi ale părţii mijlocii a Munţilor Gilăului au constituit, deocamdată,
limita cercetărilor. Spre apus, culmea Săcueu {64), ridicată brusc dinspre apus deasupra Depresi·
unii Huedinului, a pus o limită naturală investigaţiilor, care in toamna anului 1966 au fost extinse
pînă in inima masivului Bihorului, ajungind chiar pînă la marginile estice ale Depresiunii Beiuşu
lui. Dimensiunile maxime ale regiunii explorate sint de circa 105 x 65 km. Dintre cele 72 de obiective mai importante cercetate, numai 17 s-au dovedit a fi, mai mult sau mai puţin, întărite ;
restul, in ciuda numelui suspect, n-au dat nici un indiciu de natură arheologicăa.
Deşi am căutat in primul rind urme romane, am incercat să răspundem la toate problemele
de topografie arheologică ce s-au ridicat. Astfel, chiar dacă rezultatele sint negative din
punctul de vedere al graniţei romane, totuşi se îmbogăţesc datele privitoare la harta arheologică a imprejurimilor mai apropiate sau mai îndepărtate ale oraşului Cluj 9 • Pentru o mai bună

• Kalclasreg hely•uvei. 1. AdaJok (In cele ce urmează: KHn), (Cluj), 1942.
• A kolcumegyei Bo•sa-viilgy helynevei, (In cele ce urmează: BHn), (Cluj), 1945; idem, A Dobokai viilgy helynevei,
(=DHn), (Cluj), 1946.
• S·a folosit in primul rind repertoriul lui 1. Marţian [Reperto•iu a•heolcgic penl•u T•ansilvania, Bistriţa, 1920 (in
cele ce urmează: Rep) ; de acelaşi autor: U•me din •4rboaiele •omanilo• cu dacii, In Publicaţiile Comisiunii Monumentelor
Istorice, secţiunea pentru Transilvania, Cluj, 1921 (In continuare: U•me)], al lui M. Roska, E•dRep, precum şi materia·
lui Repertoriului arheologic al R.S. RomAnia, manuscris păstrat la Institutul de istorie şi arheologie din Cluj.
• In legâtur11 cu posibilităţile excelente de folosire a culegerilor toponomastice pentru cercetările pc teren, vezi:
I. Ferenczi, In AclMur, 1956, p. 73; precum şi In Muvel6dts, XXIV, 10, 1971, p. 52-53, 63.
7
In legAturA cu datele toponomastice, In cele ce urmează am procedat in felul urmAtor: dăm intii numele românesc, apoi varianta lui maghiară, dac11 aceasta a fost consemnată In literatura arheologic11. În cazul cind un toponim nu ar avea corespondent popular romAnesc, numele tradus In romAneşte se dă primul, dar Intre ghilimele sau,
Intrucit semnificaţia lui ar fi intraductibilă, i se dă corespondentul de sens potrivit spiritului limbii române. Menţio
năm c1l numerotarea punctelor topografice, descrise In text, corespunde numerotării de pe figura 2. Cercurile pline indică
aşezările, cercurile goale indică punctele cercetate unde nu s-au glisit urme arheologice. în partea introductivă
şi In Incheiere numărul pus In paranteză după numele localităţii amintite este cel sub care aceea figurează pe hartă.

Afară de cele 17 puncte mai mult sau mai puţin fortificate, pe acelaşi teritoriu am reuşit să mai descriem sau
mai depistăm alte aşezări (peste 60 la număr) deschise. în cursul perieghezelor am cercetat deci teritoriul In
chestiune mult mai amănunţit decit rezultă din harta dată In acest raport preliminar. Aceasta, bineinţeles, nu Insemnează că s-a reuşit depistarea tuturor aşezărilor. Mai sint şi alte lucruri de făcut aici, viitoare periegheze puUnd
aduce noutăţi, descoperi noi aşezări, provoca surprize chiar in ceea ce priveşte epoca romană. Celelalte aşezări, de
asemenea sub formA de raport preliminar, sint publicate in Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 31-58.
1

să

1

Cluj

Pentru sintetizarea acestei teme, vezi incercarea
a fmp•eju•imilo• sale (1949, teză de doctorat

şi

noastră:

Date a•heologice la antropogeografia

lncă inedită).
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sistematizare a materialului, in loc de criteriul cronologic am recurs de aceastA daU la
criteriul topografic, care se preta mult mai bine scopului lucrării. Punctele cercetate vor fi
descrise topografic de la est spre vest.

I

DESCRIEREA PUNCTELOR CERCETATE
1. COJOCNA -

,.CETATEA"

în hotarul comunei Cojocna, în partea lui de răsărit, dinspre Suatu, Ia est de Valea Largă
ce duce spre nord cAtre Căianul Mic (corn. Căianu), între dealurile Ghiurbărc (451 m) şi Ciupul
Căianului sau al Suatului (541 m), deal ce se ridică la hotarul comun al celor trei localităţi,
există o culme prelungă intre Cojocna şi Căianul Mare, al cărei punct mai înalt poartă numele de
.. Cetatea" (Tiindervâr) .Spre est cetatea este despărţită de mamelonul Ciupului printr-o şa destul de
joasă; panta sudică este abruptă, dar şi cele dinspre nord şi vest sint puternicînclinate. Micul platou
are un perimetru de 50-60 de paşi, suprafaţa lui plană prezentînd 3-4 gropi făcute de căutătorii
de comori. Ripa de pe latura sudică începe chiar la marginea platoului. Aici, în stratul de humus
gros de 30-40 cm de deasupra gresiei fine nisipoase, nu se pot observa nici un fel de urme de
cultură materială. Pe părţile de pantă mai spălate dinspre vest şi nord, se observA sporadic
fragmente ceramice lucrate cu mîna, fine, eventual din epoca bronzului. Pe dealul ce serveşte
actualmente de păşune, nu se observă elemente de fortificaţie 10 •
2. AITON -

,.DEALUL CETĂŢII"

Comuna Aiton este bine cunoscută în literatura arheologică datorită miliarului
aici de Cohors I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria civium Romanorum equitatan.

aşezat

La circa 1100 m spre sud-sud-vest de centrul comunei se ridică mai multe movile
formate prin alunecări ; ele au însă o formă regulată, părînd artificiale. Două dintre ele sint numite de localnici ,.Dealul Cetăţii" (Vârhegy). Movila care se află mai aproape de comună este
ceva mai înaltă, avînd virful spaţios aplatizat. Spre nord-est colina cade abrupt, detaşindu-se
de imprejurimi.
A doua movilă, care se găseşte imediat spre sud-sud-vest de prima, este de dimensiuni
mai mici, avînd o formă semisferică aproape perfectă. Pe nici una din movile nu am aflat
cioburi, deşi căutasem în urma arăturii proaspete de plug. Nici sătenii care lucraseră în
apropierea locului nu ştiau despre vreo descoperire, după cum nu ştiau nici de ce movilele
(care par din depărtare tumuli uriaşi) se numesc ,.Dealul Cetăţii".
în împrejurimile imediate nu am găsit urme arheologice, nici măcar la capătul estic al
mesei sarmatice ce se întinde dinspre Feleac pînă aici, de la Peana (833 m) de lîngă Sălicea
pînă Ia Bunducut (acest ultim punct căzînd chiar în hotarul comunei), deşi aici s-ar fi putut
clădi un excelent castru de înălţime, care să domine prin poziţia lui drumul imperial (cf.
cazul localităţii Porolissum) şi existau şi suficiente izvoare potabile. Originea movilelor se poate
10 Aşezarea in literatura de specialitate este necunoscută (vezi: ErdRep, p. 131, nr. 225; art. Cojocna, in Rep.
ms.; pentru celelalte aşezări semnalate de noi, vezi Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 49-50, nr. 28 a-c.
11 CU., III, 1627; A. Bodor, In EmiKel, p. 79.
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explica prin uşoara inclinare a gresiilor nisipoase sarmaţiene, motiv pentru care incă in pleistocen au apărut fenomene de soliflucţie, sau, in parte, prin mişcările tectonice ale rnasivului
ascuns, ce se termină tocmai aici cu Cioltul Mare (722 m)11 •
3. LUNA DE JOS -

ŞOVAR

,.Dealul Lunei" de la Luna de Jos (com. Bonţida) are pe ramificaţia sa nord-nord-vestică
un platou mai inalt, plat, denumit Şovar ( = cetatea sării ?) 18 • Acesta se ridică intre două
şanţuri ale Pîrîului Chinceşului ( = ,.Pirlul cu comoara"). Spre nord se lasă printr-o bordură
mai înaltă spre Fintina din Chinceş ( = ,.Fintina cu comoara"). Deşi ambele toponime păreau
suspecte, in arăturile de aici nu am aflat nici un fel de. urme arheologice.
4. FEIURDENI- RĂSCRUCI

-

CHECICHIOARA

I. :Marţian aminteşte pe conul de deal de la est-nord-est de comuna Feiurdeni, o ,.cetate".
Concluziile lui de ,.istorie militară" trase de pe hartă, la masa de lucru, I-au dus mult dincolo de limitele probabilităţii. considerind această cetate ca aparţinătoare dacilor, ca un element
al .,liniei de apărare" impotriva romanilor, deci suportind asediul acestora". Deşi ,.cetatea"
in chestiune este aproape necunoscută in literatura cercetată de noi, aceasta făclndu-ne dintru
inceput bănuitori, totuşi a fost neapărat nevoie s-o căutăm, pentru a vedea dacii. nu cumva
există acolo anumite urme, eventual de pus in legătură cu apărarea graniţei vestice a provinciei romane, cum crede şi S. Lattyak16.
a) Judecind după. nume (Checichioara = Kecskevar = ,.Cetatea caprei"), ne-am fi
aşteptat (prin analogie cu alte puncte transilvli.nene cu toponime înrudite) la o formaţiune
,.pitorească.", stîncoasă, însă. Checichioara. formată. în condiţiile geologice ale Cîmpiei Transilvănene, nu este un virf de deal prezentînd asemenea caracteristici. Este o ridicăturli. mai mică
înălţată cu puţin deasupra punctului de intilnire a două culmi ramificate spre est din valea
Someşului Mic, care se apropie una de alta sub un unghi de aproape 45°. Se află la sud-vest
de Rl!.scruci (com. Bonţida), la o distanţă de circa 6 km în linie dreaptil. de la ramificaţia
din sat a drumului judeţean ce duce spre Borşa, iar faţă de Feiurdeni se află spre est-nordest, la o distanţă aproximativ egală de centrul comunei. Pe conul de deal cu iarbă şi in împrejurimile nemijlocite sau mai indepărtate nu se află nici un fel de urme arheologice. De aceea,
Checichioara trebuie scoasă atît din ,.sistemul defensiv" dacic al lui Marţian, cît şi din acela
al graniţei vestice a provinciei. Toponimul nu ni-l putem explica momentan satisfăcător1 8 •
b) Dacii. la Checichioara nu am aflat urme arheologice, în schimb pe micul con de deal privind
spre valea Someşului Mic, ce se rldicll. deasupra punctului de împreunare a mai multor spinări de dealuri, la o distanţă de circa 3,5 km spre sud-vest de pomenita încrucişare de drumuri
11 Privitor la originea acestora, pentru o mai bunâ !nţelegere a problemei, cf. J. Cholnoky, in FiildrKiizl, XI. VII,
1919, p. 32-50; Şt. I. Mateescu, in AIGR, XI, 1925-1926, p. 380; G. S. Athanasiu, in AIGR, XII, 1927, p.
32-33, precum şi harta nr. I; Gy. Szadeczky-Kardoss, in ErdM, XXXVI, 1931, part. şt. nat., p. 1-12; XXXVII,
1932, part. şt. nat.," p. 25-39; XXXIX, 1934, p. 363-372.
11 A. T. Szab6, B. Gergely, DHn,
p. 31, 33, nr. 60. Toponi.mul nu este menţionat la I. Iordan, Topot»mie ro·
mlfM4Sc4, Bucureşti, 1963, cf. indaul.
u Urme, p. 19.
" În Erdlueti Lapok., 1912, fasc. VIII, p. 9-12; la M. Roska, Er4Rep, p. 298, nr. 31 şi p. 84, nr. 12, precum
şi In Rep. ms. nu este amintitA; cf. şi A.T. Szab6, B. Gergely, BHn, p. 175-176, şi informaţie verbală J. Janicsek,
lector la catedra de limba rusă a Universităţii .,Babeş-Bolyai" din Cluj.
11 Prof. A. T. Szab6 il consideră un nume de batjocură (informaţie verbală).
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de la circa 3,75 km in linie dreaptă spre vest de Checichioara, am descoperit
cu un diamentru de 6.5-7 m. Deşi în mijlocul "întăriturii" circulare
era o. groapă relativ recent săpată, în ea nu am aflat nici un fel de material arheologic, astfel
că nu ne putem prontinţa dacă ,.întăritura" este romană, aparţinînd sistemului de turnuri de
semnalizare şi de apărare ,.circulare", ori este dintr-o epoci1 mult mai recentă. După cele observate, înclinăm pentru a doua presupunere, ueoarece dacă ar fi fost un turn de pază sau o altă
clădire··romană, iu săpll.tură ar fi trebuit să apară bucăţi de mortar ori alte urme; afarli de
aceasta, dimensiunile .,turnurilor de apărare romane" de acest tip, date de S. Lattyak 17
(trebuie încă şi acestea verificate 1) sint mai mari ca ale monumentului nostru.
de la

RăscruCi şi

0 mică circumvalaţie,

5. PATA·-,.CETATEA LUI GELU"
După înştiinţarea lui T. Someşfelean, originar din satul Pata (com. Boju), in hotarul acestuia ar exista o "cetate a lui Gelu" 18 • La faţa locului am putut verifica, că nici .,Cetatea lui
Gelu", nici vreo altă cetate nu este cunoscută de săteni, iar in toponimia satului nu se pomeneşte de un loc numit "Cetate". După afirmaţia unanimll. a sătenilor, ,.Cetatea" de la Pata
este, fără îndoială, identică cu "Dealul Cetăţii" de la Gheorgheni.

6. GHEORGHENI -

.,DEALUL CETĂŢII"

Partea centrală a satului Gheorgheni (com. Feleacu), venind dinspre Odverem (765 m) este
de două piriiaşe ce curg spre nord: la est .. Piriu! Dealului Cetăţii" (Varhegypatak),
mai spre vest .,Pîrîul Siliştei Mici" (K.isszallaspatak). Intre ele se întinde o spinare tnai lată
de deal, ce se prelungeşte în aceeaşi direcţie cu pîraiele, descrescind treptat spre nod- nordest. La o depărtare de circa 2,6 km de sat, această culme aproape plană se desface in uouă
mameloane mai mari şi un al treilea, mai scund, aflat mai la nord de primele două. Dintre cele
două mameloane mari, cel dinspre nord este mai .. independent". Din pricina cioburilor ce apar
pe vîrful lui şi pe panta sudică, localnicii ii zic : .. D~a\ul Cetăţii" (V ârhegy) 19 •
...._
tăiată

Trunchiul de con al .. Dealului Cetăţii" se detaşează clar de culmea cuprinsă între cele două
pîraie amintite, legindu-se de ace:~.<;ta n~tmai printr-o mică şa scundă. Faţă de aceasta, virful
are o înălţime relativă de 8-9 m. Înălţim~a relativă faţă de fundul văii (un fost fund de lac
artificial) de la poa\e este de 50-60 m. In afara ş~ii, toate pantele sint abrupte, cu fonnaţi
uni mai pronunţate, permise de gregiiJe ni~ipnse. Platoul micului trunchi de c.Jn pare să fi
fost nivelat în mod artificial. Planlll plat::Jului e3te elip~oidal, cu !diametre de circJ. 55 m şi
circa 44 m. Pe linia diametrului mare al platoului, in direcţia vest-est, ap)i pe muginea vestică
şi nordică, se observă .. valuri" de dimen-;iuni reduse, ce se intilnesc in unghi drept, fiind măr
gini te de şanţuri puţin adînci. După to:1te apu~nţele, nu sînt elemente de fortificaţie, căci uacă
ar fi a.•p ar înconjura numai m:1rginile plato~tlui, neavind ce căuta la mijloc ... Valurile" nnstre
nu înconjoară însă platoul de jur-împr<!jur, ci cel mijlociu se continuă pe p1.nta e-;ticl ?i dincolo de marginea acestuia, în jos spre p1.ntă. piuă în treimea inferioară. a micii văi a
.. Pîrîului Dealului Cetăţii", piuă pe malul abrupt de deasupra firului apei. Foarte probabil,
este vorba de un vechi .,hat" de arătură.
17

Loc.cit.

18 Informaţie verbală
11

Informaţie

rnturn de

de la

de la praf. 1. 1. Russu.
K63 jun., Muzeul etnografic al 'fransilvaniei cf. 111. Roska, ErdRep, p. 102, nr. 20.

Kăroly

specialitat~;
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Marginea sudică a micului platou a fost din nou arată, iar în arăturll apar relativ numeroase
fragmente ceramice preistorice. Unele aparţin culturii Coţofeni, altele care au o suprafaţll
lucioasă, acoperit! cu slip, sint categoric mai tirzii. Pe baza motivelor ornamentale se poate
spune el ele aparţin unei faze de tranziţie între cultura Coţofeni tirzie şi Wietenberg ti.mpurie 20 •
Platoul propriu-zis al .,Dealului Cetăţii" se ridică cu circa 20-25 cm deasupra porţiunii
folosite ca loc arător. Aceasta este diferenţa rezultată din arătură pe marginea sudic! a platoului. .. Hatul" arllturii dă, oarecum, un profil natural al condiţiilor stratigrafice ale aşezllrii.
în partea de sus a .. profilului" se observă un strat de culoare mai închisă, gros numai de 5-8 cm,
conţinind fragmente mai mari de lipituri!. arsă şi resturi ceramice Coţofeni. Cioburi aparţinind
celuilalt grup nu au apărut aici. Această lipsă am putea-o explica, eventual, prin aceea că locuirea din a doua fază a fost mai restrinsii., neextin.zindu-se pînă la marginea platoului. în marginea
estică a platoului .,Dealului Cetăţii', cineva, înaintea perieghezei noastre (1951), sii.pase o mică
groapă, in ai cărei pereţi drepţi nu am găsit nici un fel de urmii. arheologicA. Pe înii.lţimea izolată
de la sud de .,Dealul CeUţii" se găsesc de asemenea cioburi, dar mult mai sporadice. Pe baza
celor pomenite, aşezarea (eventual fortificaU ?) de pe .,Dealul CeUţii" de la Gheorgheni trebuie
s-o socotim din perioadele timpurie şi mijlocie ale bronzului. Afară de condiţiile naturale favorabile (deal greu accesibil, intr-o poziţie ascunsă, in apropierea unui afluent lateral neinsemnat
al Someşului Mic - .. Piriul Sărat" (~ospatak) - avind la picioare şi oglinda bifurcată a
unui lac existent, eventual. încă din epoca bronzului21 , importanţa aşezllrii a putut-o da şi
apariţia sării la numai 1,5 km depărtare; poate tocmai sarea a jucat rolul primordial in alegerea
locului de aşezare. Trebuie si specificăm însă că din punctul de vedere al apărllrii graniţei Daciei,
dealul în chestiune nu a putut juca vreun rol, deoarece nici aici, nici în imprejurimile nemijlocite nu se află nici fortificaţii, nici altfel de urme militare romane, deşi traseul drumului roman
se află la o depărtare de numai circa 1800 m 11 •

7. MĂRTINEŞTI -

GURA VĂII REDIULUI

La apus de satul Mărtineşti (com. Rediu), in gura Văii Rediului, la poalele micului promontoriu ce se ramifică spre vest din culmea latll a dealului Cionca Mare (708 m), înălţat imediat la est de sat, s-au aflat relativ numeroase fragmente ceramice romane, in general destul
de fine. După afirmaţiile slltenilor, de aici s-au scos şi pietre de construcţie şi cărămizi. Urme
de fortificaţii nu se văd. Aici, puţin spre apus, într-o vale laterală faţă de drumul imperial Potaissa-Napoca trebuie si fie existat o aşezare rurală mai mică sau numai o villa ,ustica 23, despre o
intăritură romană neputîndu-se vorbi însă.
•• După dte ştim, problema a fost ridicată prima dată in legătură cu alte aşezări de D. Berciu, I. Berciu, in
Aj>vlvm, II, 1943-1945, p. 64. Vezi şi t. Nestor, in IstRom, voi. 1, p. 112; K. Horedt, in Dacia, N.S., IV, 1960,
p. 135.
11 Lacul cu mai multe ramificaţii de odinioară avea un zăgaz de pămJnt, azi fierăstruit in mai multe locuri, aşe
rat in lungul văii care se fringe de repetate ori din cauze tectonice, in partea dinspre Someşeni.
11 Mai la sud, deci mai sus de "Dealul Cetăţii", la o depărtare de circa 600 m, la locul numit "Vii" (Sztlllod(il6, d. şi 1. Ferenczi, in Slvdia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 45-46, nr. 21- 22) s-au găsit resturi ceramice spozadice din epoca romană. Acestea insă aparţin mai degrabă unei aşezări mai modeste romane sau unei v11la rvstica. Asemenea v1Uae sint destul de numeroase in jurul localităţilor Aiton şi Gheorgheni. Tot aici menţionăm că pe extremitatea
estică a mesei sarmaţiene a Feleacului, pe lnălţimea apreciabilă a Cioltului Mare (722 m) nu există nici o urmă a
unui turn de pază roman sau a vreunei alte intărituri.
u Cf. I. Teglâs, în ArchErl, XXVI, 1906, p. 361-362. Vezi şi 1. Ferenczi, în Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962,
p. 45, Dt. 20.
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BORŞA-CETATE

Punctul cel mai inalt care se găseşte la nord de comuna Borşa, pe linia despărţitoare intre
aceasta şi comuna Dăbîca, are denumirea de Cetateu. Pe culmea plată a dealului nu se pot
observa însă urmele unei cetăţi şi nici măcar resturi de aşezare omenească. Denumirea de cetate
-după părerea noastră - se poate explica numai într-un singur fel: ea se referă la cunoscuta
cetate medievală care se află la poalele nordice al aceluiaşi deal, însemnînd partea de hotar
a comunei Borşa, cea mai apropiată de acest monument arheologic 26 • Bănuiala noastră pare
s-o confirme şi faptul că, potrivit observaţiilor culegătorului de toponime Attila T. Szab6,
denumirea este pe cale de dispariţie. Acest lucru este şi firesc, deoarece cetatea a fost distrusă
aproape pînă la temelie in cursul secolului al XVIII-lea, servind drept material de construcţie
- între altele - şi la zidirea vestitului castel în stil baroc de la Bonţida.
9. SATU LUNG-GIULA -

ŞUVARU

Acesta era un punct suspect, pe baza datelor toponomastice 28 • Partea centrală a spinării
late de deal ce formează hotarul dintre Satu Lung (com. Feiurdeni) şi Giula (com. Borşa)
se numeşte Şuvaru (S6vâr? 478 m). Se află la o depărtare de circa 1 km nord-nord-est de prima
localitate, iar de centrul celei de a doua la aproape 2 km, spre sud-vest. Pe platou nu se află
nici un fel de urme. Nici în pămîntul răscolit de arătura proaspătă nu am găsit nici un fel
de indicii arheologice.
10. MĂCICAŞU -

HORHIŞ

Horhişul

(Vârhegy) 27 de la Măcicaşu (com. Deuşu) este un deal în formli de trunchi de
ce se ridică imediat la vest de sat. După aspect se aseamănă cu "Dealul Cetăţii"
de la Gheorgheni, dar este mai izolat, singuratic, mai înalt, cu pante mai abrupte, deci
are condiţii naturale de apărare mult mai prielnice. Are o înălţime relativli de 60-70 m.
piramidă,

Virful dealului este plat şi netezit, eventual artificial. Perimetrul platoului este net şi clar
(la aceasta a contribuit, probabil, şi arătura) ; numai spre sud are o şa mai scundli, marginile
fiind mai teşite. Diametru! micului platou, în direcţia est-vest, este de 52-54 m. În direcţia
nord-sud diametru! este ceva mai mic, neputînd fi, din motivul mai sus amintit, măsurat cu
precizie.
în mod sporadic pe virful Horhişului apar fragmente ceramice şi bucăţi de lipitură arsă.
în ciuda îndelungatei căutări, nu am aflat fragmente ornamentate sau profile tipice, aşa că
pentru datarea lor ne sprijinim numai pe aspectul tehnologic. Pe baza acestor cioburi, credem
că micul platon a fost locuit în a doua perioadă a epocii bronzului, eventual şi în bronzul tirziu
şi Hallstattul timpuriu(?). Alte urme de aici n-au apărut, aşa că nici aceast punct (eventual
întărit) nu poate fi avut în vedere in legătură cu graniţa vestică a Daciei.
" A. T. Szab6, n. Gergely, BHn, p. 126, nr. 112, vezi şi schiţa toponomastică.
" în legătură cu cetatea de la Dăbka, vezi C. Crettier, în Kăzl, III, 1943, p. 197-208, inclusiv bibliografia, nu •
dată susceptibilă de critică. Cf. şi Şt. Pascu, M. Rusu, P. Iambor, N. Edroiu, P. Gyulai, V. Wollmann, Şt. Matei,
in ActaMN, V, 1968, p. 153-202.
" A. T. Szab6, B. Gergely, BHn, p. 129, 131, nr. 22.
11 în literatura de specialitate este necunoscut. Şi de astă dată ne-am călăuzit după toponim. Cf. A.T. Szab6,
B. Gergely, BHn, p. 147, 148, nr. 43. În privinţa celorlalte aşezări (deschise), vezi I. Ferenczi, in Studia ser.
Historia, fasc. 2, 1962, p. 44-45, nr. 18 a-d.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

394
11. BĂBUŢIU-AŞCHILEU-ŞOIMENI -

ŞI DISCUŢII

GRECEA, ŞANŢUL GRECILOR18

Cartea lui J. Konyoki- G. Nagy aminteşte la Băbuţiu (com. Vultureni) ,.o cetate disDeoarece cei din jur nu au cunoştinţă despre o altă cetate (dacă nu cumva autorii
se vor fi gindit la vreun conac vechi, distrus?), cea amintită de ei trebuie s-o identificăm cu cetatea de pămînt despre care va fi vorba mai jos. Pe alte informaţii nu ne putem sprijini, fiindcă
nici autorii nu menţionează de unde o deţin18, nici in toponi.mele hotarului comunei nu am
găsit vreun indiciu in legătură cu altă cetatel 0 • Autorul care a scris partea despre Transilvania
a lucrării "Monarhia Austro-Ungară in scris şi tablouri" aminteşte11 în legătură cu Şoimeni
(com. Vultureni), o cetate de pămînt, dar nimic mai mult, şi astfel preia informaţia şi M. Roska32.
Nu a fost văzută sau, mai bine zis, descrisă de vreun arheolog, aşa că este practic necunoscută
in literatura de specialitate.
Este greu de stabilit apartenenţa ei administrativă, fiindcll. se află in hotarul a trei sate : Bll.buţiu, Şoimeni (com. Vultureni) şi Aşchileul Mare. Hotarele celor trei localitll.ţi se intnnesc
tocmai pe teritoriul cetăţii de pămînt. Partea mai mare cade la Bll.buţiu.
Şanţul Grecilor (aşa o numesc la Bll.buţiu şi Şoimeni) sau Grecea (cum o amintesc la Aşchi
leul Mare)aa este un rest de platformli. din tuf vulcanic (622 m), asemll.nll.toare cu Piatra (560 m)
din faţă, ridicată pe malul drept al Pirlului Băbuţiului. Este un martor de eroziune ceva mai
inalt ca Piatra, in schimb de mai miel!. intindere. Pantele de nord şi vest ii sint abrupte, cea
de sud-est ceva mai lină, in schimb cele de est şi sud se leagă cu cite o şa ingusti!. şi ascuţitll. de
restul părţilor mai scunde ale ,.martorului".
După observarea de pe teren, platoul uşor bombat al Şanţului Grecilor ce alcătuieşte o
adevăratli. insuliţil. izolată este
inconjurat de un val de pămînt. Numai in partea de nord
a cetăţii, tocmai la inceputul celei mai abrupte pante, nu se poate distinge daci este
vorba tot de o linie de val sau dacă avem de-a face numai cu o accentuare artificialll. a
marginii de nord :a platoului, cu o tăiere intenţionat mai inclinatii. a pantei. Valul este mult
mai uşor de observat pe latura sudică, din pricina pantei mai line, dar şi aici el apare, în general, destul de ingust şi de teşit (cu o inll.lţime de 0,50-0,70 m) aşa eli. se dovedeşte a fi un
neînsemnat element de fortificaţie. Nici la origine el n-a putut fi mult mai inalt. Lll.ţimea,
la bază, variază intre 1,50-2 m.
Neforţind lucrurile, s-ar putea totuşi spune că platoul se "compartimenteazll." in doull.. Diferenţa de nivel intre cele două .,compartimente" nu este insii. mare. Nivelul superior il formeazll.
platoul propriu-zis al Şanţului Grecilor, iar cel inferior partea mai inaltii., de forma unui triunghi
echilateral, a virfului estic al crestei secundare răsli.ritene. în partea estici!., unde intr-adevăr
şaua se strîmtează, ea este tll.iată pe toatll. lăţimea de un şanţ de apll.rare adinc de circa 1 m şi
lat de circa 2 m.
În faţa valului de pămînt ce inconjura, foarte probabil, toatll. cetatea, şi anume în partea
lui sudicA., se află un al doilea, paralel cu primul. Acest al doilea val(?) se poate observa în
trusă".

11
Această cetate nu se poate confunda cu cetatea medievală de la Şinteu (S61yomk6, com. Aleşd), deşi se pot
observa astfel de lncercări: F. F. R6mer, o plasează corect in Dihor (cl. Resultats glnlrau% du mouvement archlologique
en Hongrie avant la VIIl-e session. Congres International d'Anthropologie et d'Arch~ologie Pr~historiques. Compte-rendu de la huitibne session a Budapest, Budapest, 1878, p. 99.
" A korlpkori varak, killonos tekintettel Magyarorszagra, Budapest, 1906, p. 286.
10
A. T. Szab6, B. Gergely, BHn, p. 19, nr. 110, p. 21, 84, nr. 22, p. 165, nr. 76.
31
Az Osdrti~·Ma~yar Mo•urchia ir.i<b:Jtl ls ktţJ}m (in cele c~ urm!az1: OMMIK), voi. XX (VII), Budapest,
1901, p. 183-184.
11 ErdRep, p. 249, nr. 68.
11
A. T. Szab6, B. Gergely, BHn, p. 147, 148, nr. 43; vezi şi J. Tulogdy, In Ko!Sile, II, 1943, p. 143.
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porţiunea

dintre ramificaţille sudică .şi estică ale dealului. Nu îndrăznim să afirmăm cu toată
siguranţa caracterul defensiv al acestui lung ,. val" cu spatele bombat. Dacă odinioară platoul
a fost cindva arat, arăturile puteau să-şi· aibă aici ,.batul". dar nu-i exclus sll. fi fost intr-adevăr
un al doilea val. înainte de partea sud-vestică a cetăţii, pe şaua ramificatii. spre sud, pe cea
mai uşor accesibilă parte, se pot observa trei mici terasări consecutive, coborîtoare, mergind
din margine in margine, aidoma cu o apărare de triplu val suprapus acestei şei accesibile. În
legătură cu această intrebare şi cu cea de mai inainte, numai pe bazll. de sll.pături se pot
da răspunsuri mai documentate. Acestea ar rezolva şi problema care se pune, în mod natural.
în legătură cu datarea cetăţii. ·
în raport cu alte fortificaţii din împrejurimile imediate ale oraşului Cluj, aceasta ţine de cele
mai mari, fără s-o putem încadra într-un anumit tip de cetate. Diametru! mare al suprafeţei
semielipsoidale a ,.cetăţii de sus" este de circa 120 m, diametru! mic de circa 100 m. ,.Cetatea de jos" are o lungime de circa 130 m, lăţimea în partea vestică de 28 m, in partea estică, alungită in formă de ic, 8 m.
În malul abrupt, vestic, al platoului cu ceva sub marginea acesteia, se puteau vedea mai
muite· gropi ale căutătorilor de comori34 • Deşi pe suprafaţa propriu-zisă, plină de iarbă şi
tufe, a· cetăţii nu au apărut cioburi sau alte vestigii arheologice, după o destul de minuţioa
să cercetare am găsit in gropile căutătorilor de comori mai multe fragmente ceramice. Afară
de acestea, alte citeva au apărut în stratul de pămînt vegetal. gros pe alocuri de 30-40 cm,
ce acoperă tuful vulcanic. După factura lor, cioburile găsite se impart in două categorii :
1) Unele sint lucrate cu mina, bine arse, au o pastă fină de culoare brun-roşcată, acoperite cu ~slip fin. Nici un fragment dintre aceastea nu este omamentat. Cu toate acestea le datăm
cu aproximaţie în bronzul mijlociu. 2) Altele sint cenuşii-inchis lucrate la roată, cu pietricele
de cuarţ de 1-2 mm şi 'cu mică ( 1) în compoziţie. După factură par prefeudale (secolele
Y- VI). Deocamdată materialul nu ne ·permite concluzii mai ample.
Deşi platoul de la Şanţul Grecilor a putut fi locuit in a doua parte a epocii bronzului, cit şi
in epoca prefeudală (secolele V- VI?), in schimb urme romane nici nu se cunosc din bibliografie, nici noi nu am putut descoperi aici; deci cetatea de pămînt trebuie şi ea abandonată
din punctul de vedere al apărării graniţei de vest a provinciei romane.
12. l\IICEŞTI -

PE CARĂl\IIDA

Ani cercetat şi noi, pentru clarificare, punctul care se află pe teritoriul comunei Miceşti,
pe Valea Micuşului în sus, la aproximatiY 3 km nord-est de centrul comunei, punct devenit important din pricina concluziilor legate de el. Nu ne putem pronunţa fără a-1 fi văzut, numai
pe baza bibliografiei. Partea de hotar semnalată o formează o terasă destul de întinsă şi înaltă
de circa 15-20 m de pe partea stîngă a Vftii Micuşului, la nord-vest de îmbucătura unui mic
pirîiaŞ ce coboară dinspre nord. În afară de toponimie, ţiglele, cărămizile şi cioburile romane
de la suprafaţă ne-au arătat că avem de-a face într-adevăr cu locul descris de I. Teglas 35 •
Aceasta ne-a confirmat-o şi un sătean care fusese prezent la dezgroparea sarcofagului cu schelet
găsit în ne mi j 1 o cit a a p ro piere a zidului de fundaţie a clădirii romane. Într-un
cuvînt, nu încape îndoială că este vorba de acelaşi loc. Lungimea terasei (măsurată pe cursul
văii) este de 150-160 m, lăţimea, între drumul de cîmp şi marginea ieşind deasupra pîrîului
este de 60-80 m. Înspre sud-est o face relativ ferită o viroagă adîncă a pirîiaşului ce curge
" Cf. A. T. Szab6, B. Gergely, BHn, p. 21, nr. 110.
6
J. Teg1âs, In ArchErt, XXIti, 1903, p. 277-278; C Daicoviciu, in AISC, t, 2, 1928-1932, p. 59.
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de pe dealul de la nord-est; spre sud-vest se află ripa Văii Micuşului; în schimb terasa este cu
totul deschisă spre nord-vest şi nord-est. Amintitele urme romane, considerînd juste afirmaţiile
lui I. Teglâs, sînt sesizabile numai in punctul cel mai înalt al terasei, pe o suprafaţă de circa 18
x 10 m (creşterea dimensiunilor faţă de datele lui I. Teglâs se datoreşte arăturii ce le-a împrăştiat in decursul de peste o jumătate de veac). L a p e r i f e r i a t e re n u l u i c u u r m e
romane nu sint vizibile forme de teren care să indice că am
a v e a d e - a f a c e c u şanţul din jurul unui burgus, n e p u t î n d u - s e s e s i z a n i c i
a i c i, n i c i i n i m p r e j u r i m i n i c i u n f e 1 d e e 1 e m e n t d e f o r t f i c aţ i e, deşi aşa ceva ar fi trebuit să se păstreze, dacă ar fi existat, chiar şi în cazul demolării pînă la temelii81 • In sfirşit deci, credem că trebuie definitiv abandonată teoria existenţei
burgusului de la Miceşti, implicit această porţiune a graniţei de vest a Daciei fiind de căutat
nu aici, ci în altă parte.
13. SĂLIŞTE -

CETATEA. CORNUL CETĂŢII

Dup1i. afirmaţia lui B. Orbâ.n, ..... pe culmile despărţitoare dintre Miceşti şi Valea Săli
este un virf cu numele de Cetate, iar în partea numită Cornul Cetăţii a acestuia se observă un fel de şanţ şi val şters, dar aceste urme sint atit de neînsemnate, incit nu pot fi considerate decit ca făcînd parte dintr-o fortificaţie de p!i.mînt temporară ... " 37 • Virful cu pricina
(557 m) se ridică la circa 1,5 km vest-nord-vest de centrul comunei Miceşti, în partea de
hotar vecină cu Sălişte (comuna Miceşti). Este un rest al mesei sarmaţiene a Feleacului. Pe
virful lui, din gresie friabilă, dealul Săliştei este acoperit cu mestecăniş şi plopet. Nu am
dat de nici o urmă arheologică. Afară de presupusele val şi şanţ, nici Orbân n-a reuşit să
găsească la Miceşti nici un fel de ruin1i. de cetate sau o cit de slabă rămăşiţă de fortificaţie;
dar, de altfel, valea strîmtă nu este propice unei întărituri.
ştei

14.

CORNEŞTI-CHEIA

-

CETATEA BABEI

..... La vest de localitate (este vorba de Cheia, corn. :Mihai Viteazul) se ridică un pisc
înalt (546 m) a cărui . . . latură sudică o spal!i. Arieşul, iar pe cea vestică, după trecerea
lui prin Cheile Turzii, Pîrîul Hăşdat ce curge spre sud şi se varsă în Arieş. Cel mai înalt
punct este • Movila Strajei • (Vigyâzodomb). La citeva sute de paşi mai spre est, pe platoul
mai întins al dealului se află ~Cetatea Babei• (Bâbavâra) de formă dreptunghiulară, cu
colţurile rotunjite ; lungimea de la est la vest 200 paşi, lăţimea de la sud spre nord, 100
paşi .... O imprejmuieşte un val de pămînt. . . iar în mijlocul interiorului cetăţii se vede
11 Vezi de exemplu: C. Daicoviciu, în ACMJT, III, 1930-1931, p. 5-7; 1. Paulovics, Dacia keleli haldruonala
es ,,. ugyneue:ett ,.dak"- eziislkincsek kirdtse, (Cluj), 1944, unde se găsesc multe exemple frumoase In această privinţă;
el. şi K. Horedt şi colaboratorii, In SCJV, 1, 1950, p. 124; K. Horedt, in Materiale, 1, 1953, p. 788 etc. etc.
•• Torda vdras, p. 429. In legătură cu aceasta amintim că opera lui B. Orbân se ocupă şi de un monument încadrabil eventual in preocupările noastre. ,. . . . Pruniiul (Magyarszilvâs, com. Şutu) nu este cu totul neinsemnat nici
din punct de vedere arheologic, deoarece acolo, pe intravilanul castelului lui Bethlen, se văd ruinele unui castel
fortificat de odinioară, al cărui plan de bază seamănă cu al castelelor de la Ozd şi Cetatea de Baltă. Acest castel
avea o clădire centrală cu latura de 20 paşi, cu bastioane patrulatere In colţuri. (Deci are analogie şi cu cetatea medie·
vală de la Gilău şi Iernut). Zidurile masive ale calului de jos şi bolţile-i solide arată că la construire s-au avut în
vedere şi scopuri defensive. De altfel, c a s t e 1 u 1 e r a î n c o n j u r a t ş i d e e 1 e m e n t e e x t e r i o a r e
d e f o r t i fi c a ţ i e, ale căror urme se mai p9t recunoaşte ... " (Sublinierea ne aparţine). După cele descrise,
castelul de la Pruniş trebuie să-I includem printre castelele transilvâ.nene zidite după modele norditalice, ceea ce
nu exclude incă - ca şi în cazul Gilăului - existenţa pe acelaşi loc şi a unor fortificaţii mai vechi.
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ridicătura donjonului.

Pomenitul val l-am săpat în cîteva locuri, fără a da însă de vreo

urmă de zidărie. Astfel, cetatea cu nume sonor abia de a putut fi altceva decît o întăritură

de pămînt. Forma ei, precum şi monedele de la Vespasian şi Severus găsite în apropiere, ar
indica originea romană, deşi lipsa cărămizilor dovedeşte întrucîtva contrarul ... , dar să
fi fost chiar fortificaţie temporară romană sau claustru, oricum era fără importanţă şi nu a
lăsat ruc1 măcar atîtea urme, încît să facă posibilă cercetarea şi determinarea ei ... •·as.
Descrierea lui B. Orban despre "Cetatea Babei" de la Corneşti-Cheia, redată de noi numai
parţial, corespunde cu totul realităţii; numai forma cetăţii nu este chiar atît de regulată,
ea acomodîndu-se terenului. Briul valului ce încinge cetatea se vede deosebit de clar pe
latura vestică. Este interesant că pe latura nordică, cu toate că spre nord culmea dealului
continuă, dimensiunile cetăţii nu se schimbă, dar nu se pot observa nici alte elemente exterioare de fortificaţie la suprafaţă. În mai multe secţiuni noi ale valului (făcute în 1949),
conform întru totul celor spuse de Orban, nu se vede nici zid sec. nici zid legat cu mortar.
Pietre există în compoziţia valului, datorită însă faptului că solul este stincos. Profilele nu
duc la nici un fel de noi concluzii. La marginea estică a platoului era o mică moviliţă
(înaltă de circa 1,20 m), la dezvelirea căreia au apărut cioburi atipice, neomamentate, din
pastă grosieră, de aspect preistoric. Deoarece aici "săpătura" nu a fost destul de adincă,
nu ne-am putut da seama dacă movila (pe care Orban o consideră urmele unui donjon) are
sau nu un miez de zid de piatră.
s-au găsit foarte puţine cioburi, iar lipitură arsă nu a apărut de loc·
un strat de cultură. De acord cu Orban, nu putem data precis cetatea, trebuind,
totuşi, mai degrabă, s-o considerăm din epoca comunei primitive, din virsta metalelor. În
ceea ce priveşte funcţia ei, o credem o cetate de refugiu puţin timp locuită. După cele văzute,
nu o putem considera dacică, cum făcuse I. Marţian 39 , dar nici romană, ipoteză pentru care
înclina cel mai mult B. Orban, atit din pricina faptului că se acomodează terenului, deşi
aici, la loc larg, romanii n-ar fi fost nevoiţi să facă aşa ceva, mai ales că nu ocupă nici
intreg spaţiul disponibil, cît şi din pricină că de aici nu se cunosc nici un fel de urme romane.
Urmele romane apărute in vatra satului aparţin cu siguranţă unei aşezări civile4 J!

Pe
N-am

15.

suprafaţa cetăţii
găsit

PETREŞTII

DE JOS -

Problema

"fortificaţiei

romane".

Petreştii de Jos se află la circa 10 km vest de municipiul Turda, în mijlocul unei mici
depresiuni de origine tectonică, înconjurată de ieşirea spre nord-vest din Cheile Turzii, de
latura sud-vestică a muntelui Sindului (760 m) şi de culisele de dealuri sparte in formă
de portal, dealuri ce cad spre nord-vest de comună41 •

Un castru roman ar fi putut exista in mica depresiune (deşi nimeni nu ştie de el), depresiune de altfel destul de largă, dar cu totul neimportantă - după actualele cunoştinţe - din
punctul de vedere al apărării graniţei de vest a Daciei. Umblînd pe teren, localnicii nu ne-au
putut da însă vreo informaţie în acest sens, nici noi nu am aflat nimic cercetînd mica depre•• B. Orbăn, A Stekelyfold lei rasa, tărttinelmi, regcszeti, termeszetrajzi es nepismei szempontbol, voi. V, Aranyosstek,
Pest, 1871, p. 161 ; cf. încă pe baza lui Orbăn: C. Gooss, Chronik ... , in A VSL, XIII, 1876, p. 92; E. A. Bielz,
Die Burgen und Ruinen in Siebenburgen, (Sibiu), 1899 (in cele ce urmează: Die Bllrgen), p. 70; 1. Marţian, Rep,
nr. 442, M. Roska, ErdRep, p. 181, nr. 223; J. Konybki, G. Nagy, Kăzt!pkori vtirak, p. 293.
" Urme, p. 21-22.
•• In legătură cu aceasta, vezi: CII,, III, 7673, 7707 etc.
" Cf. şi I. Ferenczi, în Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 45, nr. 19.
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ce ofereau puncte cu largă vizibilitate. Pe această bază credem
dar foarte probabil pentru totdeauna, trebuie să abandonăm ideea .,fortifiromane" de la Petreştii de Jos.

siune, precum

şi înălţimile

că deocamdată,
caţiei

16. SĂVĂDISLA -

.,CETATEA PĂUCA"

Afluenţii laterali ai Văii Feneşului sau Lonei, prezentind fenomene de recesiune spre sud,
s-au apropiat foarte mult de nivelul albiei Hăşdatului, în special la sud de Vălişoara (com.
Săvlidisla). In decursul acestui fenomen au luat naştere promontorii răşchirate spre ':lord ca
degetele deschise ale unei miini, avind aproximativ aceeaşi înălţime. Lîngă punctul trigonometric 612 de lîngă drumul judeţean ce trece din valea Someşului Mic în cea a Hăşdatului
şi de aici mai departe spre \'alea Ierii, între "Căpilna" (Kâpolna, 673 m) şi Dealul Mare
(645 m), la numai 100 m de aici, intre două torente, se află un rest de denudaţiune pe
care poporul il numeşte "Cetatea Păuca" (P6kavâra) 42 • Ea este aşezată in hotarul comunei
Să v ădisla.
Porţiunea lăsată în chip de şa dintre micul platou şi drumul judeţean actual contribuie
la aspectul de fortificaţie naturală al platoului. Numai de aici, dinspre sud-vest, platoul este
mai accesibil. Dealul se compune din calcar numulitic din eocen. Stratul vegetal este foarte
subţire, calcarul observindu-se ici-colo la suprafaţă. Aceasta e scormonită de mai multe gropi
ale căutătorilor de comori, mai ales latura estică şi la capătul nordic. Axul lung al platoului elipsoidal este de circa 45 m, lăţimea de 10-12 m. Marginea platoului este d~taşată
clar; numai spre sud-vest, in direcţia şeii, ea este mai lină.

După spusele localnicilor, .,de aici s-au scos odinioară cărămizi şi cioburi de oale vechi".
În ciuda acestei afirmaţii, poate din cauza subţirimii stratului de cultură, noi nu am reuşit
să. găsim urme arheologice pe platou. În schimb, pe ultima treaptă plată de deal, imediat
la nord de platou, puţin mai jos, am aflat fragmente sporadice ceramice din epoca comunei
primitive, probabil din epoca bronzului. ori cea timpurie a fierului. Deşi urme de fortificaţie
nu am putut depista nici pe şaua de la sud-vest, totuşi. după aspectul platoului, ne putem
gindi la un fel de cetate de refugiu. Într-o regiune retrasă. şi complet impădurită, cum trebuie
să fi fost aceasta pe atunci, abia dacă ne putem gindi la altceva. Nu prin dimensiuni, ci prin
aspect seamănă cu cetatea de pămînt hallstattiană de pe "Bolic" de la Huedin. Deşi s-ar
.,incadra" perfect în linia de graniţă imaginată de J. Szilagyi, nu poate fi inclusă în sistemul defensiv al Daciei romane.

17. CLUJ -MĂNĂŞTUR. Problema "Cetăţii Zinei".
După

L. K6vary ..... deasupra Cluj-~Iănăşturului, lanţul de dealuri ce se află acolo este
de surpătura unui pîrîu; lîngă acest pîrîu, sus pe promontoriu, se văd urmele unei cetăţi
pe care poporul o numeşte "Cetatea Zînei", şi care e socotită cetate da~ică ... "'~.
Această formulare geografică şi istorică foarte largă nu defineşte exact poziţia "Cetăţii",
cel puţin pentru cel ce cunoaşte mai bine regiunea. Din cauza formaţiunilor geomorfologice
specifice, confuziile sint posibile. Locul în chestiune (privind de pe şoseaua Cluj-Oradea),
poate fi Dealul Călugăr (490 m), ridicat spre sud-vest de Cluj-Mănăştur, in pădurea Mănăşturutăiat

•• Asupra acestui punct necunoscut în literatura de specialitate (el. l\1. Roska, ErdRep, p. 285, nr. 64; Rep.
Sdvddisla) ne·a atras atenţia A. Dan.k.anits.
" Erilly ipitisuti emlikei, (Cluj,. 11!66, p. 65; I. Marţian, Rep, nr. 186; M. Roska, ErdRep, p. 133, nr. 229.

'IDS. -
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lui. Dealul Plecica (558 m) despărţit de Pîriul Plecica care curge intii spre nord, intorcîn!lu-se
11poi aproape in unghi drept spre vest-nord-vest, Dumbrava (610 m) ridicată spre sud de
Dealul Plecica şi legată de acesta printr-o coamă lată, fie, în sfîrşit, şi mai înaltul deal al
Zmeului. Ba putem lua în considerare, cu aceeaşi îndreptăţire, Dealul Girbului (558 m),
despărţit de Pîrîul Girbului, aflindu-se spre vest de spinările de dealuri ce străjuiesc nivelele
de denudaţiune de odinioară ale Someşului Mic. Pe platourile dealurilor mai sus amintite nu
se află însă urmele nici unei .,cetăţi", dar nici măcar aşezări mai modeste şi nici cei din
îmJ=rejurimi nu ştiu de aşa ceYa44 • De altfel, in afară de Klh•ary (şi după el Marţian) nici
nu a scris nimEni despre aşa ceva. Din aceste puncte de vedere, teritoriul in chestiune nu
are rost să mai fie cercetat. Totuşi se ridică intrebarea: unde trebuie plasată .,cetatea" ?
CredEm că la această întrebare se poate răspunde, fără nici un fel de cercetări speciale,
numai pe baza textului lui Kovary . .,Cetatea", după el, este .,deasupra" Mănăşturului, deci
mai .,sus" de el, spre Gilău, spre vest. încolo însă, paralel cu şoseaua, se întinde un singur
.,lanţ" de dealuri46 , cel al Virfului Cetăţii sau al Cetăţii (Fetei) (Leanyvar) de la Floreşti.
între acesta şi Dealul Girbului, pentru privitorul de pe şosea, un piriu taie într-adevăr
.,lanţul" : Firiul Bocior, curgînd dinspre satul Tăuţi. Dealul Cetăţii (Fetei) se gheboşează
sţre nst de această .,ruptură", cetatea însăşi
aflindu-se, dacă luăm astfel lucrurile, .,pe
culme, lîngă pîrîu". Pe baza condiţiilor toţografice, trebuie deci neapărat să identificăm
.,Cetatea Zînei" de la 1\Iănăştur cu Cetatea (Fetei) de Ia Floreşti. Este suspect şi paralelismul
.,Cetatea Zinei" - Cetatea (Fetei). în tradiţia toponomastică populară cele două nume au
aţroape sau chiar aceeaşi semnificaţie. Pentru tradiţia populară, cetatea in chestiune a fost
zidită in împrejurări necunoscute, tocmai de aceea miraculoase, deci pentru aceasta este
totodată şi .,Cetatea Zînei" şi Cetatea (Fetei), zina fiind reprezentată, cel mai adesea, in ipostaza de tînără fecioară.
A~adar

"Cetatea Zinei" de la Mănăştur o putem considera aproape cu totală certitudine
identică cu Cetatea (Fetei) de la Floreşti. Kovary putea auzi despre ea, independent, la Mănăş
tur şi la Floreşti (in Mănăştur probabil o variantă românească a povestirii), de unde apoi au
rezultat două cetăţi separate.
Actst caz de confundare nu este unic in lucrarea lui KlSvary. unul asemănător petrecindu-se
în cazul .,Cetăţii lui Dariu" de la Luna de Sus şi al Cetăţii de la Someşul Rece . .,Cetatea
Zînei" trebuie deci s-o excludem, ca inexistentă, din rindul punctelor de apărare a graniţei de
vest a Daciei.
Pe ultima ridicătură mai impozantă a Dealului Plecica (558 m), numită "La jezunii
deasupra la fundoaie", ieşind direct spre nord din mesa sarmatică a Feleacului, spre
vest de locul predilect de excursie e.l clujenilor, Făgetul, mărginit la apus de valea
Pîrîului Plecica, la răsărit de valea Pîrîului Fundăturii, în mijlocul pădurii însă, se
''ăd urmele destul de apreciabile (circa 10 m diametru, 1,80-2 m înălţime) ale unei
întărituri circulare. Cu mare probabilitate ea este identificabilă cu cea pomenită de E.
Jakab ca fiind .,în pădurea de deasupra Mănăşturului"46 şi considerată de el ca una
din acele fortificaţii mai mici romane (.,castra stativa" sau .,vigiliae" cum sp~e el) ce împrejmuiau, în puncte mai ridicate, oraşul Napoca. Deşi în împrejurimi nu s-a descoperit nici un
.. Denumirea de ,.Cetatea Zinei" poate fi pusă eventual in legătură cu dolinele şi ,.canalele" săpate ln roca calde origine eocenă din Imprejurimi, descrise de A. Koch, In OTE, I, 1879, p. 2-3.
" În cazul acesta insă nu se poate vorbi nicidecum de un lanţ adevărat de dealuri din punctul de vedere ~:ee
morfologic al cuvintului.
" Kolozsvdr tărUnete, Buda, 1870, p. 161.

carcasă
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vestigiu de natură arheologică, credem că o putem asemui cu acele elemente de fortificaţie
romane patrulatere, ale căror ruine se prezintă de obicei sub formă circulară, cunoscute
de pe limesul Daciei. în nici un caz nu poate fi luată drept cetate, locuitorii Mănăşturului
ne pomenind-o nici măcar sub acest nume, cu atit mai puţin sub acela de .,Cetatea Zinei".
18.

FLOREŞTI

-

CETATEA (FETEI)

Cetatea (Fetei) (Virful Cetăţii - Leâ.nyvăr) de la Floreşti a figurat relativ frecvent in literatura de specialitate. Afară de sumara, dar importanta publicaţie a lui K. Horedt47 după cite ştim nu a descris-o însă nimeni mai amănunţitt 8, nici săpături sistematice nu
s-au făcut aici. Virful de deal ce se ridică spre sud-sud-est de Floreşti, numit Virful Cetăţii
(547 m), atrage atenţia de departe. Partea superioară a dealului este încinsă de o dublă centură inelară de val, una parţială, cealaltă deschisă spre sud, pe partea cea mai abruptă
a pantei. Acestea erau, foarte probabil, elementele exterioare de fortificaţie ale cetăţii episcopale feudale. Se poate însă presupune că dealul fusese fortificat şi mai inainte, in epoca
bronzului ( ?) sau in cea timpurie a fieruluiu ; aceasta ar dovedi-o fragmentele ceramice de
la sfîrşitul perioadei eneolitice, din epoca bronzului şi hallstattiene aflate aici 60 • Se zice că
de pe virful dealului au apărut şi cioburi .. slave" ( ?), dacă nu cumva acestea, ivite şi determinate încă la inceputul secolului, au fost confundate cu cele medievale cenuşii. fine, cu pereţi
subţiri, ce zac pe suprafaţa cetăţii. Pe latura vestică, după o alunecare de teren produsă
in iarna anilor 1958-1959, se putea vedea clar zidul de piatră. Nu departe, tot in ruptura
cauzată de alunecarea terenului, se puteau vedea două straturi de cultură, perfect separabile. Situaţia stratigrafică: sol brun-roşcat de pădure, .. steril" - strat de cultură cu
cioburi medievale din secolele XIII- XY. După o informaţie sigură, primită de la N.
Vlassa, z i d u 1 d e p i a t r ă d i n
e p o c a m e d i e v a 1ă i m p r e j m u i e ş t e
i n t r e g u 1 p 1 a t o u a 1 c e t ă ţi i. Pînă la săpături de verificare nu ne putem
pronunţa mai amplu.
Pe partea nordică a mamelonului izolat ce se ridică la vest de cetate, purtind tot numele
de Virful Cetăţii, apar cioburi din epoca bronzului cu suprafaţa aspră, cenuşii şi cafenii, cu
mică in compoziţie (amintind materialul Wietenberg din imprejurimile oraşului Odorheiul Secuiesc şi din Depresiunea Ciucului).
Cum reiese din cele de mai sus, nici această cetate nu o putem include în nici una din
liniile defensive ale graniţei romane de vest a provinciei Dacia.
19. LUNA DE SUS -

Problema .. CETAŢII LUI DARIU" DE PE ŢIGANEASA

Pe vremuri L. Kovary aşezase in hotarul satului Luna de Sus (corn. Floreşti) o cetate
.. preistorică" : .. Cetatea lui Dariu" de pe Ţigăneasa. După cele spuse de el, aceste urme se
(lflă .. . . . de la Luna de Sus spre satele Someşul Cald şi Someşul Rece, p e
un vîrf
" Î n SV, 62, 1939, p. 124-125.
" Vezi lncă urmAto:uea literatură: 1. Lenk von Treuenfels, Siebenbiirgens geographisch-, topographisch-, statistisch-,
hydrographisch- und orographisches Lezikon, Wien, 1839, voi. Il, p. 419; L. K6văry, op. cit., p. 64; E. A. Bielz,
lJie Burgen, p. 12; P. Gerecze, Magyarorutig muemlekei, Budapest, 1906, voi. 11, p. 440-441; 1. Marţian, Rep,
nr. 260; idem, Urme, p. 22; M. Roska, Erdily iiskora, in A tărllneti Erdlly, Budapest, 1936, p. 120; ErdRep, p. 258
nr. 66; in KolSzle, Il, 1943, p. 11; L. Kelemen, în KolSzle, II, 1943, p. 20; J. Tulogdy, in KolSzle, II, 1943, p.
145; Zs. Jak6, A gyalui vdrlartomdny urbâriumai, (Cluj- )Pc!cs, 1944, p. XI.
" C:f. M. Roska, Erdlly 6skora, p. 120; idem, in KolStle, II, 1943, p. 11 ; Zs. Jak6, op. cit., 1. c.
10
M. Roska, ErdRep, p. 258, nr. 66; cf. şi MuzlstTrans. nr. inv. I. 6897-6900.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

ŞI

401

DISCUŢII

de de a 1 în t re ce 1 e două braţe a 1 e S o m e ş u 1 u i ... " 61 • Dupli cum
reiese şi din citat, K6vary aşează, este adevărat în mod greşit, .,Cetatea lui Dariu" de pe
Ţigăneasa în hotarul satului Luna de Sus, totuşi m ai
a p o i o p 1 as e a z ă i n d u b it abil pe vîrful de deal de la împreunarea Someşului Cald
c u S o m e ş u 1 Re c e. La locul indicat, pe dealul închis de cele douli riuri de munte,
se află într-adevăr urmele unei fortificaţii din epoca societăţii primitive. Aceasta insi este
aşa-numita Cetate de la Someşul Rece (vezi mai jos). Deşi cel ce citeşte textul lui K6vliry
poate observa o contradicţie în sînul aceleiaşi fraze, dacă este familiarizat cu situaţia geografică
a zonei poate fără prea mari greutăţi să-şi dea seama de situaţia realA. Totuşi s-au găsit
unii care au judecat altfel. Unii autori de mai tîrziu, care au folosit datele lui K6vary, luînd
in considerare numai numele localităţii şi necunosclnd realitatea, s-au mulţumit să amintească
Luna de Sus şi .,Cetatea" ce s-ar afla acolo. tu lucrarea lor de sinteză J. KonyOki - G. Nagy
foarte probabil pe baza ştirU ambigue a lui K6vary, între cetăţile judeţului Cluj plaseazA. una
şi la Luna de Susn. Aşa a procedat şi P. Gerecze 53 • Ba mai tirziu chiar M. Roska, mai bun
cunoscător al locurilor. pomeneşte .,Ţigăneasa" - .,Cetatea lui Dariu" şi presupusa fortificaţie, dar mai precaut, judecind-o: "de cercetat şi de verificat""·
Pînă aici - să zicem - lucrurile ar fi clare. Chestiunea este complicatii. insă de altă
afirmaţie a lui Kovâry, dinaintea pomenirii ,.Cetăţii lui Dariu", despre "Cetatea lui Gelu".
Pentru clarificarea problemei, sintem nevoiţi să-1 cităm din nou: .. . . . locul Cetllţii lui Gelu
de la Gilău ... era la o depârtare de o jumâtate de orli. de Gilău, pe virful de deal format
la confluenţa Someşului Cald şi a Someşului Rece, pe care astăzi, deşi cresc cereale, poporul
îl numeşte "Dealul Cetăţii" 56 • Dupâ cum reiese din citat, ace astă .. Ce t a te" se r i d i c ă
d e as e m e n e a p e v i r f u 1 d e d e a 1 de de as u p r a c o n f 1 u e n ţ e i r i u r il o r a m i n t i t e 1 Deoarece deasupra confluenţei Someşului Cald şi Rece s e
a f 1 li. u n
s i n g u r v i r f d e d e a 1 • i a r p e e 1 e s t e o s i n g u r li. c e t a t e, chiar pe
baza textului lui Kovary, "Cetatea lui Dariu" (plasatâ greşit la Luna de Sus) trebuie neapărat
s-o identificăm cu aşa-numita "Cetate a lui Gelu" de la Someşul Rece.
Amintitul autor, deci, în legătură cu două comllne diferite, a pomenit de trei ori aceeaşi
"cetate", ceea ce este explicabil, câci el nu a Văzut cetatea pomenită în cele două localitâţi
învecinate, o dată sub un nume, apJi sub altul, şi nll şi-a dat seam1 de identitatea celor
trei informaţii primite.
Deşi - sperăm - am reuşit să înlăturâm dubiul, vrem să m:1i clarificăm problema
,.cetăţii" cu o dată toponomastică şi una istorică.
a) În hotarul administrativ al satului L:ma de Slls, după afirm:1ţiile un anime ale locuitorilor, nu a existat vreodată numele ,.Ţigăueasa", in consecinţă nici ,.Cetatea de pe Ţigăneasa"
nu poate fi deasupra acestui sat sau in hatarul lui. L::>cuitoril de la S::>meşul Rece denumesc
în mod constant drept ,.Cetatea lui Da.rill'' cetatea de deasupra confluenţei celor două S::>meşuri
şi aici caută şi comorile vestitului rege persJ.n. Pe bua a~estora, existenţa cetăţii de la Luna
" Op. cii., p. 64. Sublinierea ne aparţine. Vezi inel: K. G. Windisch, Geographie des Grossfurslenlhums Siebenbiirgens, Pressburg, 1790, p. 381 ; 1. I.en.k von Treuenfels, op. cii., voi. IV, p. 388; r_. K6văry, Erdely registgei, Pest,
1852, p. 161; E. A. Bielz, Die Burgen, p. 12; J. K()ny()ki, G. Nagy, op. cii., p. 286; P. Gerecze, op. cii., voi. II,
p~ 441; K. Horedt, în SV, 60, 1937, p. 92-93; M. Rooka, ErdRep, p. 259, nr. 76.
11 Op. cii., p. 286.
•• Op. cit., p. 441, nr. 427 .
.. ErdRep, p. 259, nr. 76.
" Op. cit., p. 64. ln cealaltâ lucrare a sa cautâ "Cetatea lui Gelu" şi "Cetatea lui D:1riu" de pe Tig:lneas<1, una
în vec inătatea celeilalte, separlndu·le tnsâ.
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de Sus trebuie respinsA, mai bine zis trebuie identificată cu .,Cetatea" de la Someşul Rece,
cu atit mai mult cu cit, de fapt, venind dinspre Cluj şi această cetate se află .,deasupra Lunei,
sus in munţi".
b) Presupunerea noastră o confirmă şi un alt indiciu. în conscripţia de dare din 1727 a
satului Someşul Cald" se poate citi : .. . . . are comuna şi munte numit Ţigăneasa ... " Tot
intr-un document din 1727, in legătură cu situaţia economică a jelerilor de la Someşul Cald
se poate citi : .. . . . Aceştia .locuiesc pe locurile numite Mărişel, Sniţiac, Copcel, Măgura,
Ţigăneasa şi Răcătău ; dincolo de acestea munţii Gilăului, pînă la CimpenJ, ii au cu taxă în
posesiune cei din Cimpeni, pentru păşunatul vitelor lor ... ".
Din toate acestea reiese clar că locul, mai bine zis muntele Ţigăneasa nu era nici măcar
in hotarul Someşului Rece, ci ţinea de satul Someşul Cald, aşa că, .,Cetatea lui Dariu" de
pe Ţigăneasa nu poate fi cAutată nicidecum în hotarul Lunei de Sus 1
După clarificările de mai sus, credem că putem declara ca inexistentă o .,Cetate a lui Dariu"
de pe Ţigăneasa, în hotarul comunei Luna de Sus. Totuşi, pentru o deplinA siguranţă, am
cercetat - fArA rezultat din acest punct de vedere - şi hotarul acestei localităţi.
20. :MERA (RAD AIA) -

.,COLINA ORA T" .

.,Colina Orat" (Orathalma, Orâti-csup) se află spre vest la circa 300 m de cantonul CFR
de la Suceag, relativ departe de comuna Mera, dar în apropierea cătunului acesteia, numit
Rădaia, ea fiind înconjurată de calea feratA Cluj-Oradea şi de drumul judeţean Cluj-Zalâu.
K. Torma a publicat mai demult de aici urme romane67 • Urmele de cultură materială (cără
mizi, ţigle, cioburi, monede) s-au împrăştiat din cauza arăturii pe o destul de mare suprafaţă, indicind en~ntual o mică aşezare, ori, mai degrabă, dată fiind înălţimea dominantă, o
vi/la rustica 68 • Cu siguranţă ne vom putea pronunţa numai după sâpături. Urme de turn de
pază sau fortificaţie cum crezuseră unii - nu se pot identifica, deşi acest punct s-ar
incadra perfect în .,a doua linie de apArare" din valea Nadăşului a lui J. Szilâgyi.
21. MERA -

.,DEALUL CETAŢII".

La nord de comuna Mera, lateral de valea Nadăşului care a servit din cele mai vechi
timpuri ca arteră importantă de comunicaţie, la circa 2 km în linie dreaptă de centrul
comunei, se ridică .,Dealul Cetăţii" (Vârhegy) 58 • Înălţimea relativă a dealului, faţă de fundul
Yăilor ce-l imprejmuiesc, este de circa 220 m.
La nord .. Dealul Cetăţii" se leagă printr-o şa înaltă de culmile plate. în schimb, spre vest,
sud şi est se ridică pieptiş deasupra imprejurimilor, fiind un punct înzestrat cu o excelentă
apărare naturală . .,Platoul" dealului are forma unui triunghi neregulat. Platoul propriu-zis.
mic, se leagă printr-o şa doar cu ceva mai joasă şi îngustă de restul înălţimii plane. Deoarece
din această parte este cel mai uşor atacabil, stăpînii de cindva ai .,Dealului Cetăţii" au secţio" Zs. Jak6, op. cit., p. 343, 350.
Cf. K. Torma, in AEM, III, 1879, p. 120, nr. 1; A li,nes dacicus/ els6 ,esze, în ETTK, IX, 2,
p. 22; :M. Macrea, in AISC, I, 1, 1928-1932, p. 109-111.
" în legătură cu aceasta, vezi argumentarea justă a lui M. Macrf.a, op. cit., p. 110.
u În literatura de specialitate - după cunoştinţele noastre, nu este descrisă (cf. M. Rosk.a,
nr. 22), dar in lista cetăţilor preistorice intocmite de el Mera figurează (vezi p. 364, 367, nr. 260;
KHn, p. 246-247, nr. 51. Pentru celelalte aşezA.ri, descoperite recent, de astă dată paleolitice,
in Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p, 38, nr. 13.
17
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nat şaua cu un şanţ de apărare destul de adînc, ale cărui urme se disting şi astllzi bine. Pămîn
tul rezultat din şanţ 1-au aruncat în formă de val dincolo, adicli in afara şanţului de apărare.
Ba mai mult, la micul platou au Uiat şi şanţuri, foarte probabil, accentuindu-i panta, pămîntul
rezultat aruncîndu-! din nou pe val, dincolo de şanţ, mărind astfel din nou dimensiunile valului.
La nord de circumvalaţie, pe partea opusă cetăţii, nu se pot observa urme ale unui al doilea
element de fortificaţie (exterior).
Sistemul dublu de întăritură (val şi şanţ) are aproximativ următoarele dimensiuni : adîncimea şanţului ce taie şaua, pe partea vestică, 2,7-3 m; la mijloc numai 1,7-1,8 m. În partea
estică adîncimea este şi mai mică, numai in jur de 1 m. (Măsurătorile sint făcute faţă de
nivelul superior al valului.)
Lăţimea bazei valului, care s-a scurs in mare parte, măsurată paralel cu şanţul, este in
medie de 15 m. Înălţimea lui în raport cu nivelul de odinioară se poate aprecia la circa 1 m.
Valul este atit de inalt însă numai aici, pe partea nordică a platoului, in rest, înconjurînd
platoul, a ajuns mai scund in decursul timpurilor. În dreptul pantei abrupte dinspre sud-est
şi sud-vest este cu totul pitic, nemaidistingindu-se decit ca o bordură puţin vizibilă, ce
înconjoară platoul.

Dimensiunile micului platou sint : lungimea 62- 64 m, cea mai mare lăţime măsurată la
sud, circa 22 m. Cincimea nordică a platoului formează o suprafaţă planll., mai joasă cu circa
0,5 m decit restul platoului. Ca şi la "Şanţul Grecilor" de la Băbuţiu-Şoimeni, şi în cazuluostru se observă o clară "compartimentare" in două a platoului. Acest fapt se poate datora
şi întîmplării, dar, după cum vom vedea mai jos, la tratarea resturilor ceramice mai tirzii,
poate ridica şi anumite probleme cronologice, eventual etnice. Numai pe baza observaţiilor
de suprafaţă, ar fi prematur să emitem păreri definitive.
Virful "Dealului Cetăţii" este acoperit de o iarbă rară. La prima vedere nu se observă
nici un fel de urme arheologice la suprafaţă; în viiturile pantei abrupte sudice, ce incep tocmai
de sus, se pot găsi însă relativ multe cioburi.
Produsele ceramice se împart în două categorii: 1) În prima categorie intră cioburi lucrate cu mina din pastă grosieră, conţinînd multe pietricele de cuarţ de 2-3 mm diametru.
Multe din ele au avut slip, dar acesta s-a păstrat numai parţial, in pete. O parte a acestor
cioburi este ornamentată. Unul dintre cele mai frecvente ornamente este cel al motivelor
rotunde, imprimate, cuprinse între linii orizontale, dispuse pe gitul vaselor. Benzile imprimate
alternează cu altele, netede. Pe suprafaţa unui fragment mai mare al unui castron se observă
caneluri verticale, paralele. Acestea însă nu pot fi confundate cu canelurile hallstattiene.
Fragmentele noastre canelate sînt mai subţiri ca cele din prima vîrstă a fierului, sînt mai
îngrijit frlimîntate şi au totdeauna culoarea roşu-inchis sau cenuşie-murdară. N-am observat
cioburi ,.grafitate". Întregul material ceramic al acestei categorii aparţine epocii bronzului.
Judecind după piesele aflate la suprafaţă, acest grup prezintă inrudiri cu grupul culturii Otomani.
2. Din cioburile aparţinînd celei de a doua categorii am reuşit să stringem mult mai puţine
de la suprafaţă. Acest lucru se poate datora şi întîmplării, dar, eventual, poate fi pus în
legătură şi cu o mai scurtă duratli de locuire a "Dealului Cetăţii" în această perioadă. Cioburile sînt de culoare cenuşiu-deschis, au pereţii subţiri şi sint lucrate cu roata. Pe partea lor
interioară se obsenă uneori adînciturile circulare produse de învîrtirea roţii. Ele aparţin
epocii migraţiilor, datarea lor mai strînsă fiind în secolele V- Vl 80 •
•• CI. şi K. Horedt, in Ac/Muz, II, 1956, p. 143-144, nr. 10.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

404

ŞI

DISCUTII

Pe baza resturilor amintite, aşezarea de pe ,.Dealul Cetll.ţii" de la Mera o socotim din
epoca bronzului; eventual, fortificaţia dateazll. tot din aceastll. perloadll.; ulterior locul a putut
fi ocupat şi de alte triburi, eventual de un trib sau, mai degrabă, gintll. din epoca migraţiilor, care a folosit dealul drept aşezare temporar!.
Un lucru se poate stabili cu precizie : aşezarea de pe "Dealul
rol din punctul de vedere al graniţei vestice a Daciei.
22. SUCEAGU -

Cetll.ţii"

nu a jucat nici un

"CASTRUL" de pe CIOVA (Ciuha).

Dupll. cum se ştie, K. Torma aşezase un ,.castru roman" pe virful de deal numit de popor
"ChinU.ul GiUi.ului" (653 m) sau pe Ciova (Ciuha-Cs6va) din imediata apropiere11, spre est,
acest din urmA deal afllndu-se la hotarul dintre Suceagu şi Gilll.u81 • Acest "castru", in afară
de el, nu 1-a mai vhut nimeni (şi C. Gooss il aminteşte tot pe baza datelor lui Torma).
C. Daicoviciu, care a fAcut cercetări pe teren, nu a gAsit decit urmele unui turn roman de
apArare mai mic, eventual ale unei clll.dirl civile11, insl presupusul castru nu 1-a mai aflat
nici aici, nici altundeva in imprejurimi. Cu toate acestea, J. Szilagyi il ia de bun, inserindu-1
in "sistemul" lui defensivN.
CA.lluzit de răposatul invll.ţător-director J. Szekely din Viştea, bun cunoscltor al' antichităţi
lor din zonă, am străbătut aceste locuri, dar n-am reuşit sll. gAsim urmele vreunei cl!i.dirl
romane mai importante, identificabilA cu un castru sau un burgus. Astfel, cad toate concluziile
legate de "punctul de pazA dintre Suceagu şi Viştea". Dar castre romane nu puteau exista cu excepţia celui de la GilAu - nici in imprejurimile ceva mai indepll.rtate. în hotarul "Podei"
(Pad-dii16) de la Mera, unde s-a găsit cunoscutul miliariume& sau in hotarul "Păluta" (Palota)
de la Viştea. in nemijlocita apropiere a drumului imperial din valea Nadll.şului pe prima terasă
ce se intinde spre sud deasupra haitei de cale feratll. de la Şardu, se află numai urme de
aşezări civile mai mici (vezi mai jos la Viştea).
"CETATILE"

GILAULUI

În legll.tură cu numele şi imprejurimile Gilăului am dori sll. lămurim urmltoarele probleme :
Raportul dintre cetatea medieval! a Gilll.ului şi castrul roman ;
Pe "Dealul Cet!l.ţii" de la Gilli.u există urme arheologice ?
Problema dealului denumit "Pădurea Cetăţii" de la Gilău;
" Cf. A. T. Szab6, KHrt, p. 256-257, nr. 167. tn leg!ltur!l cu celelalte staţiuni arheologice verificate sau descoperite de noi, cf. SludiiJ, ser. Historla, fese. 2, 1962, p. 37-38, nr. 12 a-c.
u în legătură cu problema castrului din localltate, vezi următoarea literatură: K. Torma, Adaltk eszak-nyugoli
Daci4 fold· is lulyiraldlw,., In A MTA. ivk6nyvei, IX, II. db. Pest, 1864, p. 6, 9 precum şi harta; ldem, In AEM,
III, 1879, p. 96; ldem In iTTK, IX, 2, p. 22, 119, 120, 126, 130, precum şi harta; C. Gooss, Cllronik, p. 312;
P. Kirăly, Gyulafellirvdr lorlinae, voi. I, Apwlum, (Cluj), 1892, p. 207; D/Uia Provincia Augusli, voi. II, Nagybecskerek, 1894, p. 27; J. KOnyOid, G. Nagy, op. cU., p. 286; P. Gerecze, op. cU., p. 441 ; Ă. Buday, R6mai /elirallan, (Cluj), 1914, p. 253; I. Marţian, Rep, nr. 642.
u C Daicovldu, In AISC, I, 2, 1928-1932, p. 59 şi 73.
"' In K oii, I, 1941, p. 119; III, 1943, p. 94; In DissPann, ser. II, nr. 21, Budapest, 1946, p. 10, 36.
u Cf. C. Daicovldu, In AISC, I, 2, 1928-1932, p. 48. MenţioDAm şi ald că Identificarea ,.castrului" sau a.şezări.l
cu staţiunea Macedartica nu se mal poate susţine, tntrudt, dupl cum s-a dovedit, acest nume a rezultat din grosolana greşeall a Geografului Anonim din Ravena la transcrierea !Unerarulul mal vechi (el. C. Daicovidu, In AISC,
I, 2, 1928-1932, p. 53, nota 1). Contrar acestei opinii, vezi mal nou: M. Rusu, in Materiale, II, 1956, p. 688,
nota 1.
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Vestigille de la Vereşmort - "Coasta cimitirului" ;
Aşezarea fortificatii. de pe Dimbul figanllor ;
Aşezarea fortificatii de la Groapa lui Puri.
23. GILĂU -

CASTRUL ROMAN şi CETATEA MEDIEVALĂ

Săpăturile efectuate in 1951 de K. Horedt şi in 1956 de M. Macrea au elucidat problema
castrului roman de la Gilll.u şi a raportului său topografic cu castelul medieval18 • Este clar
astlizi că cele două monumente nu sint suprapuse, cl vecine, fapt care a generat in decursul
timpului o serie de confuzii.

24. GILĂU -

Problema "DEALULUI CET Ăfll"

La sud-vest de comuna Gilău se ridică un deal cu pante stîncoase, abrupte spre sud şi
sud-est: "Dealul Cetăţii" (637 m), cu un virf plat, lat. împădurit. La vest, la poate, curge
Pîriul Agirbiciu, venind dinspre cele două sate Dingău, iar spre nord-est panta dealului
cade mai lină spre Gilău. Spre nord se leagă printr-o şa lată, platli, de vîrful numit "Pădu
rea Cetliţii" (610 m) 87 • Spre sud, faţă in faţă, dincolo de apa Someşului Cald, se ridică dealul cu cetatea de refugiu de la Someşul Rece, vizibilitatea fiind bună într-acolo. Deşi numele
dealului de care ne ocupăm este "Dealul Cetliţii", nume sub care il cunosc şi sătenii, pe baza
cercetării pe teren s-a putut constata
că nu are pe el nici un fel de urme de fortificaţie.
Cu toate acestea, trebuie să zlibovim puţin asupra lui. Avalanşa de greşeli pornită foarte
probabil de Kovâry s-a scindat cu timpul, datele bibliografice inspirate din el şi neverificate
pe teren producînd şi alte confuzii. Din acest punct de vedere, importantă a fost influenţa
lui Kovary bazată mai ales pe concluziile lui romantice. Este interesant de urmărit evoluţia
chestiunii. Şi pentru aceasta, dar mai ales pentru definitiva elucidare a problemei - dacă se
va putea -, să observăm mai am1!.nunţit lucrurile.
L. Kovary a fost un reprezentant transilvănean al curentului istoriografic romantic maghiar,
de la mijlocul secolului trecut. Tocmai de aceea în lucrările lui de care ne-am ocupat se
referă adeseori, in legătură cu cetăţile, la tradiţiile de multe ori asem1!.nătoare basmelor ce
circulau în popor. Adevărul il amestecă adesea cu elementele legendare. Dintre cronicarii
medievali, il place să se refere mai cu seamă la Notarul Anonim al lui Bela al III-lea, regele
Ungariei. După cunoscuta afirmaţie a lui Anonymus, Gelu, ducele valahilor şi al slavilor
(dux Blacorum et Sclavorum), a pierdut lupta cu maghiarii invadatori şi refugiindu-se spre
cetatea sa de lîngă rîul Someş. ungurii, care îl urmăreau, I-au ucis Ungă pîriul Căpuş ...... Qui
(Gelou) cum fugeret, pyosperans ad castrum suum iuxta fluuium Zomus positum milites Tuhutum
audaci cursu persequentes, ducem Geloum iuxta fluuium Copus interfecerunt" ... 88 • Kovâry, date
fiind asem1!.narea intre numele lui Gelu şi cel al comunei Gilău (ungureşte Gyalu), şi pomenit
fiind şi pîrîul Căpuş, a făcut o legătură între ele. Deoarece Anonymus pomeneşte două nume
de rîuri şi azi existente: 1) Someş (cel Mic) (forme vechi: 1231/1397: fluv. Zomus; 1297:
Zamus; Anonymus: Zomus) 69 şi 2) Căpuş (variante vechi: 1282: Kopus; 1332-37: !(apus,
" Cf. SCIV, III, 1952, p. 317; M. Macrea, M. Rusu, 1. Winkler, In Materiale, V, 1959, p. 453.
17
Cf, J. Tulogdy, ln Erdllyi lrodalmi S1emle, LVII (II), 1925, p. 274; In ErdM, XXXV {1), 1930, p. 37; cf.
1. Ferenczi, ln AcJaMN, 1, 1964, p. 69, fig. 1.
" E. SzentpHery, Scriplores Rerum Hungaricamm, vot. 1, Budapest, 1937, p. 67.
11
1. Kniezsa, Erillly vbnevei, (Cluj), 1942, p. 8-9.
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Kapous; 1482: Kapws; 1471 : Kapus)7°, ba in plus vorbeşte şi de cetatea lui Gelu de lingă
riul Someş (castrum suum iuxta fluuium Zomus), pe de altă parte, fiindcă la Gilău, afară de
castelul feudal, nu prea are nimeni cunoştinţă in imprejurimi de vreo fortificaţie mai veche,
Kc5văry (desigur după propria părere sau dupli. aceea a unei persoane cărturăreşti, necunoscută
nouă) afirmă: ..... această cetate nu era in sat, pe locul actualului castel, ci ea era intre
munţi, unde pină astăzi se păstrează o ruină ... " Deci Kc5vary a identificat, poate prima
oară in istoriografie. cetatea lui Gelu cu cea de la Someşul Rece, iar pe urmele sale istoricii
din secolul trecut şi cei din acest veac au luat afirmaţia aceasta - in fond greşită şi fără bază
- drept .,fapt dovedit".
Indus in eroare de termenul .. ruină" folosit de Kovary, luindu-se după prima ediţie a lucrării
acestuia, E. A. Bielz vorbeşte cu siguranţă de o a 1 t ă cetate ve c h e 71 , aflată lîngă
castelul medieval, spre sud de comună (cetate ce a primit. in decursul timpurilor, fanteziste
elemente de fortificaţie din valuri de pămint), - intr-un cuvint .. Cetatea lui Gelu".
Descrierea inexactă a lui Kc5vary va produce şi alte incurclturi. Foarte probabil că .,Dealul
Cetăţii"
(Cetatea) de la Someşul Rece a fost confundat cu celllalt .,Deal al Cetlţii" din
apropierea lui: .. . . . cel de-al doilea tDeal al Cetlţii t se afll cale de o jumătate de orli.
de Gilău (aceasta-i elementul de confuzie) spre (sic 1) Someşul Rece. (Dificultatea vine din
faptul că privind dinspre Gillu, ambele .,Dealuri ale Cetăţii" sint spre Someşul Rece 1). Poporul îl numeşte şi astăzi •Dealul Cetll.ţii t. Se văd urme de şanţ şi val, urmele vechiului zid
(sic !), locul, materialele toate arată că această cetate a putut fi a lui Gelu ... precum şi
... nu departe de aici ... poporul caută comoara lui Dariu pe Ţigăneasa ... "72.
Kovâry vorbeşte poate, in traducere maghiară, in loc de .,Cetatea" de la Someşul Rece,
de .,Dealul Cetllţii". I. Marţian, lucrind cu hărţile militare austro-ungare de odinioară, a
preluat mecanic opinia lui Kc5vâry şi nu s-a gindit la punctul .. Cetate" de deasupra Someşului
Rece, unde intr-adevăr se poate vedea un şanţ şi val de apărare, ci la cel scris (pe ungureşte)
.. Dealul Cetăţii" (Varhegy), pe care l-am cercetat şi noi şi care se găseşte faţă in faţă
c u c e l d e 1 a S o m e ş u 1 R e c e, i n s ă 1 a n o r d d e c o n f 1 u e n ţ a c e 1 o r
el ouă S om e ş uri (vezi, in ActaMN. I, 1964, p. 69, fig. 1). In legătură cu Gilăul, deci
cu dealul nostru in chestiune, Marţian vorbeşte categoric de .,ruinele de cetate" aflate in pădu
rea de la sud-vest de comună" 73, adică pe dealul pe care noi am precizat că nu se găseşte
nimic din punct de vedere arheologic! In următorul lui studiu şi-a nuanţat mai departe această afirmaţie: afară de cetatea de la Someşul Rece (acum ajunsă .,dacică" şi opusă iuaintării romane din 105). el socoteşte tot .,dacică" ( 1) şi a doua, de fapt inexistentă, cetate
(cea de la Gilău - .,Dealul Cetăţii"). El spune despre ea textual: ..... Aceluiaşi scop a servit
o cetate care a stat pe o culme la sud-vest de satul Gilău şi ale cărei ruine acoperite cu
pădure sint de formă circulară ... " 7'. Prin aceasta culmineazll. lanţul de greşeli pornit de
Kovary, din neglijenţă, neverificare şi necercetare pe teren, deşi am amintit numai citeva
cazuri mai .. specifice". Necunoscătorul situaţiei pe teren a trebuit sll. accepte aceste afirmaţii
.. plauzibile". Aşa a fost indus in eroare şi K. Horedt, care a cercetat lucrurile mai tirziu,
şi fiindcă nu a avut posibilitatea verificării, a notat ., ... siidwestlich von Giiău auf einem bewaldeten Bergriicken liegen soli
" 7r.
•• A. T. Szab6, KHn, p. 162.
71 Die Burgen, p. 12, nr. 82 şi 83.
" Erdtly rlgisegei, p. 161.
" Rep, nr. 293.
" Urme, p. 22.
71 În SV, 60, 1937, p. 93.
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Descrierile de pînă acum, cu excepţia celei a lui llielz, vorbesc toate, fără a-i pomem msă
numele, de o culme împădurită ridicată nemijlocit la sud-vest de Gilău. Deoarece imediat
spre sud-vest de Gilău se află un singur deal mai mare: .,Dealul Cetăţii" (privind dinspre
Gilău dinapoia acestuia este valea Someşului Cald, apoi a Pîrîului Agirbiciu, iar spre vest,
pe o bună bucată, numai dealuri mai tocite, mai scunde), credem că atit .. dealul cu ruine"
al lui Marţian, cît şi culmea împădurită amintită de K. Horedt sint de identificat cu .,Dealul
Cetăţii" (637 m), eventual cu .,Pădurea Cetăţii" (610 m), despre care va fi vorba mai departe. Pe ,.Dealul Cetăţii" însă, aşa cum am mai amintit, nu există nici o cetate. Dar
cu aceasta cade şi o altă presupunere. Din cetatea de la Someşul Rece ( = .,Cetatea lui Dariu"
de pe Ţigăneasa) nu au apărut pînă acum fragmente ceramice feudale 76 . Dacă vrem să respectăm adevărul, trebuie să respingem legenda lui Gelu legată de ace astă cetate. Datele noi
oferite de cercetările arheologice din zonă exclud identificările ,.Cetăţii lui Gelu'' propuse pînă
acuma 77 •
25 . GILĂU -

Problema ,.PĂDURII CETĂŢII"

Înălţimea ,.Pădurea Cetăţii" se ridică la vest de comuna Gilău, mai bine zis de castelul medieval din această comună, fiind aripa nordică a platoului: ,.Dealului Cetăţii" (637 m). Are aceeaşi
suprafaţă şi este tot impădurită. Latura nordică cade abrupt spre valea Căpuşului. Virful
este plat şi ar fi fost adecvat unei aşezări, numai apa lipseşte. Urme de cultură materială nu
se află însă pe acolo. Nu am aflat urmele vreunui turn de pază sau al vreunei fortificaţii romane,
tot aşa cum nici ,.Cetatea lui Gelu" nu putea să fie aici.

26. GILĂU -

Problema hotarului .,COASTA CIMITIRULUI"

Tot pe cuprinsul hotarului Gilăului, la nord de comună, dincolo de pîrîul Căpuş. nu departe
de el. se află o rămăşiţă joasă de terasă, însemnată prin descoperirile romane de acolo
(in literatura de specialitate de obicei sub denumirea de Vereşmort)7s. După spusele localnicilor,
fragmente de vase şi alte urme apar şi pe teritoriul cimitirului, mai ales cind se sapă gropile
pentru morminte, ba şi mai departe, pe clina de deal ce incepe aici şi se întinde spre
nord.
insă

Umbliud pe teren, am putut aduna cioburi neornamentate, atipice, apoi fragmente de lipidovedind o locuire mai constantă. Celelalte cioburi, fără excepţie, sînt confecţionate
cu roata, au pereţi subţiri, cu toate acestea aspri şi conţinînd pietricele dure. Nu au slip. Judecind
după urme, avem de-a face cu o aşezare probabil din epoca bronzului, aparţinînd însă unei
culturi deocamdată nedeterminate, şi cu un grup de case (cătun?) din vremurile feudale
tirzii - moderne timpurii. Pe suprafaţa cercetată nu s-a găsit nici un element de fortificaţie,
deci nu poate fi pusă - în ciuda cioburilor medievale - in legătură cu numele lui Gelu.
tură arsă

'" ::.tuzlstTrans, nr. inv. VI. 2868-2872. Vezi şi Şt. Ferenczi, in ActaMN, I, 1964, p. 76-77.
- '' Mai nou s-a dovedit neîntemeiată presupunerea că cioburile de o factură primitivă aflate In castrul de la Gilău
t~b;_;ie datate in epoca prefeudală tîrzie (Cf. in SCIV, III, 1952, p. 317-318; M. Rusu, In Materiale, II, 1956, p.
6'99-700) şi puse în legltură cu prezenţa aici a lui Gelu. Apariţia lor in strat rom::~.n, împreună cu ceramicl din
timpul stăpînirii romane, arată că ele sînt de atribuit populaţiei autohtone dacice ce a vieţuit aici şi in ep:lca romau:t.
(~ezi M. Macrea, M. Rusu, 1. Winkler, in Materiale, V, 1959, p. 457-458).
'" Cf. CII,, III, 846=7650, 847, 847a=7651, 848-849; vezi şi K. Tarm::~, Adalt!k .. • , p. 7 -8; C. G:l:JSs, Claro11ik,
p. 112; V. Christescu, Via/a economică a Dadei romane, Piteşti, 1929, p. 42.
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D!MBUL ŢIGANILOR

~

a) Una dintre cele mai nord-estice înălţimi ale Munţilor Gilăului este Teştieşul (1241 m).
De pe ultimlle ramificaţii nord-nord-estice ale acesteia, apele se scurg pe de o parte in Someşu1
Rece, cu ceva mai jos de satul cu acelaşi nume, şi in Someşu1 Mic, pe de altii. parte in Pîrîul
Feneşului - Lonei care se varsă in Someşul Mic aproape in hotarul Floreştilor. Din masivul
impozant al Teştieşului se ramifică spre est o coamă lată intre satele Luna de Sus (19),
Stolna, Someşul Rece (39) şi Gilău (23). Această coamă coboară spre răsărit in trepte. O parte
relativ mare a acesteia am supus-o cercetării de teren. !n porţiunea inel\ relativ ingusti\ a
coamei coboritoare in valuri, dintre Teştieşul-Dealu1 Sasului (1071 m), La Vintar (784 m ),
nu am depistat nici un fel de urme arheologice. Coama se lărgeşte brusc, mai ales spre nord;
la sud de comuna Gilău, incepe să se îmbucătăţească din cauza fenomenelor de eroziune recesivă. Pe partea superioară a porţiunii dintre Someşul Rece şi Gilău, numită Pădurea Oraşului,
se află o aşezare dacică deschisă"; aici însă nu s-au aflat nici un fel de urme din epoca romană.
Cu ceva mai spre rlsărit de cea mai izolată parte a porţiunii nordice, îmbucătăţite, a coamei,
denumită Dîmbul Ţiganilor, se află o altă aşezare, de această dată fortificauao.
b) La aproximativ 1800 m spre sud de centrul comunei Gilău, la circa 3500 m est-sud-est
de ,.Dealul Cetăţii" (637 m) de la Gilău, există un .,deal" (506 m) mărginit din două părţi
de torente. Spre nord coboară printr-o pantă abruptă spre şesul aluvial al Someşului Mic, iar
spre sud şi sud-nst se leagă printr-o şa lată, dar ceva mai joasă, de Pădurea Oraşului (585 m)
care face parte dintr-o terasA. mai veche şi, deci, mai înaltă a Someşului.
~

Pe marginile platoului lăţit au fost săpate mai multe gropi ; in pămînt rezultat din ele, precum şi in profilul gropilor se pot observa urmele stratului de cultură marcat prin fragmente
ceramice şi bucăţi de lipitură arsă. Judecînd după rAspindirea cioburilor, aşezarea (a cărei
vizibilitate astăzi este mult redusă de desele tufişuri), se intindea odinioară pe o suprafaţă
aproximativ patrulateră de 65 X 70 m. Cioburile sint dintr-o pastă destul de bună, de culoare
roşcată, bine arsă. Materialul pare s!l aparţină unei culturi a epocii bronzului (de mixturi\?)
încă nestudiată, dar sesizatA in mai multe puncte din jurul imediat sau mai depl\rtat al oraşului
Cluj, prezentind multe similitudini cu cultura Otomani. Apă, izvoare, nu se află in apropiere.
Singurul eltmmt de fortificaţie il formează un şanţ de apărare, azi puţin adinc, ce a tăiat întreaga şa.
c) Cam la jumli.tatea distanţei dintre Dîmbul Ţiganilor şi aşezarea fortificată de la Groapa
lui Puri (pomenită mai jos, aparţinînd şi aceasta din urmă hotarului comunei Gilău), pe marginea
nordică a platoului Chişter care continuă spre est platoul Pădurea Oraşului, se vede in pădurea
deasă, tinără, o ruină circularA cu un diamentru de circa 7 m. Cu toate că n-am executat
nici un fel de sondaj, sintem de pArere, numai pe baza caracterului micului monument, că
aici a existat un turn care a făcut parte din reţeaua de semnalizare şi veghe aparţinătoare castrului roman de la Gilău, avînd legătură de vizibilitate nemijlocită cu turnul asemănător din
Pădurea Mănăşturului (amintit la punctul 17, p. 398-400) situată la sud-sud-vest <.le
oraşul antic Napoca. Acest oraş a putut fi astfel anunţat din timp, după cît se pare, de orice
pericol care venea dinspre vest.
"

Informaţie

10

Informaţie

aşezarea

verbalA de la M. Rusu,t cercetător principal la Institutul de istorie şi arheologie Cluj.
verbalA de la G. Perenczl, directorul Muzeului din Odorhelull Secuiesc. tn literatura de specialitate
este necunoscutA. (Cf. M. Roska, ErdRep, p. 100, nr. 4; Rep. arh.l_ R.S.R., sub numele de Gi14u.)
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AŞEZAREA FORTIFICATĂ GROAPA LUI PURI (IERDEGARCA)

Părţile estice, mai joase, de înAlţimea teraselor medii, ale coamei amintite mai sus (punctul
27), le formează un platou patrulater făcut parcă de mîna omului, avind dimensiunile de
aproximativ 750 x 450-500 m, numit Chişter (Kist~r). În arăturile din centrul platoului am
descoperit o lamă de obisidian, lungă de 7-8 cm şi alte aşchii, probabil neolitlce. Alte piese
în ciuda căutării atente, nu au apărut. Dacă partea cea mai mare a terasei nu a oferit urme
arheologice, în schimb, în partea mijlocie a marginii ei de nord-Yest, acoperită de tufiş, am
dat de urmele unei aşezări fortificateat.
Suprafaţa aşezării este delimitat! din tref părţi : nord-vest, nord-est...şi sud-est, de rîpi
aproape inaccesibile. Restul terenului, nefortificat natural, a fost inconjurat de un şanţ
lung de 150-1€0 m, adinc de 2,5-3 m faţă de coroana valului de apArare şi lat de 10-12 m.
Pămîntul scos din şanţul de apArare a fost az,·îrlit spre interiorul aşezării, astfel ridicîndu-se
valul de dimensiuni apreciabile. Acesta (dimpreună cu şanţul) lipseşte pe o singură porţiune :
în colţul de nord-vest al terasei, imediat înaintea rîpii abrupte. Aici: putea fi singura intrare
în aşezarea fortificatA.
- ---- -- -<
Suprafaţa aşezării este continuarea organică a platoului Chişterului, ridicîndu-se asupra
satului Luna de Sus şi fiind acoperită cu stejăriş des. în gropile proaspăt săpate (1953), dincolo
de centura de apArare, in interiorul aşezării, se obsen·ă un strat de cultură gros de circa
60 cm, marcat cu fragmente ceramice din epoca bronzului, de tip Wietenberg, cu două niveluri ( ?). Mare parte a stratului de cultură variază din Joc în Joc, stratul de lipitură arsă rlimîne
însă constant gros. Aceasta, probabil, este dovada unei indelungate locuiti.
Lăţimea aşezlirii, pe direcţia est-vest, este de aproximativ 80-90 m; lungimea nord-sud,
110-120 m. Apă nu se prea găseşte în împrejurimi, numai un izvor cu debit inconstant în
,.Ierdegarca". Afară de scormonirile neînsemnate ale gropilor, aşezarea este cu totul intactA,
nefiind arată din pricina stejărlşului. La suprafaţă, afară de şanţ şi vaL nimic nu-i trădeazll.
existenţa. Ar fi foarte nimeritll. pentru o sll.pătură. Aşezarea se află Ia hotarul dintre Luna
de Sus şi Gilău, administrativ aparţinînd Gilăului.
După toate cele constatate, putem afirma că pe coama de deal dintre localităţile amintite
şi pe pantele ei n-au existat fortificaţii romane de dimensiuni apreciabile care să apere
Valea Feneş-Lona sau poarta Someşului Mic.
ŞT.

FERENCZ I

BEITRĂGE ZUR FRAGE DES WEST-LIMES VON DAZIEN

(Teil II/1)
Bericbt tlber dle, zwiscben 1947-1957 und 1966 durcbgefiihrten Geliindeuntersucbungen
(Zusammenfassung)
Im Sommer 1947 untersuchte der Verfasser systematisch den Nordabschnitt der Westgrenze Daziens. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden zwischen 1950 und 1957 und
spăter, im J. 1966 durch neuerliche Gelăndebegehungen erweitert. Auf der Suche hauptsăch11

1n literatura de specialitate este necunoscută. (Cf. M. Roska, ErdRep, p. 259, nr. 76.)
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lich nach rom.ischen Spuren, versuchte der Verfasser doch, alle archăologischen Fragen, die
sich dabei ergaben, zu beantworten. Wenn nun auch hinsichtlich der romischen Westgrenze
die Ergebnisse negativ sind, wird doch die archăologische Karte der năheren und weiteren
Umbegung der Stadt Cluj um neue Daten bereichert. Von den 28, im ersten Teil des Berichts
gemeldeten, archăologisch interessanten Punkten sind nur fiinf romerzeitlich, d arunter zwei
Wacht- und Meldetiirme (einer in unmittelbarer Năhe der antiken Stadt Napoca, der andere
nahe dem bekannten R omerkastell von Gilău), sowie zwei villae rusticae.

Fig. 1. - Liniile punctate, precum şi cele intrerupte, marcheaz ă linia castrelor de
Patratul indic ă teritoriul cercetat, prezentat in cadrul dării de seamă de faţă.
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Fig. 2. - Schiţa teritoriului cercetat. Legenda~ semnelor : [ 1) ,.prima linie de apărare" a graniţei de vest a Daciei;
2) ,.a doua linie de apărare (de rezervă)" după J. Szilagyi (în DissPann. ser. II, nr. 21 Budapest, 1946, p . 5, 9 - 11 ,
36) ; 3) duetul stabilit, în linii mari, cu siguranţă a drumului roman imperial ; 4) castru auxiliar ; 5) castru de legiune ;
6) traseul propus de noi al drumului roman Napoca- Resculum (Bologa) . Numerele corespund celor din text, în legătură
cu descrierea obiectiTJiifl
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INSCRIPŢII ŞI ŞTAMPILE

TEGULARE DIN CASTRUL ROMAN
DE LA BOLOGA

Săpăturile arheologice efectuate începînd din anul 1967 de către Institutul de Istorie şi
Arheologie din Cluj la castrul roman de la Bologa au obţinut al1lturi de date tehnice deosebit
de importante despre castru şi un foarte bogat material arheologic1 • în acest cadru, materialul
epigrafic constînd din inscripţii, în cea mai mare parte fragmentare şi din stampile pe ţigle
şi cărămizi ocupă un loc deosebit de important.

Fragmentele de inscripţii provin exclusiv din clădirea pretoriului şi anume din atrium şi
din încăperile de pe latura de S a pretoriului. Starea lor foarte fragmentar1l şi felul în care
au fost descoperite, împr~tiate pe o zonă destul de întinsll., par sll. fie indicii ale unei distrugeti intenţionate atit a clll.d.irii cît şi a inscripţiilor. Această distrugere intenţionat! n-a
avut loc în antichitate, ci la sfîrşitul secolului trecut2. Primele fragmente de inscripţii au fost
descoperite încă în 1967 cu ocazia relull.rii cercetll.rilor. De atunci fiecare campanie de săpll.turi
le-a sporit numărul. Deasemeni la data actualll. dispunem şi de date relativ ample în
legătură cu planul pretoriului. Atît numărul relativ mare de fragmente de inscripţie cit şi
datele în legăturA cu pretoriu!, de care dispunem acum, ne-au făcut să prezentăm acest material epigrafic.
Cărămizile şi ţiglele cu stampilă provin de pe suprafaţa întregului castru, mai ales din
jurul şi din interiorul construcţiilor de piatră (pretoriu, porţi, turnuri de colţ şi alte clădiri).
O parte din ele provin şi din ruinele băii aflate în afara castrului la cea. 200 m spre N, în
faţa porţii praetoria, unde a fost executat în anul 1969 un sondaj.
în cele ce urmează vom prezenta deci materialul epigrafic descoperit in cursul săpăturilor
din anii 1967-1970, la care adăugăm şi cîteva fragmente de monumente din piatră, împreună
cu citeva consideraţii de natură istorică ce decurg din studiul lor3 •
1

M. Macrea, Caslrul roman de la Bologa. S4ptUurile din vara anului 1936, ia AC MIT, IV, 1932-1938, p. 197-233;

E. Chirilă - N. Gudea, Şanlierul arheologic Bologa. 1967, in Materiale, X (sub tipar); N. Gudea, Caslrul roman de

la Bologa, jud. Cluj (1968), in Apulum, X, 1972, p. 121-150.
1
Din informaţiile primite de la locuitorii mai in virstA din sat reiese că pretoriu! a fost distrus la
!ului trecut, cind piatra scoasă din castru a fost folosită pentru construirea şoselei Cluj -Oradea.

sflrşitul

seco·

Printre descoperirile epigrafice mai vechi de la Bologa menţ.ionâm : un altar funerar ridicat unui decurion din
cohors II Hispanorum (CIL, III, 843 şi 1. 1. Russu, in AclaMN, V, 1968, p. 462, nr. 8), un altar dedicat probabil
lui Jupiter de către un praefectus al cohortei 1 Aelia Gaesatorum (CII,, III, 7648; vezi şi N. Gudea, In Apulum,
X, 1972, p. 707-712 şi numeroase ştampile pe ţ.igle şi cărămizi (CII,, III, 8075; :M. Macrea, In ACMIT, IV,
1932-1938, p. 224-226). Materialul prezentat de noi, păstrat la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj, este
in cea mai mare parte inedit; excepţie fac fragmentele nr. 3, 6, 7, 8, semnalate In Materiale, X (sub tipar).
3
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de calcar; dimensiuni: 14

X

13,5

X

7,5 cm. Litere înalte de 4,8
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C'm, distanţa

între rinduri 2 cm {fig. 6/8)
... ar)abic[i
adia]b[enici ...

ABIC
B
Fragmentul

conţine

Caracalla. Primul

aparţine

titluri ce pot

poartă

fie lui Septimius Severus, fie fiului

titlurile Arabicus

şi

său

Antoninus

Adiabenicus incepind din anul 195 ca urmare

a Yictoriilor sale in Orient4. Caracalla ia aceste titluri la moartea tatălui său. P.v. Rohden

crede

că

poartă

Antoninus Caracalla

aceste titluri numai pentru o

scurtă durată

in anii 213-

2146.

Inscripţia

s-ar data deci in linii mari intre 195-214. Fragmentul face parte din inceputul

unei

inscripţii,

foarte probabil din rindurile 3-5.

2. F r a g m e n t din partea inferioară a unei inscripţii pe piatră calcaroasă; dimensiuni :

12 x 13 x 10 cm. Se
distanţa

rind 4 cm;

păstrează

marginea de jos, stînga. Litere înalte de 4,5 cm, în ultimul

între rinduri 2,5 cm {fig. 6/7).
[ ... coh(ors)
ninia[na ...

IlHI
I

fII Hi[spa(norum) Anto]

NNA

+I

In rîndul al doilea ligaturi : N
Literele

păstrate

adevărat că

tare începînd cu

N

+ I.

par a se referi la cohors II Hispanorum care apare aici cu epitetul de

Antoniniana, ceea ce
Este

şi

datează inscripţia

P.v. Rohden

afirmă că

epitetul de Antoniniana este purtat de

unităţile

şi

nae cu ocazia vizitei lui Caracalla,
după

cohors II Hispanorum

îşi

ia acest titlu numai pe timpul

moartea lui Geta sau cu ocazia vizitei lui în Dacia.

3. Margine superioară dintr-o inscripţie pe piatră calcaroasă. In partea de sus

chenar lat de 13 cm. Dimensiuni: 32 x 30
rlnduri 0,8 cm (fig. 1
7

şi

11 cm; litere înalte de 6 cm,

distanţa

dintre

[i]mp(eratori) Caes{ari)
[M(arco)] Ant(onio) Gordian[o P{io)] F{elici)
[Aug{usto) ...... ]

DIANf / F

este deci

X

are un

la).

MP CAES
ANT GOR

Inscripţia

mili-

Intrucit numeroase unităţi auxiliare din Dacia devin Antoninia-

Commodus 6 •

lui Caracalla, foarte probabil

cu probabilitate în timpul lui Antoninus Caracalla.

închinată împăratului

Gordianus {238-244) în termeni similari cu

inscripţia

CIL, III, 1175 (Ulpia Traiana).
4. A 1 t ar (?) fragmentar din piatră calcaroasă, constînd din opt fragmente reunite şi două

fragmente izolate. Cîmpul

inscripţiei,

lat de 46 cm, are o culoare

' Arabicus, in RE, Il, 1 (1895), col. 362 (P. v. Rohden).
• Ibidem.

' Aurelius, in RE, II, 2 (1896), col. 2451 (P. v. Rohden).
' E. Chirilă. - N. Gudea, in Materiale, X (sub tipar).
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proveni eventual de la substanţa cu care erau colorate literele. Distanţa intre rinduri 0,5 cm ;
litere inalte de 6 cm, în rindul nr. 8 litera ,.A" este de 4,8 cm (fig. 2 şi fig. 3/1-3).
[imp(eratori) Caesari]
[M(arco) Ant(onio)] Gord[ian]o P(io) F(elici) Au[g(usto)]
[pontifici max(imo)
[trib(unicia)] pot(estate) c[o(n)suli]
proco(n)s(uli) coh(ors)
II Hisp(anorum) [G]ordiana [de]vota
numi[ni maiest]a[tique eius]

GORD
OPFAV

5

POTC
PROCOSCOH
IIHISP OR
DIANA OTA
NVMI
A

Din text lipsesc primul şi ultimul rind. Inscripţia este dedicată î.mpiiratului Gordianus de
cohors II Hispanorum, care poartă acum epitetul de Gordiana. Titlurile uzuale ale împă
ratului sint prezente toate cu excepţia celui de pater patriae. Nu lipseşte decit epitetul de
invictus, care de fapt nici un apare cu regularitate în toate inscripţiile şi, am putea spune,
nu este cerut de economia inscripţiei. Formula cu care se incheie inscripţia ne arată că partea
finală a ei este completă. Această formulă intră in uz încă de pe timpul dinastiei Severilor,
este deosebit de frecventă spre mijlocul secolului al III-lea şi este folosită pînă pe timpul lui
ValerianusR. Ea exprimă nu numai ataşamentul obişnuit al unei unităţi militare faţă de dinastia imperială, ci este in legătură şi cu tendinţa de divinizare a casei imperiale, care se face
tot mai intens simţită mai ales de pe la mijlocul secolului al III-lea 9 .
5. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 11 X 10 x 12 cm. Marginea dreaptă care se păstreazrt
este simplă. Litere inalte de 3,5 cm, distanţa între rînduri 0,7 cm (fig. 3/5)
RI
NIO
Inscripţia

[imp(eratori) caesa]ri
[M(arco) Anto]nio
[Gordiano ... ]
ar putea reprezenta un titulus honorarius inchinat

aceluiaşi împărat

Gordianus.

6. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 16 X 43 X 15 cm. Litere inalte de 5,5 cm, distanţa intre

rinduri 0,7 cm (fig. 5/6)
GA
RDIA
QDE

[coh(ors)/

[ I Ael(ia)] Ga[esat(orum)]
[Go] rdia[na .. .
q] de[vota ... (?)

Acceptarea acestei lecturi ar avea implicaţii dintre cele mai interesante şi anume că în castrul
de la Bologa, cohors I Aelia Gaesatorum milliaria purta epitetul de Gordiana şi era prezentă
aici in acelaşi timp cu cohors II Hispanorum. Ultimele trei litere ale inscripţiei ar putea reprezenta una din variantele formulei de incheiere atit de frecvente pe la mijlocul secolului al
III-lea la inscripţiile în cinstea împăraţilor : DNMQE. care în cazul de faţă ar putea avea
forma ENMQDE[vota] 10 •
• Duncan Fishwick, The Imperial Numen in Roman Britain, în ] RS, LIX, 1969, p. 87. Lucrarea lui H. G. Guntkl,
Devotus nu mini maiestatique eius, In Epigraphica, XV, 1953, p. 128- 150 nu ne-a fost accesibilă.
• Duncan Fishwick, in ]RS, LIX, 1969, p. 87.
•• Idem, p. 76-91.
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7. Marginea dinspre stinga a unui bloc de calcar; dimensiuni: 16 x 9,5 X 15 cm. Litere
înalte de 5,2 cm, distanţa dintre rînduri 0,5 cm (fig. 5/5) 11 •

1

GO

I A[el(ia) Gaesat(oru.m) ].
Go[rdiana

X

x .....

[coh(ors)

IA

Şi

acest fragment pare să arate ca şi precedentul el unitatea de Gaesati purta epitetul de
Gordiana. Cele douA fragmente ar putea fi aliplte şi citite impreunl daci!. inllţimea literelor
pe acelaşi rind nu ar fi diferită, pentru el dupl caracterul literelor ele ar putea aparţine aceleiaşi
piese epigrafice.
8. Fragment dintr-o inscripţie pe piatrA calcaroasl; dimensiuni: 27 x 12 x 14 cm.
Se plstreazl partea din stinga cu chenarul lat de 2 cm. Litere inalte de 6 cm, distanţa intre
rinduri 1 cm (fig. 5/3)11.
I
I ( ?)

I [mp(eratori) caesari]

PO
PO

po[nt(ifid) max(imo) trlb(unicia)]
po[t(estate) . . . . . . .

Puţinele

litere pAstrate nu permit alti intregire a

inscripţiei,

9. Prag m e n t de inscripţie; dimensiuni: 10
distanţa

săraci!.

in date.

intre rinduri 1 cm (fig. 4/5).

SPA
VM

Noul

care este foarte

x 11,5 x 10 cm. Litere inalte de 5 cm,

insă

Literele pAstrate sugerează două completări posibile :
a) [coh(ors) II Hi]spa[norum
•.. n] um(ini maiestatique
eius
b) [coh(ors) II Hi]spa[no
r]um [ ... ]

ni se pare mai

probabilă

prima

variantă.

10. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 14 x 6,5 X 1 cm. Margine simplă spre stinga. Litere
lnal.te de 4 cm; distanţa intre rinduri 0,7 cm. în rindul al doilea llgatură M +A (fig. 3/4).

o

. . . [pont(ifici)]
ma[x(imo) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli)
pr[oco(n)s(uli) ...

MA

PR
A (?)

Este evident

insă că

intregirea

propusă

de noi

rămlne

in cadrul strict al ipotezei.

11. B 1 o c de calcar cu margine simplă spre stinga; dimensiuni: 13 X 6 x 6,5 cm. Litere
inalte de 4,5 cm, distanţa intre rinduri 0,5 cm. Se citesc una sub alta M, CA, O (fig. 4/1).
12. B 1 o c de calcar cu margine simplă spre dreapta; dimensiuni: Il X 4 X 7 cm. Litere
inalte de 4 cm; distanţa intre rinduri 0,7 cm. în rindul al doilea in ligatură A + V. Se citesc
unele sub altele literele RA şi AV (fig. 4/4).
11

E.

Chirllă

-

N. Gudea, ID MIUtrialt, X (sub tipar).

u lbidtm.
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1J. B 1 o c de calcar, pe latura stingă avind o margine cu chenar lat de 5 cm; dimensiuni:
30 x 11 x 15 cm. Litere înalte de 5 cm; distanţa între rinduri 0,8 cm. Se pot citi una sub
alta literele: I, I, T, TO (fig. 4/8).
14. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 9 x 15 cm. Litere inalte de 4,5 cm; distanţa intre
rînduri 1,5 cm. Literele A şi D în rinduri diferite (fig. 5/1).
15. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 20 x 18 X 5 cm. Litere inalte de 5 cm; distanţa intre
rinduri 1,5 cm. În rindul de sus A+ E in ligatură (fig. 4/9) .
NAE

QVI

.. . [antoninja]nae
e]qui[tatae . . . ( ?)

întregirea propusă de noi sugerează că ar putea fi vorba de cohors II Hispanorum Antoniniana equitata.
16. Partea inferioară a unei inscripţii pe piatră de calcar cu ultimul rind păstrat parţial
împreună cu chenarul de jos lat de 4 cm. Dimensiuni: 26 X 25 X 22 cm; litere înalte de 3,5cm.
ultima literă de 3 cm (fig. 4/10).
... NAF

. .. na f(ecit)

Cele trei litere par a sugera că ar putea fi vorba de o unitate militară purtind un epitet de
forma: Antoniniana, Severiana, Gordiana urmat de verbul fecit.
17. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 12 X 10 X 10 cm. Litere inalte de 4,5 cm; distanţa
între rinduri 1 cm. Se văd literele IV îu rindul de sus şi T în cel de jos (fig. 6/6).
18. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 13 X 13 cm. Se disting literele C şi N una sub alta.
Înălţimea lor 5 cm; distanţa intre rinduri 1 cm (fig. 4/7).
19. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 12 X 4 cm. Litera A înaltă de 5 cm (fig. 6/2).
20. Fragment din partea inferioară a unei inscripţii, chenar lat de 8 cm. Dimensiuni:
16 x 16 x 8 cm. Litere inalte de 5 cm (fig. 4/3).

VIT

[cura]vit ( ?)

21. Fragment din porţiunea superioară a unei inscripţii; chenar lat de 7 cm. Dit11ensiuni:
14 x 14 X 7.5 cm. Literele inalte de 5 cm. Se disting VO, poate [di]vo ( ?) (fig. 4/2).
22. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 16 X 12 X 8 cm. Litere ilizibile. Una din litere ar
putea fi F, înălţimea 5 cm.
23. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 x 20 x 14 cm. Se pot citi alăturate literele NE.
înalte de 5 cm (fig. 6/5).
24. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 13 X 12 X 8 cm. Literele OE 1'înalte de 5 cm (fig. 5/2).
25. B 1 o c de calcar liniat orizontal. Potrivit spaţiului dintre linii. literele ar fi fost de
5 cm. Se distinge hasta verticală a unei litere. Dimensiuni: 15 X 14 x 14 cm.
26. B l o c de calcar; dimensiuni : 13 X 8 X 11 cm. Se distinge o parte dintr-o literă.
27. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 14 X 8,5 X 3 cm. Litere inalte de 4 cm. Una sub alta
literele I şi V.
28. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 14 X 7 x 8 cm. Literele RA alăturate. înalte de 4 cm
(fig. 5/4).
29. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 x 8 x 14 cm. Litere inalte de 4,8 cm; distanţa intre
rinduri 1,5 cm. în rindul de sus TR, în cel de jos (sub T) litera I (fig. 4/6).
30. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 13 x 20 x 13 cm. Literele PA alăturate. î11alte de
5 cm.
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31. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 13 X 16 X 9 cm. Litere fragmentare ilizibile (fig. 6/1).
32. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 17 X 10 X 7,5 cm. 8-ar putea identifica literele 1 ( ?)
A (fig. 6/3).
33. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 40 X 20 X 19 cm. Literele NI alllturate inalte de 5 cm

(fig. 6/4).
34. B 1 o c de calcar. Litere ilizibile.
35. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 9 X 4 cm. Litera C.
36. Chenar profUat al unei inscripţii; dimensiuni: 36 X 13 X 15 cm (fig. 15/1).
37. Chenar profilat al unei inscripţii; dimensiuni: 30 X 15 X 17 cm (fig. 15/2).
38. Chenar profilat cu elemente simple de decor al unei inscripţii; dimensiuni: 23 x
14 x 13 cm (fig. 15/4). Poarta principalis dextra.
39. Element arhitectonic cu,. volută. Dimensiuni: 19 X 13 X 15 cm; d = Il cm."' (fig.
15/3).
40. Bază de altar din piatră calcaroasă. 20 X 20 X 15 cm (fig. 15/5).
·:1. Bază de altar ( ?) din piatră calcaroasă. 17 X 14 X 16 cm (fig. 15/6).
Atit textul cit şi dimensiunile literelor şi calitatea execuţiei lor par să arate că fragmentele
trecute in revistă provin de la cel puţin 10-12 inscripţii diferite. Prezenţa acestor inscripţii
in pretoriu! castrului atestA caracterul lor solemn, ele fiind in legătură cu o imprejurare importantă din viaţa unităţii militare : primirea unui donativum. o vizită imperială sau reconstruirea unor părţi sau clădiri ale castrului.
Primele două inscripţii dateazA din timpul dinastiei Severilor şi ar putea fi puse in legă
tură cu intensa activitate de fortificare a limesului care se desfişoară in timpul acestei dinastii
sau chiar cu vizita lui Caracalla in Dacia13 • în această ordine de idei cele două inscripţii îşi
găsesc analogii şi in alte castre din nord-vestul Dacieiu.
Un număr de cinci inscripţii, toate fragmentare, sint legate de domnia impăratului Gordianus. Cu · cele cinci fragmente, numărul inscripţiilor dedicate acestui împărat, cunoscute pînă
acum în Dacia, se ridică la 141&. Apariţia unui număr relativ mare de inscripţii închinate lui
Gordianus poate să aibă mai multe cauze: grija deosebită a acestui impărat pentru administrarea şi organizarea provinciilor (amintim că între altele sub Gordianus se deschide la Viminacium prima monetărie pentru provincia Dacia)l 8, numeroasele construcţii pe limes, acordarea
unor donativa17 precum şi răspîndirea deosebită a cultului imperial printre militari pe la
mijlocul secolului al III-lea. Este remarcabil faptul că cel puţin 8-9 din inscripţiile din
Dacia închinate lui Gordianus se grupează pe teritoriul Daciei Porolissensis, fapt care arată
o dată mai mult rolul important pe care îl joacă această provincie de frontieră a Daciei18 •
~.s -~
fn legAturA cujaceste evenimente: M. Macrea, Apărarea graniţei do vost şi de t10rd.·est a Daciei pe timpul fmpd·
raiului Caracal/a, in SCIV, VIII, 1957, p. 215-251; C. DaiCO\'Iciu, Einige Probleme d.er Pro•'inz Dacia ll'iih-rC:.d
des 3. J ahrhunderls, ln SIC1, VII, 1965, p. 241 ;
11
La Porolisswn: vezi M. Macrea, op. cit.,; la Buciumi: :M. lllacrea şi colab., In Studii şi Comunicări, 14. Arhco·
logie-Istorie, Muzeul Brukenthal, 1969, p. 289-298.
" 1. I. Russu, In A.ctaMN, V, 1968, p. 459 citează opt inscripţii din Dacia care se referă la această perioadă:
CIL, III, 858 Napoca; CIL, III, 1017, 1159 Apulum; CIL, III, 1175, 1454 Ulpia Traiana; CIL, III, 37• Napoca;
AclaMN, III, 1966, p. 444-445 Potaissa; A.ctaMN, V, 1968, p. 459, nr. 8 Romita; Aţ.ulum, VII/I, 1968, p. 402,
Ampelum. La acestea se adaugă o inscripţie de la Drobeta: OUR, ed. a 3-a, Bucureşti, 1969, p. 482, nr. 7.
- , . Viminacium, In RE, VIII A," i (1958):---;;ol.. 2175 (B. S;ma). --~-~-,~-- f , 1 ,
.
~
17
în legătură cu reformele administrative efectuate sub Gordianus, cu donativa şi construcţii pe limes
XII, p. 82-86.
ill·l
11
M. Macrea, Exercitus Daciae Porolissensis et que/ques consid.eraliGns sur l'organisation de la Dacie Romaine, in
Dacia, N.S. VIII, 1964, p. 145-160; C. Daicoviciu - D. Protase, O diplomă militară dill Dacia Porolisseusis. Ştiri
noi despre organi1area Daciei romane, In A.claM N, I, 1964, p. 183-180.
11

7 CAR·
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Fragmentele de inscripţie nr. 2 şi 4 ne dezvăluie un fapt nou şi interesant din viaţa cohortei II Hispanorum şi anume cii pe timpul lui Caracalla ea primeşte epitetul de Antoniniana,
iar pe timpul lui Gordianus pe cel de Gordiana, renunţind insii la cel de Antoniniana. Fragmentele de inscripţie nr. 6 şi 7 par sii sugereze cii şi cohors I Aelia Gaesatorum purta epitetul
de Gordiana şi, deci, eli ea staţionează în castrul de la Bologa simultan cu cohors II Hispanorum. Dimensiunile castrului nu se impotrivesc acestui fapt. Nu este exclus ca cele douA
unităţi aflîndu-se de mult timp împreună in acelaşi castru, şi cohors I Aelia Gaesatorum să fi
purtat pe timpul lui Caracalla epitetul de Antoniniana.
Dintre celelalte fragmente discutate, nr. 16 pare a indica terminarea unei construcţii
(fecit), iar nr. 9 menţionează pe cohors II Hispanorum.
Pentru ştampilele pe ţigle şi ciirămizi ale celor două unităţi vom adopta ordinea propusll.
mai demult de M. Macrea19, aducind bineinţeles completările oferite de materialul descoperit
mai recent. Ne ocupăm intii de ştampilele cohortei II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata10
şi apoi de cele ale cohortei I Aelia Gaesatorum milliaria21 avînd in vedere că prima o precede pe
cea de a doua la Bologa. Cea mai mare parte dintre ştampilele ambelor unităţi sint cu litere
adînc'ite, unele in cartuş simplu, altele libere fără cartuş; foarte puţine sint in tabula ansata.
Cohors II Hispanorum are însă şi ştampile cu litere în relief. La discutarea ştampilelor celor
două unităţi operăm cu două noţiuni : tip şi variantă. Prin tip se inţelege felul în care este
abre,;at numele cohortei, element care implică şi numărul de litere şi forma lor generală. Variantele sint definite prin diferenţieri mai mici, dar perfect sesizabile în cadrul tipului. Ele implică,
de la caz la caz, modificări secundare în ce priveşte forma literelor şi dimensiunile ştampilei,
ca atare a literelor.
Ştampilele cohortei II Hispanorum prezintă opt tipuri numerotate de la A-H. Numărul
arab de lîngă fiecare tip reprezintă varianta:
tipul A
1. (fig. 7/3; 9/1). L = 8 cm; 1 = 2 cm; hl = 1,8 cm; cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 223.
2. Noi nu an1 găsit această variantă; cf. AC~UT, IV, 1932-1938, p. 224.
3. (fig. 7 /1). L = 8,5 cm; W = 1,8 cm; cu litere mai apropiate; d. ACMIT, IV, 19321938, p. 224.
4. (fig. 7/2; 11/1). L = 8,5 cm; hl = 1,8 cm.
tipul B
1. (fig. 7/4). Cartuş dreptunghiular adîncit parţial: L = 7,8 cm; hl = 1,7 cm. Al doilea
semn pentru număr este mai scurt.
2. (fig. 7f5; 11/2). L = 6,8 cm; hl = 2 cm; cf. ACMIT, IY, 1932-1938, p. 224.
tipul C
1. (fig. 8/6; 11/7). Tabula ansata: 12 x 3 cm. L = 9 cm; hl = 2,4 cm; cf. ACMIT, IY,
1932-1938, p. 224.
2. Ştampilă liberă, fără cartuş. L = 8,8 cm; W = 2,4 cm.
tipul D
1. (fig. 8/3; 11/3). L = 9,5 cm; hl = 2 cm; cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 224.
2. (fig. 8/2). L = 9,5 cm; hl = 2 cm; cf. ACMIT, IV, 19 32-1938, p. 224.
11
M. Macrea, in A CM IT, IV, 1932-1938, p. 224-225. Vom folosi abrevierile: L = lungimea ştampilei; 1 = lct(imea; hl = lnălţimea literelor.
10
ln legătură cu istoricul acestei cohorte vezi: cohors, in RE IV (1900), col. 299 (C. Cichorius); Wagner, Dislokation,
Berlin, 1938, p. 152 ; M. Macrea, in A CM l T, IV, 1932- 1938, p. 123-125.
11
În legătură cu cohors I Aelia Gaesatorum milliaria: cohors, in RE, IV (1900) col. 286 (C. Cichorius); w. Wagner, op. cit., p. 134-135: M. Macrea, op. cit., p. 125-126; C. Daicoviciu- D. Protase,ln ActaMN, I, 1964, p. tG9.
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tipul E
1. (fig. 8/5; 11/4). Cartuş dreptunghiular cu colţuri rotunjite. L = 9 cm; h1 = 2 cm.
cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 224, dar este clasat in grupa D. Abrevierea ne indeamoă
să-1 considerăm un tip aparte. Din această cauză l-am incadrat la tipul E.
2. (fig. 8/4; 11/5). L = 9,3 cm; h1 = 2,2 cm. Fig. 9/4 reprezintă o ,.exersare". a . celui
care executa practic stampilarea.
tipul F
1. (fig. 8/1 ; 9/2). L = 7,5 cm; h1 = 1,8 cm.
tipul G
1. (fig. 9/3,5; 11/8). Tabula ansata: 13,6 x 2,8 cm. L = 9,5 cm; h1 = 2,2 cm.
tipul H
I. (fig. 10/1.4; 11/9), ştampilă liberă cu litere in relief de la dreapta spre stinga. L probabilă (judecind după distanţa dintre literele păstrate) este de 17 cm; h1 = 2,7 cm.
2. (fig. 10/2,3). Litere inalte de 3 cm şi mai groase.
Cărămizile cu ştampilă provenite din săpăturile de la Bologa din anii 1967-1970 se repartizează astfel pe tipuri :
tipul
tipul
tipul
tipul

A = 7 buc.
C = 20 buc.
D = 25 buc.
E = 23 buc.

tipul
tipul
tipul
tipul

B =
F =
G =
H =

6
1
3
3

buc.
buc.
buc.
buc.

numeric predomină tipurile D, E, C.
Ştampilele cohortei 1 Aelia Gaesatorum milliaria prezintă cinci tipuri, numerotate de la
1- V22. Variantele sint marcate prin cifre arabe.
tipul I
1. (fig. 12/1), ştampilă liberă, fără cartuş. L = 7 cm; hl = 1,2 cm; cf. ACMIT, IV 1932-1938, p. 225.
tipul II
1. (fig. 12/2). Cartuş dreptunghiular: 7,8 x 2 cm. L = 6,8 cm; hl = 1,7 cm; cf. ACMIT,
IV, 1932-1938, p. 225.
2. (fig. 12/3). Cartuş dreptunghiular: 7,8 X 2,1 cm. L = 7,2 cm; hl = 1,2 cm. Litera G.
3. (fig. 12/4). Cu litere mai apropiate. L = 6 cm; hl = 1,2 cm.
4. (fig. 12/5) Ligatura A + E. hl = 1,5 cm.
tipul III
1. (fig. 12/6). Stampilă liberă. L = 8 cm; hl = 2,4 cm.
2. (fig. 13/5; 14/4). L = 8,4 cm; hl = 2,5 cm; cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 225.
3. (fig. 13/6; 14/3). Tabula ansata: 12,5 x 2 cm. L = 8,8 cm; hl = 2 cm.
tipul IV
1. (fig. 13/1; 14/1). Cartuş dreptunghiular cu dimensiunile neprecizate. L
5,5 cm;
hl = 1,6 cm. cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 225 28 •
2. (fig. 13/2). Stampilă liberă. L = 5,5 cm; hl = 1,6 cm.
tipul V
1. (fig. 13/3). Cartuş dreptunghiular: 10,2 X 2,2 cm. L = 9 cm; hl = 1,2 cm.
2. (fig. 13/4; 14/2). Cartuş dreptunghiular: 9,8 x 2,2 cm. L = 9 cm; hl = 1,4 cm.
Tabelul ne

arată că

11 Renunţăm In parte la sistemul adoptat de M. Macrea la stampilele cohortei 1 Aelia Gaesatorum ID sensul c ~
numerotarea tipurilor se face cu cifre latine.
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cohortei I Aelia Gaesatorum se repartizeazl'i astfel pe tipuri :

tipul I
tipul III

= 18
= 35

buc.
buc.

tipul II = 22 buc.
tipul IV = 6 buc.
,_tipul V= 4 buc.

Tabelul ne arată că predomină tipurile III, II, I.
Cele opt tipuri de ştampilă ale cohortei II Hispanorum cu variantele lor presupun un număr
de 16 instrumente cu care s-au executat aceste ştampile pe cărămizi, iar cele ale cohortei
I Aelia Gaesatorum cu variantele lor implică 12 asemenea instrumente.
La ştampilele celor două unităţi se mai adaugă un fragment dintr-o ştampilă cu textul pe
două rinduri descoperit in baraca nr. 7 din praetentura dextra in partea de jos a stratului de
locuire. În primul rind se disting literele OH I adiel c]foh(ors) I . . . iar în rindul al doilea
se disting capetele de sus ale literelor T( ?)TO (fig. 14/5). Această ştampilâ nu pare să aparţină nici uneia dintre cele două unităţi militare prezente in castrul de la :Bologa.
O altă ştampilă care apare foarte des in castru alături de celelalte (in total avem 10 buc.)
este CES (fig. 14/6). Ea este fie liberă (L = 4 cm; hl = 1,8 cm), fie intr-un cartuş di-eptunghiular simplu (L = 4,5 cm; hl = 1,8 cm), fie intr-unul cu colţuri rotunjite (L = 4 cm; hl =
1,8 cm). Lectura rămine nesigură. Lecturile G[a/ES[atif sau C[oh(ors) I a/E[lia Gae]S[atorum]/ ni se par destul de complicate şi puţin plauzibile, mai ales cea din urmă 2 8. Nu excludem
posibilitatea ca ştampila să reprezinte numele unui fabricant particular24 •
Tipurile şi variantele ştampilelor celor două unităţi nu reprezintă deformări datorite uzurii
acestor instrumente pentru că, după cum s-a arătat în lista tipurilor şi a variantelor, ele se
deosebesc şi prin dimensiuni. O explicaţie provizorie a numărului mare de tipuri şi variante
a acestor ştampile ar putea fi aceea câ fiecare subunitate a unei cohorte ar fi avut o ştampilă
proprie, care să fi servit ca semn de control al cărămizilor şi ţiglelor executate de subunitatea
respectivă. Este posibil de asemenea ca tipurile să reprezinte faze de evoluţie ale ştampilelor
celor două cohorte.
Cercetările ce vor urma şi cunoaşterea unui material mai amplu vor avea desigur un cuvint
hotărîtor în această problemă.
NICOLAE GUDEA

INSCHRIFTEN UND ZIEGELSTEMPEL AUS DEM ROMERLAGER VON BOLOGA
(Zusammenfassung)
Es werden bruchstlickhafte Inschriften und gestempelte Ziegel vorgelegt und erortert, die
im Romerlager von Bologa (Bez. Cluj) anlăsslich der zwischen 1967-1970 ausgefiihrten Grabungen gefunden wurden.
Die samtlich im Pratorium entdeckten Inschriftfragmente stammen von 10-12, wahrscheinlich den Kaisern gewidmeten Ehreninschriften. Eingehend werden die Fragmente 1-9
erOrtert, deren Text eine annehmbare Erganzung gestattet. Die Fragmente 1-2 stammen von
Inschriften, die dem Septimius Severus oder Antoninus Caracalla gewidmet waren. Sie konnen
13
Cohors, in RE, IV, (1900), col. 286 (C. ~ichorius) adoptă primul lectura cohors 1 Aclia Gaesatorum pentru
aceste stampile.
" E. Cbirilă - N. Gudea, In Materiale, X (sub tiparl.
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entweder mit der Befestigung des dakischen Limes, die zur Zeit der Severer Dynastie eifrig
vorangetrieben wurde oder mit dem Besuch des Antoninus Caracalla im J. 213 in Dazien
in Zusammenhang gebracht werden. Aus dem Fragment Nr. 2 scheint sich zu ergeben, dass
die cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata zur Zeit des Caracalla auch den Beinamen .,Antoniniana" fiihrte ; in dieser Hinsicht fo1gt sie dem Beispiel anderer Auxiliareinheiten aus Dazien.
Die Fragmente Nr. 3-7 stammen aus der Regierungszeit des M. Antonius Gordianus.
Diese fiinf Inschriftenfragmente aus Bologa erhOhen die Zahl der in Dazien gefundenen vollstăndigen oder bruchstiickhaften Inschriften aus der Zeit dieses Kaisers auf 14. Das Fragment
Nr. 4 zeigt, dass die cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata zu dieser Zeit den
Beinamen .,Gordiana" fiih.rte. Aus den Fragmenten Nr. 6-7 scheint hervorzugehen, dass
auch die cohors I Aelia Gaesatorum milliaria zur selben Zeit den gleichen Beinamen trăgt.
Da sowohl Inschriften als auch Stempelziegel (siehe weiter unten) die gleichzeitige Anwesenheit beider erwăhnter Hilfseinheiten im Lager von Bologa belegen, ist es sehr wahrscheinlich,
dass auch die cohors I Aelia Gaesatonim milliaria zur gleichen Zeit wie die cohors II Hispanorum den Beinamen .,Antoniniana" fiih.rte.
Die grosse Anzahl der in Dazien dem Kaiser Gordianus gewidmeten Inschriften, sowie der
Umstand, dass die meisten (ungefăhr 8-9) in Dacia Porolissensis auftreten, kann mit der besonderen Fiirsorge in Zusammenhang gebracht werden, die Gordianus der Provinzverwaltung im
allgemeinen und damit auch der Verwaltung Daziens angedeihen liess, sowie mit der bedeutenden
Rolle, die Dacia Porolissensis in der Verteidigung der Provinz spielt.
Nach den Inschriftfragmenten werden die Stempelziegel der beiden Einheiten, welche die
Garnison des ROmerlagers von Bologa bildeten, erortert. Es handelt sich, wie gesagt, um die
cohors II Hispanorum Cyrenaica equitata und die cohors I Aelia Gaesatorum milliaria. Diese
Stempelziegel stammen von der Oberflăche des ganzen Lagers, sowie aus dem in Lagemăhe
befind.lichem B ad.
Der Verfasser zeigt, dass die der cohors II Hispanorum angehOrenden Stempel in acht
(von A-H bezeichnete) Typen eingeteilt wurden. Die Typen A, B, E. H haben auch Varianten (siehe Abb. 7 -11). Die Stempel der cohors I Aelia Gaesatorum milliaria weisen fiinf (von
I-V numerierte) Typen auf. Alle fiinf haben Abarten (siehe Abb. 12-14). Der Verfasser
legt auch eine Liste vor, welche die Zahl der auf Typen verteilten Stempelziegel der beiden
Einheiten enthălt.
Dass die Stempelziegel der beiden Einheiten iiberall zusammen auftreten, bildet einen Beweis
dafiir, dass die zwei Kohorten lange Zeit zusammen im Castrum lagen oder sogar an dem
Bau der Steinphase des Lagers beteiligt waren. Eine vorlăufige Erklărung filr die grosse Zahl
der Stempeltypen und -varianten beider Kohorten kOnnte sein, dass sie als Kontrollzeichen
von den Untereinheiten innerhalb der Kohorten verwendet wurden. Es ist aber auch moglich,
dass die verschiedenen Stempeltypen zeitliche Entwicklungsstufen der Stempel dustellen.
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Fig. la. -

F ragmentul nr. 3.

Fragmentul nr. 3.
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Fragmentele nr. 11, 21 , 20, 12, 9, 29, 18, 13, 15, 16.
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Fig. 5. -

Fragmentele nr. 14, 24, 8, 28, 7, 6.
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Fragmentele nr. 31, 19, 32, 33, 23, 17, 2, 1.
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Fragmentele nr. 36-41.
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Fig. 16. -

Planul castrului de la Bologa, cu pretoriu!.
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SĂPĂTURI

ÎNTR-O VILLA RUSTICA DE LÎNGĂ HAŢEG

Cu prilejul cercetărilor de suprafaţă întreprinse in ultimii ani în partea de sud a judeţului
Hunedoara şi mai ales in Ţara Haţegului, pentru identificarea unor complexe timpurii-feudale,
atenţia ne-a fost atrasă şi de un punct situat intre oraşul Haţeg şi comuna Sintămăria-Orlea,
pe partea stingă a şoselei ducind spre Subcetate. Locul este cunoscut sub numele de .. Grindanu" şi se prezintă ca o terasă înaltă de 3-4 m. cuprinsă intre lunea Rîului Mare şi lunea
Galbenei, cu virful indreptat spre confluenţa celor două riuri. Întreaga suprafaţă ce se intinde
de aici pînă la marginile oraşului Haţeg, tăiată de calea ferată Subcetate-Caransebeş, are
azi destinaţia de teren agricol. Excepţie face o mică porţiune de la marginea dinspre Sintămăria
Orlea a terasei (situată administrativ în hotarul acestei comune), lungă de cea. 150 m şi lată
de 15-40 m, unde denivelările datorate unor ziduri ruinate, azi acoperite de sol vegetal,
au împiedicat intrarea uneltelor agricole mecanizate. Ruinele altor două sau trei clădiri cu
ziduri de piatră, situate la distanţe de 60-150 m de punctul amintit, au fost incluse in perimetrul agricol şi sint pe cale de a fi definitiv distruse (fig. 1).
Locul a mai fost semnalat in literatură. La mijlocul veacului trecut, vicarul Ştefan Moldovan
nota in locul .. Pe Grindanu" urmele unei incinte rectangulare cuprinzind clădiri ruinate, pe
care o identifica cu o cetate 1 • La inceputul veacului nostru, Iacob Radu a consemnat tradiţia
după care vechea vatră a Haţegului s-ar fi aflat pe acest loc, la confluenţa Galbenei cu Rîul
Mare, unde se mai vedeau urme de ziduri 2• În sfîrşit, obiectivul a fost semnalat mai recent
şi de C. Daicoviciu care, pe bună dreptate, îl înseriază printre vestigiile de epocă romană 3 •
în primăvara anului 1970, pe terenul proaspăt arat, am putut culege ceramică romană, fragmente de ţigle şi cărămizi romane şi chiar o monedă romană de argint~ (fig. 3). Citeva
zone in care apăreau multe bucăţi de mortar şi pietre de carieră indicau existenţa unor ziduri
răscolite de fierul plugului. Totodată, am cules de la suprafaţa solului şi cîteva fragmente
ceramice feudale timpurii. Acestea din urmă, precum şi particularităţile topografice ale locului
ne-au determinat să includem obiectivul in planul de sondaje.
Terasa "Grindanu" este dominată, de dincolo de apa Galbenei, de către dealul Orlea, pe
virful căruia se mai păstrează ruinele cetăţii regale a Haţegului. Cetatea datează din deceniul

Annotaţiuni despre Tieara Haţiegului, VII, Cetatea Sergidava, ln Foaia pentru minte, inim4 şi
1854, nr. 36; SCIV, XIV, 1963, p. 411-418.
1 Iacob Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, Lugoj, 1913, p. 215-216.
3 C. Daicoviciu, Neue Mitteilungen aus Dazien. Funde und Einzeluntersuchungen, in Dacia, VII- VIII, 1937-1940,
p. 312. Cf. şi T.I.R., L. 34, Budapest, Budapesta, 1968, sub Haţeg şi Sîntă.măria-Orlea.
• Un denar de la Septimius Sever într-o stare de conservare excepţională; BMC, Roma, V, 375, anii 201-210.
La una dintre cercetările de teren a participat şi Gheorghe Lazin de la Muzeul judeţean Hunedoara-Deva.
1

Şt.

Moldovan,

literaturd,

Braşov,
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opt al veacului al XIII-lea, fiind probabil contemporană cu biserica din Sintămăria-Orlea,
aflată şi ea in imediată apropiere, dincolo de apa Rîului Mare 5 • Pe de altă parte, documentele
atestă existenţa, tot aici, a unei domus regia, care a fost înălţată tot la sfîrşitul veacului
al XIII-lea•. Locul ei exact este deocamdată greu de fixat, poate in cuprinsul actual al oraşului Haţeg sau poate chiar undeva pe Grindanu. În orice caz, ea nu putea fi prea departe
de cetatea regală, de care era strins legată prin semnificaţia şi rosturile sale.
Aceste trei monumente, dintre care unul mai rămîne de localizat, au marcat momentul
pătrunderii in Ţara Haţegului a autorităţii efective a statului arpadian. Importanţa cercetării
şi cunoaşterii lor nu mai trebuie subliniată, deoarece ele reprezintă punctul de plecare pentt:u
reconstituirea realităţilor haţegane de dinainte de acest moment .

•
Cercetările

arheologice de pe Grindanu s-au desfăşurat intre 21 iunie şi 24 iulie 19717.
Datorită timpului nefavorabil, fondurilor limitate 8 şi mai ales greutăţii de a găsi forţă de
muncă, cercetările nu au depăşit cu mult amploarea unui sondaj. Suprafaţa pe care am putut
face săpături s-a limitat la porţiunea de teren cu iarbă de la marginea terasei nsum nd cea
3COO m 2 , pe care se mai desluşeau traseele temeliilor a două clădiri.
Am cercetat această suprafaţă printr-o secţiune longitudinală est-vest discontinuă (S 1)
şi prin trei secţiuni tJjfUlsversale (S II- S IV). O porţiune din clădirea mai mare, surprinsă
de secţiuni, a fost de:.r.velită prin două suprafeţe (fig. 2).

Slluntin struliornfiei1
Solul viu de pe Grindanu se află la o adincime medie de 0,40-0,50 m şi este reprezentat de pietriş cu bolovani de riu, de origine aluvionară. Deasupra lui, dar fără a constitui
un nivel continuu, apare un strat subţire de pămînt castaniu-deschis, de 0,05-0,10 m, conţinînd urme de locuire din comuna primitivă (fig. 4). în zona clădirilor romane, stratul a
fost complet distrus de lucrările de amenajare a solului făcute de constructori. Cele citeva
fragmente ceramice găsite in acest strat pledează pentru incadrarea locuirii in bronzul timpuriu8 (fig. 5). Într-un punct de lîngă zidurile clădirii romane au apărut şi citeva fragmente
ceramice hallstattiene, provenind probabil dintr-un mic complex distrus de constructorii
romani10 • În afara acestui punct, nu am mai găsit alte urme din prima epocă a fierului
şi nici în profile nu a putut fi surprins un nivel de depuneri corespunzind acestei epoci.
Deasupra solului viu şi pe alocuri deasupra nivelului din epoca bronzului, a apărut pre.tutindeni un strat de pămint castaniu-inchis, conţinînd ceramică romană şi cărbune, gros
de 0,10-0,20 m. El s-a format in timpul locuirii romane run acest loc. în apropierea zidurilor, acest nivel roman cuprinde la bază lentile de pămînt cu sau fără mortar, rezultate
din amenajarea şanţurilor de fundaţie a zidurilor sau din nivelări.
• R. Popa,
Ibidem.

Cetdţile

din

Ţa•a Haţegului,

In Buletinul

Mo~tumtl11tlo•

Islo•ice, 3, 1972, sub tipar.

1

La

săpături a participat şi Victor Eskenasy - student.
Fonduri puse la dispoziţie de Institutul de Arheologie din Bucureşti, precum şi o contribuţie a Muzeului judeţean Hunedoara-Deva.
·
0
Pare a fi vorba de ceramică aparţinlnd culturii Wietenberg, cu elemente de tradi~ie Coţofeni. Mulţumim colegilor S. Morintz şi A. Vulpe care au studiat materialele.
10
Urmele se leagă foarte probabil de marea cetate hallstatiană aflată la cea 500 m spre nord-est, dincolo de riul
Galbena; d. M. Moga, In Sa•getia, II, 1941, p. 151 şi urm.
7

1
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Anumite indicii stratigrafice furnizate de profilele din interiorul clădirii mari (stratul de
dintre cele două plăci de mortar - vezi fig. 4 A) atestă o refacere sau o modificare a construcţiei. Indiciile se confirmă prin observaţiile flicute asupra zidurilor şi asupra
altor amenajări interioare, despre care va fi vorba mai jos. Prin dezvelirea in suprafaţă a mai
putut fi surprinsă şi o a treia fază a locuirii romane, de dupll ruinarea parţialll a clădirii,
dar această fază nu îşi găseşte corespondenţa pe profilele pe care le-am putut realiza. De
altfel, in exteriorul cHidirii amintite, nici a doua fazll de construcţie şi nici aceastA ultimă
fază de locuire romană nu au putut fi identificate stratigrafic, nivelul respectiv fiind unitar.

umplutură

în interiorul celor două clădiri parţial cercetate precum şi pînă la o distanţă de 3-4 m
în exteriorul lor, nivelul următor este reprezentat de molozul rezultat din dărimarea zidurilor.
în profiturile realizate prin clădirea mare, existenţa unui strat compact de ţigle şi olane,
aflat în grosimea sau deasupra molozului, strat ce se întinde şi peste o temelie de zid (vezi
profilul), dovedeşte ruinarea iniţială a zidurilor interioare, urmaU în timp de prăbuşirea
acoperişului. A treia fază a locuirii romane, despre care a fost vorba mai sus, se află deasupra
unui ·strat de moloz şi sub stratul de ţigle şi olane.
În sfîrşit, într-o epocă ulterioară, în exteriorul clădirilor s-a depus un strat de pămînt negrucastaniu, acoperit azi de solul vegetal, iar în interiorul construcţiei mari s-au săpat mai
multe gropi, desigur pentru stringerea unor materiale de construcţie, grow ce au distrus parţial
zidurile şi au răscolit molozul. Ceramica timpuriu-feudală găsită în partea superioară a molozului şi in zona gropilor fh:ează în această din urmă epocă momentul in care ruinele romane
de pe Grindanu au devenit loc de exploatare a materialelor de construcţien.
Clădirile

romane

A. Cea mai mare dintre cele două construcţii apărute în săpătură are un plan dreptunghiular
cu laturile de 22/15,80 m, fiind orientată cu axul lung aproape riguros pe direcţia est-vest.
Deşi toate patru laturile clădirii au fost cel puţin surprinse prin secţiuni, dacă nu dezvelite
parţial sau integral, nu este totuşi exclus ca pe exteriorul dreptunghiular să mai fi existat anumite
anexe. Rezerva este valabilă în special pentru colţul de nord-est al clădirii, unde zidul de
est pare a continua in direcţia nord (vezi fig. 6) pentru a delimita o încăpere de dimensiuni mici
( praefurnium?) sau pentru a se lega de ruinele unei clădiri aflate la cea 120 m distanţă. În acest
din urmă caz ar fi vorba de un zid de incintă, la colţul căruia s-a alipit clădirea discutată 12 •
Urmele păstrate la suprafaţa terenului nu oferă suficiente indicii, iar condiţiile concrete ale
cercetării, despre care a fost vorba, ne-au împiedicat să stabilim cu exactitate situaţia din acest
colţ al clădirii ca şi din cel opus, de sud-vest.

Temeliile şi porţiunile de pînă la înălţimea păstrată a zidurilor clădirii sînt construite
din piatră de carieră şi bolovani de riu, cu mortar din pietriş mărunt, nisip şi var, în opus
11
Puţinele materiale feudale timpurii descoperite, asupra cărora vom reveni cu alt prilej, par a data din secolul
al XIII-lea şi deocamdată inclinăm să le punem in legătură cu construirea In vecinătate a cetăţii regale şi a bisericii
din Sintămăria-Orlea. Nu este totuşi exclus ca celelalte ruine ale complexului roman să rezerve surprize, in sensul
refolosirii lor pentru o locuire din această epocă. Datorită culturilor agricole, nu am putut face sondaje.

Din descrierea făcută cu mai bine de un veac in urmă de Şt. Moldovan (op. cit.) rezultă că atunci se mai
vedea conturul unei incinte (.,cetăţi") cu laturile de .,120° pe 80"" (stinjeni? - deci circa 220/150 m) cuprinzind
în interior cinci locuri mai ridicate de formă .,patrată-oblongâ". în exteriorul incintei, pe latura de est, s-ar mai fi
văzut urmele unui tum rotund. Citind această descriere. 1. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa,
1920, p. 35, vorbeşte de o incintă cu circumferinta de 680 m.
11
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incertum. Faţă de nivelul de călcare al constructorilor, temeliile nu se adîncesc in sol decit cu
0,20-0,30 m. Consistenţa solului viu flcea inutili slparea unor şanţuri de fundaţie mai adinci.
La zidurile exterioare ale clldirii, groase de 0,60-0,65 m, temelia se lărgeşte pe ambele
feţe prin crepide pîni la 0,75-0,80 m. Zidurile interioare sînt groase de 0.40-0,50 m şi au
aproape pretutindeni aceleaşi crepide ce lărgesc temeliile (vezi fig. 3-4).
Au fost degajate trei inclperi, douA. integral, iar una doar parţial, care compuneau partea
de est a clădirii. lnclperea din colţul de nord-est are un plan riguros patrat, cu latura de 3,70 m.
Judecind după temeliile plstrate, ea comunica printr-o uşă cu spaţiul învecinat dinspre vest.
Încăperea următoare, de pe mijlocul laturii de est a clădirii, are un plan dreptunghiular cu
laturile de 4,35 şi 3,70 m. O uşă IaU de 0,90 m o lega de încăperea din colţul de sud-est
a

clădirii.

Această din urmă încăpere este cea mai mare dintre cele descoperite, avînd una dintre laturi
de 5,40 m. Ea cuprinde totodată o instalaţie de hipocaust, amenajată de-a lungul peretelui de
sud al clădirii. Au apărut trei rinduri de picioare de hipocaust, fiecare format din cite şase
picioare, în majoritate conservate (fig. 9). Chiar şi la picioarele dispărute (probabil spoliate în
epocă feudal-timpurie) se mai observă amprenta lor pe podeaua de mortar (cocciopesto) care
formează baza intregii instalaţii. Dacă încăperea are aceeaşi lărgime de 3,70 m ca şi cele două
anterior descrise, ceea ce pare probabil, atunci hipocaustul cuprinde cite 7 picioare pe fiecare
rind, deci 21 de picioare.
Distanţa dintre două picioare ale hipocaustului variază intre 0,25 şi 0,35 m. Fiecare picior
are la bază cite o cărămidă patrati'!. cu latura de 0,30 m, groasă de 0,06 m, deasupra căreia
au fost clădite, cu legătură de mortar, cărămizi de aceeaşi grosime şi de aceeaşi formă patrată
dar ceva mai mici, cu latura de 0,20 m. Piciorul cel mai bine conservat este compus, in
afara cărămizii de bază, din încă şapte cărămizi, fiind înalt de 0,52 m. Deoarece picioarele
de hipocaust ayeau in partea superioară cite o cărămidă de dimensiuni mai mari care facilita
amenajarea podelei încăperii, putem afirma că aceasta din urmă se afla la înălţimea de cel
puţin 0,60-0,65 m deasupra fundului hipocaustului.

O cărămidă aflată la limita superioară păstrată a unui picior de hipocaust a fost obţinută
prin ajustarea la dimensiunile necesare a unei cărămizi mai mari, aparţinînd altui tip, prevă
zută pe una dintre feţe cu un ornament şerpuit adincit în pastă crudA.. Şi această observaţie reprezintă un indiciu asupra existenţei unei a doua faze de construcţie la clădirea aflată
in discuţie.
Tot instalaţiei de hipocaust ii aparţin cărămizile cu picior (tegulae mammatae) care au apărut
in număr mare în molozul din înclpere (fig. 10), in special in apropierea peretelui de sud, pe
care au fost desigur montate.
partea de nord a încăperii cu hipocaust se prezintă în plan ca un coridor lung de 3 m şi
lat de 1,80 m, aflat in continuarea uşii dinspre camera invecinată. Coridorul este delimitat dt două ziduri construite ca nişte casete (fig. 8-9), umplute cu pămînt şi care au fost acoperite, la o înălţime cu puţin mai mare decit aceea păstrată, cu o placă de mortar conţinînd
multă cărămidă sfărîmată. Această placă s-a pAstrat parţial in profilul de deasupra .,cas_etei"
dinspre vest (vezi fig. 4). Pe zidăria .,casetei" opuse s-a păstrat in situ la adincimea de 0,05 m
o cărămidă mare, aşezată pe un strat de mortar roşu conţinînd aceeaşi sfărlmătură de cărămidă.
Din profil rezultă că plăcile de mortar acoperite cu cărămizi, ce se aflau deasupra celor douA.
.. casete", erau cu cea. 0,75 m mai sus decit fundul hipocaustului. Nu se poate totuşi preciza
dacă ele constituiau un fel de platforme mai înalte decit podeaua camerei, sau dacă ele se
continuau nemijlocit cu pavimentul de deasupra hipocaustului. În a doua dintre soluţii, cori_
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dorul din partea de nord a încăperii discutate nu ar fi altceva decît o rezolvare a amenajării
su bstrucţiilor.
în orice caz, cele două "casete" au fost zidite (sau refăcute ?) în a doua fază de construcţie
a clădirii, deoarece zidul uneia dintre ele acoperă o mică porţiune de tencuială de pe peretele
nordic al încăperii. Pe lîngă faptul că observaţia contribuie la precizarea existenţei acestei
faze de construcţie, ulterioare celei iniţiale, ea ne permite să afirmăm că interioarele clădirii
erau acoperite cu o tencuială de mortar din nisip fin şi var.
În legătură cu alte compartimentări ale clădirii nu putem semnala decît urmele foarte
slab conservate ale unei temelii de zid interior, orientat transversal în raport cu axul lung
al clădirii, la 4,80 distanţă de peretele ei vestic. Acest zid sugerează existenţa în partea
de vest a casei a unei alte înşiruiri de două sau trei încăperi şi, poate, a unei mari încăperi
(curte interioară?) centrale.
Dintre materialele care au aparţinut construcţiei şi care s-au găsit în săpătură, notăm
în primul rind cuiele şi piroanele de fier, de dimensiuni variate, de la 0,06 pînă la 0,35 m
lungime, precum şi cîteva scoabe, tot din fier, ce par a proveni de la uşi (fig. 12). O importanţă deosebită ni se pare a avea consemnarea formei, a dimensiunilor şi a celorlalte
particularităţi pe
care le prezintă cărămizile, ţiglele şi olanele descoperite printre ruine.
Pe temeiul lor ar putea fi precizate anumite ateliere care au activat în această parte a provinciei romane. Pe de altă parte, deoarece monumentele medievale din Ţara Haţegului cuprind
în multe cazuri cărămizi sau plăci ceramice folosite la frizele cornişelor, la portaluri. la pardoseli sau chiar în ziduri, un catalog cît mai amplu al materialelor romane de construcţie
aflate în regiune ar uşura identificarea spoliilor.
Fragmentele de olane şi cele cîteva olane întregi găsite in moloz fac parte din acelaşi
tip, lung de 0,44 m şi lat de 0,18 m la capătul superior, iar la capătul inferior de 0,16 m.
Olanele sînt groase de 0,02 m şi au înălţimea maximă a curburii de 0,08 m. Ele sînt lipsite
de ornamente, dar au pe faţa superioară şenţuiri superficiale, dispuse longitudinal, provenite de la tiparele de lemn în care au fost confecţionate (fig. 10).
Ţiglele sînt de formă dreptunghiulară şi au dimensiunile mari, fiind lungi de 0,52 m, late
de 0,38 m şi groase de 0,025 m. Au margini ridicate, late de 0,02 m şi înalte de 0,0550,06 m. În scopul imbucării ţiglelor din rîndurile succesive, marginile lipsesc în partea superioară pe o lungime de 0,05-0,06 m, iar în partea inferioară, pe spate, există două teşituri
cu aceeaşi lungime. Ţiglele au pe faţă şi un decor, adincit în pasta crudă, dispus în partea inferioară şi avînd fie aspectul a trei mici semicercuri concentrice1 3, cu raza de 0,035 m,
fie a unui triunghi trasat cu două degete (fig. 11).
Notăm

izolată o ţiglă de acelaşi tip, prevăzută în partea superioară cu o
secundar, în care s-a păstrat un cui cu floarea lată, pentru fixarea
ţiglei pe scheletul de lemn al acoperişului (fig. 11). Piesa pare a atesta o reparaţie, deoarece restul ţiglelor nu au asemenea orificii.

ca

apariţie

perforaţie practicată

Printre fragmentele de cărămizi găsite în moloz au putut fi deosebite, în afara celor provenind
de la picioarele hipocaustului, unele ce fac parte dintr-un tip de dimensiuni mari, de formă
dreptunghiulară, lungi de 0,42 m, late de 0,28 m şi groase de 0,05 m. Pe una dintre feţe,
ele au un ornament în formă de S cu buclele foarte strînse, adîncit în pasta crudă cu două linii
13

Un fragment de ţiglă cu decor identic intr-o villa ~ustica de llngă Ai ud; I. Winkler,

v.

Vaslliev,

r,.

Chiţu şi

A. Borda, .,Villa Ruslica" de la Aiud. Ctteva observaJii privind .,villae-le ~uslicae" din Dacia Superior, in Sargelia, V,
1968, fig. 8/9.
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paralele trasate cu degetele aUiturate (fig. 10). Acest tip de cărămidă pare a fi fost· folosit
pentru pavimentele din încăperi.
B. A doua clădire se află la cea. 40 m spre vest de prima, axele lor lungi fiind aproape
in prelungire. Judecind după alveolările terenului, clădirea a avut un plan dreptunghlulac
cu dimensiunile de aproximativ 23/15 m (vezi fig. 2).
Zidul ei de nord, surprins in secţiune (fig. 13), are temelia lată de 0,90 m, construită intr-o
de aceea a primei clădiri. Feţele zidului sint din bolovani de riu şi pietre mari
de carieră, cu un emplecton din pietre mici cu puţin mortar. Zidul de sud al construcţiei
nu a putut fi surprins in secţiune, fiind in acel loc (S III) distrus şi răscolit pînă la temelie,
dar molozul rămas îi atestă amplasarea şi orientarea. În cazul in care, aşa cum s-a discutat
mai sus, intregul complex ar fi avut un zid de incintă, atunci acest din urmă zid forma latura
sudică a clădirii de care ne ocupăm. ~lai exact, in acest caz clădirea ar fi adosată la zidul
de incintă, pe care il foloseşte drept unul dintre pereţi.
tehnică diferită

Deoarece secţiunile nu au dat la iveală, in interiorul clădirii, nici o urmă de podea sau
de materiale provenind de la pavimente, credem că această construcţie a avut rosturi gospodăreşti, fiind folosită ca hambar, ca magazie de unelte sau poate ca grajd. În schlmb
acoperişul ei era intru totul asemănător cu acela al clădirii prezentate anterior, după cum
o dovedesc ţiglele şi olanele aparţinind aceloraşi tipuri, găsite in număr mare in apropierea
zidurilor ~ j in moloz.

llaterlale descoperite în

săpături

A. Piese din fier. Dintre obiectele din această categorie atrage atenţia un lanţ de dimensiuni mari, compus din douil zale alungite şi o verigă triunghiulară cu colţurile rotunjite,
avind lungimea totală de 0,69 m (fig. 12). Asemenea lanţuri par a fi relativ rare printre
descoperirile din complexele romane şi, datorită masivităţii lor neobişnuite, au fost interpretate ca lanţuri .,de tracţiune" 14 • Piesa noastră a apărut in exteriorul clădirii mari, pe latura
ei de est.
O piesă omamentală ( ?), păstrată fragmentar, este compusă din două vergele de fier cu
capetele alipite prin batere la cald, prima dreaptă, iar a doua şerpuită cu patru meandre
(fig. 12). Are in prezent lungimea de 0,31 m şi, pentru cazul in care a fost iniţial simetrică
a avut lungimea de 0,42 m. Pe temeiul urmelor păstrate pe piesă, este posibil ca la origine
ea să fi fost compusă din trei vergele, aceea dreaptă fiind încadrată de două şerpuite. Pare
a proveni de la un grilaj de fereastră sau de la o uşă, fiind găsită in molozul din incăperea
din colţul de nord-est al clădirii mari.
În afara cuielor, a piroanelor şi a scoabelor despre care a fost vorba in legătură cu clă
dirile, din inventarul de obiecte din fier mai face parte un virf de săgeată cu spin simplu şi
tub de inmănuşare, lung de 0,065 m (fig. 12).
B. Ceramica. S-a descoperit o cantitate apreciabilă de fragmente ceramice provenind de
la vase de forme şi mărimi diferite, in special in interiorul clădirii mari şi in apropierea
ei. Un număr mai mic de asemenea materiale a apărut şi in interiorul celei de a doua clădiri
sau in grosimea nivelului roman de pe Grindanu. Fragmentele sint din păcate destul de mici,
"I. Winkler şi colab., op. cit., p. 72, fig. 12/2 şi nota 20. Autorii cunosc trei exemplare descoperite in provincia
Dacia. Pentru un exemplar Identic descoperit In Pannonia, tot intr-o villa 1ustica, d. E. Thomas, Riimische Villen
in Pannonien, Budapesta, 1964, pl. LXXXVI.
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iar faptul că nu am dezvelit integral ruinele clădirilor reduce mult posibilitatea recuperării
unor forme sau profile complete. Ne limităm din această cauză la citeva observaţii asupra
materialelor de acest gen şi la prezentarea unor piese mai caracteristice.
În molozul din interiorul clădirii mari, alături de ceramică provincială romană, s-au găsit
citeva fragmente de ceramică cenuşie dacică, lucrată la roată, printre care şi o buză de fructieră (fig. 14 a). Prezenţa ceramicii dacice în :;illae rusticae, atcstată şi in alte locuri din
provinciei&, pare a fi aproape o regulă.
Fragmentele ceramice romane provin, cu puţine excepţii, de la vase de uz comun. Ele
se împart, în procente aproximativ egale, între ceramica roşie arsă oxidant, ceramica cenuşie
propriu-zisă, arsă reducă tor şi ceramica neagră-roşietică arsă intr-o tehnică mixtă sau, mai degrabă, într-o tehnică imperfectă. Aproape toate vasele sînt produse în ateliere locale, caracteristică fiind în cazul multor fragmente utilizarea aceleiaşi paste, cu nisip şi pietricele ca degresant, ca şi la confecţionarea cărămizilor şi a ţiglelor. Remarcăm totuşi că multe fragmente ceramice cenuşii, provenind in special de la castroane, dar şi cîteva fragmente de oale arse la
roşu se caracterizează printr-o pastă conţinînd foarte multă mică.
Ceramica fină este reprezentată prin citeva fragmente provenind de la vase mici, din pastă
omogenă arsă oxidant, acoperită cu culoare roşie. S-au găsit şi citeva fragmente de ceramică fină cenuşie. Forma predominantă în cadrul ceramicii de lux este strachina mică şi bolul.
cu bază inelară (Standring) (fig. 15 a).
În cuprinsul ceramicii arse la roşu, au apărut fragmente de la cîteva amfore cu mînuşe
de secţiune rotundă şi de la vase mari de provizii. Oalele de dimeniuni mijlocii şi mici au
gîtul scund şi buza mult îngroşată, răsfrintă în afară şi teşită pe partea superioară (fig. 14 b,
c, d, ). Din aceeaşi categorie ceramică fac parte cîteva fragmente purtînd decor executat
cu rotiţa (fig. 14 p), precum şi un capac mare de oală cu marginea desfăcută în două benzi
ce au fost unite din loc în loc prin apăsarea cu degetele (fig. 15 c). Amîndouă procedeele
decorative se reîntîlnesc în ceramica medievală.
Au apărut în număr destul de mare fragmente de la capace simple de oală, avînd în partea superioară un buton circular gol în interior (fig. 15 b). Diametrele lor variază între 0,12
şi 0,16 m. Ele se încadrează în special în categoria ceramicii negre-roşietice.
În categoria ceramicii cenuşii, în afara unor fragmente de oale cu toartă purtind pe umăr
caneluri dese şi avînd ,.coaste" pe pereţi în interior, caracteristice sint mai ales fragmentele
provenind de la castroane. Acestea din urmă, perfect circulare, au fundul cu diametru! de
cea. 0,20 m, pereţii uşor înclinaţi în exterior, înalţi de cea 0,05 m, iar buza fie rotunjită şi
îngroşată spre interior (fig. 15 d-f, i,j), fie lăţită spre exterior şi cu marginea superioară,
dreaptă, purtînd in unele cazuri două caneluri adînci (fig. 15 g.h). Ultimul dintre tipurile
amintite ale buzelor de castron se întîlneşte şi pe cîteva fragmente de oale cenuşii (fig. 14 h).
Pentru a încheia prezentarea ceramicii, menţionăm că în cuprinsul ei nu s-au putut surprinde diferenţieri cu valoare cronologică, corespunzătoare fazelor de construcţie şi de locuire stabilite stratigrafic şi planimetric la clădirea mare, faze despre care a fost vorba mai
sus. Cu alte cuvinte, materialele găsite pe nivelul de călcare al primelor construcţii sau
în grosimea molozului rezultat din prăbuşirea pereţilor interiori sînt întru totul asemănătoare
celor din complexul reprezentînd ultima fază a locuirii romane din acest loc, complex format
din fragmente ceramice, oase şi cărbuni, situat deasupra molozului şi acoperit de stratul de
ţigle şi olane.
11

O. Floca, M. Valea, Villa ruslica şi necropola daco-romantJ de la Cinciş, In AclaMN, II, 1965, p. 163 şi urm
şi colab., op. cii., p. 72 şi fig. 7.

J. Winkler,
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C. Alte piese. În această categorie includem citeva fragmente mici de la vase de sticlă şi
piese de formă circulară aplatizată, perforate in ax. Prima dintre ele este din lut
ars la roşu, lucrată din aceeaşi pastl!. cu pietricele din care sint confecţionate şi unele oale
mari de uz comun. Are marginile rotunjite, diametru! de 0,085 m, grosimea de 0,03 m, iar
orificiul perfect circular din ax are diametrul de 0,015 m (fig. 12). A fost găsită in interiorul
clădirii mici şi pare a fi folosit ca greutate, poate la un război vertical de ţesut.
A doua piesă a fost găsită in complexul din ultima fază a locuirii romane şi este lucrată dintr-o
felie tăiaU. de la rădlicina unui com de cerb. Orificiul central, bine lustruit prin folosire indelungată, are forma vag triunghiulară şi diametru! de 0,02 m
(fig. 12). A fost folosit probabil pentru reunirea a trei legături de curea.
D. Materialul osteologie. Deşi nu foarte numeros, consemnăm totuşi identificările18 făcute
asupra acestui material pe care îl considerăm important pentru cunoaşterea unor aspecte
de viaţă zilnică în cuprinsul villae-lor rusticae. Oasele găsite pe fundul hipocaustului şi in grosimea molozului din interiorul cllidirii mari provin de la citeva exemplare de porc domestic
(Sus scrofa), de la cel puţin două bovidee tinere (Bos taurus), o capră (Capra hircus) şi poate
de la o oaie (Ovis aries). S-au găsit şi citeva fragmente de oase de pasăre, nedeterminabile.
Singurul rest de animal slllbatic este un com de cerb (Cervus elaphus).
În complexul datind din ultima fază a locuirii romane sint reprezentate aproape riguros
aceleaşi specii : oase de la exemplare tinere de bovideu şi porc domestic, oase de oaie şi citeva
oase de pasăre.
două

Consideratii finale

La incheierea slipăturilor am astupat secţiunile şi suprafeţele in scopul conservării ruinelor
la data la care condiţiile vor permite dezvelirea şi conservarea intregului complex roman.
În ceea ce priveşte concluziile de ordin mai general pe care le putem formula, ele sînt destul
de reduse, pe măsura amploarei săpăturilor noastre.
Includerea construcţiilor romane de pe Grindanu in seria de villae rusticae cunoscute din
provincia Dacia nu se intemeiază pe vreun argument decisiv. Dar toate indiciile care pot fi luate
în considerare pledează pentru considerarea complexului ca avind acest caracter. Ne referim
la dimensiunile, particularităţile şi amplasarea clădirilor, la inventarul descoperit, la lipsa
unor urme care să poată fi legate de o unitate militară precum şi, nu in ultimul rind, la
dispunerea topografică a intregului complex.
Ruinele de pe Grindanu se află la marginea unei mari suprafeţe de teren agricol, cel mai
rodnic teren din intreaga zonă, însumînd citeva sute de hectare mărgini te de rîurile Galbena
şi Rîul 1\Iare. Acest teren a avut fără îndoială aceeaşi destinaţie agricolă şi in epoca romană.
Nu ştim pe unde treceau atunci limitele proprietăţilor dar, exceptînd ruinele romane semnalate
dincolo de cursul Rîului l\Iare1 7 , cele mai apropiate vestigii romane se află la o distanţă de
cea 3 km, pe terasa inaltă de la marginea de vest a oraşului Haţegle. Aceasta înseamnă că
terenul agricol care depindea de complexul cercetat era de o intindere apreciabilă.
pînă

10 Datorăm identificările

colegei A. Bolomey, căreia li mulţumim şi aici.
Nu am reuşit să identificăm locul exact, el este collSelllDat de Şt. Moldovan, op. cit., loc. cit. În T.l.R., sub
Slntămăria-Orlea se precizează o "lăndliche Siedlung" vicus cum t·csligiis, fără localizare mai exactă, dar In bibliografia citată este vorba atit de urmele de pe malul drept al Riului l\lare, cît şi de cele de pe malul opus.
18
Identificare de teren făcută în 1970 împreună cu Gh. Lazin. Nu ştim dacă "lăndliche Siedlung" - vicus cu•~
vestigiis, din T.I.R. de sub Haţeg, se referă la acest punct sau la Grindanu. ln orice caz, conducta romană consemnată In Tabula se află la vest de oraşul Haţeg; cf. ACMIT, 1926-1928, p. 175.
17
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De altfel, judecind după numărul clădirilor şi după suprafaţa pe care ele sînt repartizate,
după cum am arătat - a fost probabil delimitată printr-un zid de incintă,
aşezarea de pe Grindanu apare ca fiind cea mai mare şi mai importantă villa rustica dintre cele
cunoscute pînă acum în provincia Dacia10 •
Cît priveşte datarea mai strînsă a complexului, dispunem de o singură monedă, găsită şi
aceea în afara săpăturii. Nu am putea prin urmare pune prea mare temei pe ea, dacă data pe care
o oferă (anii 201-210) nu ar coincide cu a celorlalte descoperiri monetare făcute in villaele rusticae din Dacia, indicînd toate perioada de la sfîrşitul secolului II şi prima jumătate a
secolului III e.n.2o,
Se pare aşa dar că nici complexul de lîngă Haţeg nu face excepţie de la cele ce ştim în
momentul de faţă despre EfOCa de înflcrire a villae-lor rusticae în proYincia Dacia.
Pentru data de sfîrşit a aşezării, rezultatele săpăturii pot fi interpretate în cel puţin două
feluri. Am văzut că în clădirea mare au fost surprinse urme de viaţă, tot de epocă romană, ulterioare ruinării parţiale a construcţiei. Observaţia ar pleda pentru datarea momentului in
care villa rustica a încetat să-şi mai îndeplinească funcţia iniţială, de centru al unei mari exploatări .agricole, cu o anumită perioadă inainte de sfîrşitul provinciei, probabil către mijlocul
secolului III. Dar cum nu ştim dacă urmele de viaţă amintite sînt ulterioare datei la care
fntregul complex de clădiri a început să se ruineze şi dacă cumva situaţia respectivă se limitează la clădirea parţial cetcetată, villa rustica continuind deci să funcţioneze ca atare pînă
în ultimii ani ai provinciei, un răspuns sigur nu va fi posibil decît după cercetarea metodică a întregului complex.
suprafaţă care -

RADU POPA

FOUILLES DANS Ul\E VILLA RUSTICA PRES DE HAŢEG
(Resume)
Les recherches effectuees au .,Pays du Haţeg", ayant pour principal objectif l'exploration
des vestiges de haute epoque feodale, ont eu, entre autrt:s resultats, le sondage et la mis au
jour partielle d'un complexe romain situe a proximite de la ville de Haţeg. Le meme endroit
a egalement livre des materiaux de haute epoque feodale.
Deux bâtiments du complexe romain ont ete identifies. Trois pieces du premier bâtiment
ont ete degagees, dont l'une a hypocauste. Le deuxieme bâtiment etait de caractere domestique.
Le terrain est jonche des ruines de deux ou trois autres bâtiments. Il paraît qu'au siecle dernier on y distinguait encore le trace d'une muraille d'enceinte.
On a pu etablir trois etapes d'habitat romain, les deux premiers correspondant a des
phases de construction.
.
Le complexe represente une villa rustica, centre d'une grande exploitation agricole de la
seconde moitie du ne siecle et de la premiere moitie du nre siecle de n.e.

op. cit., fig. 14 şi bibliografia.
1 dem, p. 80. Monedele pe care le-am găsit în tilla rustic a dezvelită parţial cu prilejul cercetărilor de la biserica
din Slrei-Călan, întinzîndu-se de la Antoninus Pius pînă la Caracalla-Eiagabal, se inscriu in aceeaşi perioadă. Rezultatele de la Strei- Călan sînt în curs de publicare.
"

I. Winkler şi colab.,
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Fig. 1. -

Zona d e la

confluenţa

rîurilor Galbena

şi

Fig. 3. -

Denar de la Septimius Severus.

Riul Mare, cu punctul Grindanu .
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Profite din secţiunile de pe Grindanu : A. Profilul vestic al lui S. II ; B. Porţiune din profilul norăic al lui S. 1.
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Fig. 5. -

Fragmente ceramice

găsite

în nivelul din epoca bronzului.

https://biblioteca-digitala.ro

S.ll
S.IY

.

",

5.1

•\.10

- ~10

~
§t•dtJttrtor

~; • •• •1 Pod ti dt morttr

l:.:.j PI~IJcftp ..tri

m6. . "'

-

A.lvtolAN In pod11

eZJduntnttriOitttllll

m

ZidUMtntrMOirt fitil

V

Fig. 6. -

Porţiunea

!It

cercetaU din

clădirea

mare cu hlpocaust.

https://biblioteca-digitala.ro

_

~

_. _

Fig. 7 . -

Partea

esti c ă

a

clădirii

mari,

https://biblioteca-digitala.ro

dup ă

dezvelire.

Fig. 8. -

Caseta de

zidărie

în S II a.
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Fig. 9. -

Caseta de zidărie şi picioarele hipocaustului în S II.
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F ig. 10. -

Ol ană , tegulae mammatae şi cărămizi
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(de paviment ?).

F ig. 11 . -

Ţigle

din molozul

cl ăd ir ii
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mari.

Fig. 12. -

Obiecte din fier, greutate din lut şi piesă din corn de cerb.
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Fig . 13. - -

Zidul d e n ord a l cl ă dirii mici su rprins în sec ţiun e.
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Fig. 14. -

Ceramică din villa rustica de lîngă Haţeg.
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Fig. 15. -

Ceramică

din villa rustica de
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lîngă Haţeg.
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PVBLIVS FVRIVS SATVRNINVS

1n primăvara anului 1969 a fost găsit la Ulpia Traiana, in timpul construirii unui complex
alimentar, un fragment de altar epigrafic din marmură de Bucova (fig. 1). Locul descoperirii
se află la circa 3 m în exteriorul zidului nordic şi la circa 45 m depărtare de colţul de NV
al oraşului antic1 • Piatra a intrat în inventarul muzeului din Deva -şi e expusă in muzeul
arheologic din Sarmizegetusa2.
Fragmentul păstrat are înălţimea de 65 cm, lăţimea de 31 cm şi grosimea de 23 cm,
cimpul inscripţiei fiind înalt de 50 cm şi lat de 18 cm. S-a păstrat începutul primelor 10
rinduri, literele din r. 1 avînd înălţimea de 40 mm, cele din r. 2 de 33 mm, cele din r. 3 de
29 mm, iar începînd cur. 4, 22 mm. Nu întîlnim ligaturi, iar cuvintele nu sînt desphţite nici
prin spaţii, nici prin puncte ; se poate presupune şi admite acelaşi lucru despre restul
pierdut al inscripţiei.
Frînturile de cuvinte păstrate ne duc cu gîndul la altarul (fig. 2 a, b) provenit tot de la
Sarmizegetusa şi publicat de C. Torma în anul 18633, republicat de Mommsen în CIL III
1412 şi apoi de Domaszewski (CIL III 7902=ILS 7155). Textul inscripţiei CIL III 7902
este:
[Dis] faventibus et co[nfc]ordia imp(eratorum) evenit qufod a primo adventu f suo P(ublius)
F (urius) S ( aturninus) leg( atus) Augusto[r(um)] f1donec provincia defceder( et) it a singulos
un[i]fversosq(ue) benig(ni)tate sua f tractarit oneribus etiam f rel[e]vaver[it] n(omini) fclicissim(o) /10 et praeci[p]uis virtuti[b(us)] f eiiu[s] obs[tr]icta simul [e]t / de[v]ota provincia ... ·····

Ultimele rînduri au fost citite astfel de

către

Torma :

DE/OTA ·PROVINCIA· FI

Rl/1/ ABAT
GERM·P
V. planul la C. Daicoviciu - H. Daicoviciu, U/pia Traiana, Bucureşti, 1962, pl. II.
Conducerile ambelor muzee hunedorene mi-au pus la dispoziţie descoperirea spre publicare, fapt pentru care
le exprim din nou cele mai vii mulţumiri.
• C. Torma, ErdM, II, 1863, p. 129-130. Altarul a fost descoperit la Hunedoara in 1863, Torma (p. 130) afirmînd
că a fost cu siguranţă adus de la Ulpia Traiana de către foştii stăpini ai cetăţii Hunedorii (cf. AEM, IV, 1880,
p. 135, n. 26). Cu toate acestea in CII, III 1412 apare ca provenind de la Aquae (Călan), greşeala fiind lndreptată
in CIL III 7902. Piesa se află ln lapidarul muzeului din Cluj.
1

1
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de unde intregirea : devota provincia fiefri curabat Germanico praeside. Domaszewski a
pe mulajul (ectypum) trimis de Torma (in CIL III 7902) :

văzut

DE/OTA ·PROVINCIA· FI
/Ii/IA/AI ·III
/CERM·D
abţinindu-se

de la intregiri

după

provincia'.

Citind cu atenţie primele 12 rinduri, surprinde construcţia absurdă a frazei, dar nu din pricina prezenţei lui evenit, cum i s-a părut lui Mommsen 6• ci a lipsei unei propoziţii consecutive
cerute de ita din r. 6. N ( omini) felicissim (o) sună destul de ciudat, pentru a nu mai vorbi de
faptul că ataşarea epitetului felix intr-o inscripţie oficială unei persoane care nu face parte din
familia imperială e ceva neobişnuit. Toate aceste inconveniente dispar dacă citim in r. 9 v în
loc de N. în afarA de aceastA ligatură intre V şi T mai intilnim in r. 1 T +I. in r. 2
N+I, in r. 8 T+R. I+A+M. in r. 9 probabil I+T. sigur I+M+A. iar in r. 11 E+T. Se pare
că in r. 13 se poate vedea ////IA/ ACAT şi propun a se citi in r. 12-13: devota provincia
ei [grat]ia[s] agat•. După r. 14 cu GERM P, căruia nu-i găsesc nici o intregire convenabilă,
s-ar putea sil mai fi existat încă un rind. Textul inscripţiei dupA toate corectările aduse este :
[Dis] favmtibus et conf[c]Mdia imp(eratorum) evenit qufod a primo adventu / suo P(ublius)
F (urius) S ( aturninus) leg( atus) AugustM(um) / 5 donec provincia defceder( et) ita singulos
tm[i]Jversosq(ue) benig(ni)tate sua/ tractarit oneribus etiam / rel[e]vaver[it] ut felicissim[a]
110 el praeci[p]uis virtuti[b(us)] f eiius obs[tr]icta simul [e]t /devota provincia ei f [grat]ia[s]
agat .... f .... Germ( .... ) p( .... ) ...... .
Traducere:
,.Cu ajutorul zeilor şi prin buna înţelegere dintre împăraţi s-a intimplat ca P. Furius Saturninus, legat al (celor doi) Auguşti, din prima clip! a sosirii sale. pinil la plecarea din provincie, să-i trateze pe fiecare in parte şi pe toţi laolaltă cu atita bunăvoinţă şi chiar sA le uşu
reze astfel poverile, incit prea fericita provincie, îndatorată aleselor lui virtuţi şi în acelaşi
timp devotată, să-i aducă mulţumiri".
Inscripţia descoperită in 1969 la Ulpia Traiana are un text aproape identic cu CIL III 7902
(fig. 3)7. Prescurtările sint altele; de menţionat că nomenul şi cognomenul personajului in r.
~ -5 şi cuvintul benignitate în r. 9 au fost scrise in intregime. O nepotrivire în text apare în
r. 6, unde între VINCIA şi DECEDE rămînînd loc pentru circa 10 litere, se poate intregi
Dacia Super(iore) 8 •

Dis fav[ent(ibus) et con]fcordia [imperator(um)] f evenit q[uod a primo ad]/uentu su[o
P (ublius) Furius Satur11i]/ 6 nus leg( atus) A [ugustor(um) donec pro]fvincia [Dacia Super (iore)
• MoiiiiDSen (CII. III 1412),

după

ce respinge lectura

dată

de Torma rindului 14

şi

o

lectură

proprie Germ(isarae)

p(os.lum), propune Gmn(anus) p(osuu).

' CIL III 1412.
• Cf. CIL III 987 (Apulum): gmt(•as) age(ns); Tac. Ann, XV, 20: in sua potestatc situm, an pro consulibus,
qui Cretam obtinuissent, grates agerentur; Ann, XV, 22: Mox auctore principe sanxere ne quis ad concilium sociorum
rcferret agmdas apud senatum pro praetoribus prove consulibus graJes .•.•• Cu cele două citate din Tacitus am
făcut o aluzie şi la natura inscripţiei, care va fi discutată In paginile următoare.
7 Tot două inscripţii cu acelaşi text i-au fost dedicate lui Q. Marcius Turbo, de data aceasta de către Colooia
Ulpia Traiana (CII. III 1462, 1551). Prima, descoperită la Cirneşti Ungă Ulpla Traiana, a fost trimisă de Ariosti
la Viena, a doua, găsită la Caransebe;., se află acum In muzeul din Timişoara, ambele provenind insă, după părerea
comunicată de prof. I. I. Russu, din Ulpia Traiana.
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decede]lret ita s[ingulos universos]lque ben[ignitate sua tracta]lrit on[eribus etiam l'eleva]l 10ver[it
ut ...................... · ·
Cu aceasta numărul inscripţiilor din Dacia in care e pomenit P. Furius Satnrninus se

ridică

la opt.
1. Dacia, VII- VIII, 1937-40, p. 344 (Germisara) : Aesculapi (o) 1 et Higiae 1 sacrum 1
P(ublius) Furius / 6 Saturninus lleg(atus) Aug(usti) pr(o) 1 pr(aetore).
2. ActaMN, III, 1966, p. 452-453 (Poiana, jud. Hunedoara): [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) 1pro salulte P(ublii) Furii Salturnini leg(ati) 16 Aug(usti) pr(o) pr(aetore) P (ublius)
A el (ius) Maximian (us) 1 [dec(urio) col ( oniae)].

3. - CIL III 1171 (Apulum): Imp(eratore) Caes(are) 1 M(arco) Aur(elio) Ant(onino)
Aug(usto) III et 1 Im[p(eratore)] Caes(are) 1 L(ucio) Aur(elio) Ver(o) Aug(usto) II
co(n)s(ulibus) 1s per leg(ionem) XIII G(eminam) sub cur(a) 1 P(ublii) Furi(i) Saturnini
leg(ati) 1 pr(o) pr(aetore) co(n)s(ulis) dcs(ignati).
4. - CIL III 943 (Brucla): P(ublio) Furia ! Satumino 1 co(n)s(uli) P. Ael(ius) 1 Maximia~us 1s dec ( urio) col ( oniae).
5. - CIL III 1460 (Ulpia Traiana): P(ublio) Furia 1 Saturnino 1 leg(ato) Aug(usti)
pr(o) pr(aetore) 1 co(n)s(uli) 15 Co[l(onia)] Dac(ica) 1 Sarmiz(egetusa).
6. - CIL III 1177 (Apulum): P(ublio) Furia 1Saturnino 1 leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr( actare) co(tt}s(uli) 1 Col(onia) Dac(ica) Sarmiz(egetusa) 15 praesidi / dignissimo.
7. - CIL III 1412 = 7902 = ILS 7155, discutată mai sus.
8. - Altarul publicat în aceste pagini, provenind tot de la Ulpia Traian a.
pe baza inscripţiilor 3, 4, 5, 6 că P. Furius Saturninus a fost consul suffectus, exercimagistratura în 161, în timp ce guverna provincia10 • Lucrul se explică prin noua importantă pe care o dobîndeşte în aceşti ani Dacia în apărarea acestei părţi a Imperiului. A tacurile barbarilor din 157 -15B au fost pentru romani un semn prevestitor de crunte încleş
tări pe Dunărea de mijloc. De la designarea în calitate de consul ordinarius pe anul 15911
a lui Statius Priscus, care-i respinsese pe iazigi, guvernarea Daciei Sup~rior primeşte mare
însemnătate in carierele rapide de viri militares 12 • După Jung13 guvernarea lui P. Furius Sa turnins reprezintă începutul transformării Daciei din provincie pretoriană în provincie consulaSe

ştieu

tindu-şi

• Prescurtarea SVPER apare şi in diplomele CII. XVI 108, 109 etc.
• După publicarea diplomei de la Gherla (C. Daicoviciu - D. Protase, in ]RS, I.I, 1961, p. 63-70; ActaM.V,
1, p. 163-177), P. Furius Saturninus nu mai poate fi socotit legat al Daciei Apulensis (A. Stein, Die Reicilsbeamten
von Dazien, Budapest, 1944, p. 35-36; J. Jung, Faslen der Proviru Dacien, Innsbruck, 1894, p. 14 -15), ci al Daci ci
Superior (M. Macrea, Dacia, NS, VIU, 1964, p. 156).
•• Mommsen, Riimisches Staalsrecht•, I, p. 516, n. 2; Jung, Fasten, p. 14-15; J. Weiss, RE VII (1910), 368;
Steill, op. cit., p. 35; Groag, PIR III, F 583. Primul exemplu cunoscut este consulatul lui P. Pactumeius Clcmens
în 138, in timpul guvernării Ciliciei (CII. VIII 7059; cf. Mommsen, Res gestae Divi Augusti•, p. 179), decernat intimplător, datorită meritelor personale ale guvernatorului şi nicidecum importanţei provinciei sale. Ceea ce e intimplare
în Cilicia devine reguli in cazul legatului kg. III Aug!lstl., chiar inainte ca Numidia să devină provincie
propiu-zisă in timpul lui Septimius Severus (B. E. Thomasson, Die StaUhalter der romischen Provinzen Nordfarikas,
1, Lund, 1960, p. 83). Datorită importanţei mililare a Numidiei in sec. II, se obişnuia ca legaţii leg. III Aug. să fie
designaj:i consuli (incepind din 110 e.n.) şi chiar să-şi exercite magistratura in timp ce se aflau In NumiJia, incepind
din 162 e.n. (Thomasson, op. cit. 1, p. 90; II, passim). Şi Pertinax a fost consul în timpul guvernării unei provincii
(HistAug, Perlina:t, 3). Asupracumulului de ungistratud cf. Mommsen, Riimiscl1es Staatsrecht 3 , I, p. 513-517.
11 Stein, op. cit., p. 27-28.
11 Lucrarea lui Birley, Senators in the Emperor's service, în Proceedings of the British Acatlemy, I,ondon, 1953,
nu mi-a fost accesibilă. Principalele idei le-am găsit in Thomasson, op. cit., I, p. 94.
11 Jung, op. cit., p. 15.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

466

ŞI

DISCUTII

rău. HiittP~

il scoateşte pe buni dreptate pe P. Furius Saturninus urmaş nemijlocit al lui
Statius Priscus ; greşeşte insii spunind în aceeaşi frază eli inscripţiile care-I privesc ar data
toate din 161, anulind astfel orice posibilitate de a-şi dovedi prima observaţie. în inscripţiile
înşirate mai sus Saturninus poartA următoarele titluri: 7, 2, leg. Aug. pr. pr.; 3 - leg.
Aug. pr. pr. cos. des.; 4 - cos.; 5, 6 - leg. Aug. pr. pr. cos.; 7, 8 - leg. Augustor.
Singura inscripţie sigur datată în 161 şi anume după 7 martie18 este nr. 3, consuli eponimi
fiind M. Aurelius şi L. Verus. Datarea inscripţiei 3 lasă deschise trei posibilitliţi: a) designarea lui Saturninus in calitate de consul suffectus in toamna (probabil în octombrie) lui
160 împreună cu consulii ordinari pentru prima jumătate a lui 161; b) designarea lui in
ianuarie 161 pentru a doua jumAtate a lui 161 ; c) designarea lui Saturninus in toamna lui 161
pentru prima jumil.tate a lui 16217.
\'om examina pe rind cele trei posibilitliţi.
a) Inscripţia 3 a fost aşezaU în martie- aprilie 161, deci in timpul magistraturii primei
perechi de consu/es suffecti sau, poate, in ultimele două luni ale consulatului lui M. Aurelius
~i L. Yerus 18 • ~aturninus tot mai ana timp să-şi exercite consulatul în mai-iunie. Inscripţia
4 poate fi aşezaU chiar in timpul consulatului, iar 5, 6 in timpul consultului sau după e119,
in orice caz in 161. Inscripţiile 1 şi 2 au fost aşezate cînd Saturninus nu era consul designatus,
deci inainte de octombrie 160. în ce priveşte 7 şi 8, nident mai tirzii decit 5 şi 6. absenţa
magistraturii de consul se poate explica prin sublinierea funcţiei de guvernator ca atare pe toată
perioada guvernlirii provinciei şi nu a unui moment din timpul guvernării.
b) Inscripţia J a putut fi aşezată in perioada 7 martie-! noiembrie, dată la care intra in
magistratură ultima pereche de consu/es suffecti. Inscripţia 4 datează probabil din timpul consulatului, iar 5 şi 6 ce la sfîrşitul lui 161. cel tirziu ince:putul lui 162; 1 şi 2 au fost aşezate
cel tirziu la sfîrşitul lui 160.
c) Designarea a'\·înd loc în octombrie 161, consulatul poate fi situat in martie-aprilie sau
mai-iunie 162. Inscripţia J datează deci din octombrie-decembrie 161, iar 4, 5, 6, 7, a din
mai-iunie sau din lunile următoare. Inscripţiile 7 şi 2 au fost aşezate înainte de octombrie 161.
Posibilitatea c) mi 5e pare a fi doar teoretică. Dacă admitem împreună cu Jung 20 că Satuminus
ţomenit de Lucian 21 in timpul războiului partic este identic cu fostullegatus al Daciei, el tre11
Între 162-167 trebuie să-I incadrlim şi J:C legatul incă necuno~cut din CII, III 1465: ..... dio .... i leg. Aug.
pr. pr. prol'inciae Dac. cos ....... şi nu inue 119-157 (cum O datează Stein, op. cit., p. 27). Nu constituie"';;o
fmpedimeot titlul leg. Aug, care apare ~i la P. Furius Saturninus in CII. III 1460, eroarea fiind aplicabilă in provincie, in primii ani ai primei doDJDil colective.
" W. Hiittl, Anlonit~us Pius, II, Praga, 1933, p. 80.
" LiebcnDm, Fasti cons., p. 23; Stein, op. cit., p. 35; Degrassi, Fasti cons., p. 45.
17
ln ce priveşte datele de designa:re a consulilor cf. Mommsen, R6misches 1 Staatsre.ht,• I, p. 588-589 şi insemnatele corectări aduse de Thomassoo, op. cii., I. p. 90-93. O bUDă paralelA o constituie cazul lui D. Footeius Fronlinianus in Numidia, prezentat după Thomasson, op. cit., II, p. 178-180 şi Groag, PIR III, F 472. CII, VIII 4203,
20144, 2353, 4582: leg. Aug. pr. pr., prima dinue inscripţii fiind datată in 160. Bul/elin archlologique du comite des travaux historiques, Paris. 1932-1933, p. 432-433; CII. VIII 4589, 18065, 2738, 2739: leg. Aug. pr. pr. cos. design.,
prima inscripţie fiind datată intre 7 martie-10 decembrie 161. Designa:rea a avut loc în toaDllla lui 161 (Thomasson,
op. cit., II, p. 179). CII, VIII 2740: consulis leg. Augustor. pro pr.; CII, VIII 4599: leg. Aug. pr. pr. consuli; CII,
VIII 4232: cor~sularis. Con~ulatul cade in prima jumătate a lui 162 (Thomasson, op. cit., II, p. 180).
11
Despre nundiruz con~ularia in această epocă. cf. Henzen, Eph. Ep. I, 1872, p. 197: tlunditta tamen bimestria
magis magisque videntur invaluisse. Raţionamentul; a fost făcut presupunind tiUndina /rimestria, dar se poate uşo1
acomoda unor puţin probabile nundin11 trimestria sau quadrimestria.
11
cf. 1. 1. Russu, in ActaMN, III, 1968, p. 452-453.
" Jung, op. cit., p. 15.
11
I,ucian, Quomodo historia scribenda sil, 21.
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buie să fie plecat în Orient împreună cu L. Verus în primăvara lui 162 28 • Dacă ii dăm dreptate
lui Premersteinla, după care Saturniuns din războiul partic este P. Vigellius Satuminus, fost
legat al leg. V Macedonica, P. Furius Satuminus tot nu pare a fi primit consulatul prin
cumul decit pentru a fi folosit cit mai repede acolo unde era nevoie de un consular şi anume
în locul vreunuia dintre cei plecaţi cu L. Verus. ln ambele cazuri P. Furius Satuminus se
mai află în Dacia cel mult la inceputul anului 162. Se poate, deci, afirma cu destul!!. siguranţă
că P. Furius Satuminus şi-a exercitat consulatul in 161 24 , mai probabil în a doua jumătate
a anului, şi cii este atestat în Dacia şi în anul 160. Acum ne putem mai greu îndoi de prezenţa lui în Dacia şi în 159 26.
Inscripţiile 7 şi 8 pun din nou în discuţie conciliul provincial al Daciei. în opoziţie cu
părerile mai vechi2 8 ,, Acad. C. Daicoviciu 27 dovedeşte cii instituţia concilium III Daciarttm
apare numai pe vremea lui Severus Ale:xander. În ce priveşte inscripţia 7, Mommsen18 şi dUPii
el alţii2B atribuie aşezarea ei hotăririi conciliului celor trei Dacii. Acad C. Daicoviciu respinge
aceastl!. explicaţie afirmînd că ,.acel concilium provincial. .... nu putea fi decit doar al Daciei
Superior, dar şi acesta e cu totul nesigur"ao.
·se pare că este în adevăr vorba de conciliul Daciei Superior, chiar dacă aceasta nu mai
este nicăieri atestat. Prin provincia nu se pot înţelege numai unii provinciali, ci toate comunităţile de provinciali reprezentate într-un conciliu 81 • E deci foarte corect dacă în inscripţie
apar în loc de organul reprezentativ cei pe care-i reprezintll.32 . Concilii provinciale apar sau sînt
presupuse a fi apărut in mai toate provinciile incepind de la Vespasian33, lucru firesc gîndindu-ne
nu numai la oficierea cultului împăratului, ci şi la rolul lor în apărarea intereselor provinciilor,
Rohden, în RE 1 (1894), 2293.
"A. von Premerstein, In Klio, XI, 1911, p. 355-357.
u Mommsen, Jung, Weiss, Stein, Groag (d. n. 10) datează consulatul lui Saturninus In 161. Degrassi (Fasli cons.
p. 45) ezitA intre 161 şi 162.
" Mai avem o informaţie destul de nesigură ln legătură cu P. Furius Saturninus: o piatră de hotar In Africa
proconsularis (Cagnat-:Merlin, Insuiptiotts latines d.'Afrique, 503; CRAI, 1921, p. 325). Pe o parte a pietrei avem
AVGG·NN, iar pe cealaltă P·F·S·C·V, cititA (CRAI, 1921, p. 325) P(ublii) F ..... 5 •.... c(larissimi) v(iri). Groag
(In PIR In, F 583) crede că e vorba de P. Furlus Satuminus, care ar fi fost african de origine. Dat fiind nomenul
său neobişnuit In Africa, nu-i exclus ca P. Furius Saturnlnus (dacă el este) să fi fost proconsul al provindel Africa
prin a. 173-176, deci după intervalul obişnuit (v. intervalul dintre consulat şi proconsulat ln sec. IT la Thomasson, op. cit., I, p. 30). Atunci ar fi dobîndit şi moşia, prin AVGG·NN lnţeleglndu-se M. Aurellus şi Commodus.
" Komemann (ln Klio, I, 1901, p. 115) socoteşte concilium III Daciarum drept o creaţie a lmpăratului Traian.
Pe aceeaşi poziţie se situează In ultimul timp şi J. Deininger, Die Provinriallandlage der romischen K aise"eit, Miin·
chen, 1965, p. 118-119.
11 C. Daicoviciu, In AclaMN, III, 1966, p. 153-163.
•• CIL III, p. 229.
11 PriJltre care Deininger, loc. cit.; v. discuţia diverselor păreri la C. Dalcoviciu, op. cit., p. 155, n. 8. Ne putem
intreba, de altfel, pentru ce i-ar fi adus provincialii din Dacia Inferior şi Dada Porolissensis mulţumiri lui P. Furius
Saturnlnus, atunci cind aveau procuratori prezidiali proprii. ln legătură cu conciliul şi reorganizarea Dadei fn vremea
războaielor marcomanice este de menţionat părerea lui M. Macrea, Viaţa In Dacia romand, Bucureşti, 1969, p. 69:
,. .. . principial lttlemeierea lui (a conciliului celor trei Dacii) ..... . este posibild şi chiar trebuie poslulatd fnc4 d.e la data
reunirii celor trei provincii pe vremea lui Marcus Aurelius." Dacă s-a format acum un conciliu care fngloba Intr-un
fel reprezentanţi ai celor trei Dacii, el trebuie să fi avut o existenţă /alentd pînă la Severus Alexander.
1 ° C. Daicoviciu, loc. cit.
11 Deininger, op. cit., p. 139; Plinius, Ep. VII, 6, 1 : legatus provinciae; VII, 6, 4: deuetum conci/ii; VII, 10,
2: erit mihi (se. Traiano) curae e:cplorare provinciae voluntatem. Despre acţiunea intentată lui Varenus Rufus de către
bithynleni, cf. Deininger, op. cit., p. 62-63.
11
CIL VI 3835; CIL X 3853; CIL III 8257: splmdidissima el d.evotissima ....... provittcia Moes(ia) Superior;
foarte frecvent apar şi provinciae III Galliae.
11 Deinin~:er, op. cit., p. 31-32.
11
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iar acolo unde lipsesc lipsa lor poate fi explicată34 • Cu toate trăsăturile lor comune conciliile
provinciale sint foarte diferite atît prin importanţa lor cît şi prin manifestările lor din punct
de vedere epigrafic. Astfel, dacă provincia Asia, Galliile şi Hispania abundă in inscripţii privitoare la activitatea acestei instituţii, existenţa ei în alte provincii nu este de obicei atestată
prin izvoare mai bogate decit cele care privesc conciliul din Dacia in sec. IP•. Singura excepţie
in provinciile dunărene o constituie atestarea relativ frecventă a instituţiei in Dacia incepind
din timpul lui Severus Alexander.
După

plecarea lui P. Furius Saturninus36 conciliul Daciei Superior aşează la Ulpia Traiana,
unde se intrunea, cele două (pînă acum) inscripţii avind acelaşi text, in semn de mulţumire
pentru guvernarea lui blîndă şi ca omagiu celor doi impăraţi3 7 • Provincia ii era recunoscătoare
fostului său guvernator atît pentru binefaceri personale, cit şi pentru uşurarea tuturor de
poveri. Prin oneribus relevavnit se poate înţelege înlăturarea fie a unor nedreptăţi in repartizarea sarcinilor fiscale, fie a unor corvezi la care vor fi fost supuşi provincialii in perioada
critică 157-158, aruncîndu-se totodată o lumină asupra atribuţiilor legatului, ale procuratorului
financiar şi asupra raporturilor dintre ei. MotiHle pentru care i se aduc mulţumiri confirmă
şi deplina linişte care domnea la graniţele Daciei în cei trei ani de guvernare ai lui Satu.minusss.

IOAN PISO

PVBLIYS FVRI\"S SAT\"RNIN\"S
(Z usam menf assung)
lm ersten Teil des Aufsatzes wird ein Altarfragment veranschaulicht, das im Friihjahr 1969
in Ulpia Traiana entdeckt wurde, wo es sich znr Zeit im dortigen Museum befindet. Die
Inschrift wird mit Hilfe von CIL III 7902, deren Text fast identisch ist, ergănzt. Die Lesung
der letzteren lnschrift wird verbessert. So wird die Anzahl der lnschriften, in welchen von
P. Furius Saturninus die Rede ist, auf acht erhoht.
Der Verfasser sucht zu beweisen, dass, entgegen der Meinung Hiittls, nicht alle Belege, die
Satu.minus betreffen, aus dem Jahre 161 stammen. Die lnschriften Nr. 1 und 2 wurden
schon im Jahre 160 gestellt. Damit bekommt die andere Ansicht Hiittls, nach der Saturninus
der unmittelbare Nachfolger des Statius Priscus ist, eine Bestătigung.
•• Lipseşte cu desăvirşire in Achaia din pricina numeroaselor koina regionale (Deininger, op. cit., p. 35), in Egipt,
care are o situaţie specială In imperiu (Deiningcr, ibid.) şi in Cyrena.ica. De notat insă că in Creta, care em unită
Intr-o singură provincie cu Cyrenaica, e atestat UD koin6n (Dcininger, op. cit. p. 34; 8:.1-84). Nu apare in cele două
Germanii şi Raetia, dar aceasta nu inseamnă că nu există, date fiind puţinele ştiri din alte provincii (v. n. 35)
11
Moesia Superior intr·o singură inscripţie din sec. III, CIL III 8257 (Deininger, op. cit., p. 119-120); in Moesi~
Inferior doi sacerdotes provinciae, CIL III 7506, 6170 (Deininger, op. cit., p. 120) ; despre Noricum avem o vagă ştire
la Cassius Dio, LXXVI, 9, 2; in Britannia Tac., Ann, XIV, 31, fiind amintiţi şi doi patroni, CIL XI 383, CIL
XIV 2508; in Dalmaţia CIL III 12762, fiind amintit şi UD patron al provinciei, CIL III 12732 (Deininger, op. cit.,
116) etc.
11 După Cassius Dio, LVI, 25, 6, Augustus ar fi interzis aducerea de onoruri guvernatorilor inainte de a se fi
implinit 60 de zile de la plecarea lor din provincie. Măcar principiul trebuie să se fi păstrat.
37 V. seriile monetare cu CONCORDIA AVGVSTOR din 161-162 la Cohen1 , III, M. Aurelius, 45-49; 64;
69-73 şi L. Verus, 23-52.
•• Despre condiţiile excelente in care au avut loc romanizarea şi inflorirea provinciei pină la războaiele marco_
manice cf. TransAnt, p. 131-134. Pentru p~rioada de care ne ocup.im cf. L. Balla, AclaClassD~br 1, 1965, p. 47.
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Der Verfasser ist der Meinung, dass die Bekleidung des Konsulats wahrend der Statthalterschaft in Dacia Superior sich durch das Zunehmen der Wichtigkeit dieser Provinz in Folge
der Angriffe der Barbaren in den Jahren 157 - 158 erkl ărt. Der Statthalter, dessen Name uns
noch unbekannt geblieben ist (CIL III 1465), der aber ebenfalls das Konsulat wahrend der
Statthalterschaft derselben Provinz bekleidet hatte, ist aus dem oben genannten Grunde zwischen den J ahren 162- 167 zu datieren.
Einer Annahme C. Daicovicius folgend, versucht der Verfasser auf Grund der Inschriften
Nr. 7 und 8, sowie aus den Verhăltni ssen in anderen Provin zen , das Vorhandensein eines Landtages der Provinz Dacia Superior zu b eweisen. Durch Vcrordnung dieses Landtages sollen die
zwei Altare als Dank fiir die milde \ erwaltung des P. F uriu s 8aturninus gestellt worden sein.

Fig. 1. - Fragment de altar din
Ulpia Traiana (Muzeul arheologic
din Sarmizegetu sa) .
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E"ig. 2, a b. -

Altar din Ulpia Traiana, CIL III, 1412
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7902 (Muzeul din Cluj).
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Fig. 3. -

Întregirea inscripţiei fragmentului de altar din fig. 1.
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DOUĂ PIESE ROMANE DIN BOTORCA (TÎRNĂ VENI)

agricole din anul 1962, în hotarul satului Botorca aparţinînd
au fost găsite de cetăţeanul Nicolae Albu un fragment de inscripţie şi
un fragment de relief funerar roman1 . Ambele piese au intrat in anul 1968 în posesia muzelui 'orăşenesc din Tîmăveni.
1. Fragment de lespede funerară din gresie (fig. 1, 2), avînd înălţimea de 39,5 cm şi lăţi
mea de 31 cm. Cimpul păstrat al inscripţiei are dimensiunile 31 x 27 cm. Sus, deasupra chenarului, partea de jos a unui picior de masă indică reprezentarea în registrul superior pierdut
a unui banchet funerar. S-au păstrat 3 rînduri din text, al patrulea fiind nesigur. Înălţimea
literelor: în r. 1 = 6 cm, în r. 2 = 5 cm, în r. 3 = 6 cm. Literele îngrijite, dar inguste indică a doua jumătate a sec. II. Caracterul funerar al inscripţiei e dovedit, în afară de mai
sus pomenita reprezentare a unui banchet funerar, de formula D(is) M(anibus). Litera M
se află la sfîrşitul primului rînd de text, iar D la începutul lui, ceea ce nu e de loc neobişnuit.
Cognomenul defunctei, [La]vincia, e illiric 2 , intilnit în Dalmaţia 3 • Din numele dedicantului,
al soţului defunctei s-a păstrat O, ultima literă a congnomenului ducîndu-ne cu gîndul tot la
vreun nume iliric (Bato ?). Primul CO se întregeşte co(niugi)4, al doilea putînd fi întregit,
la sugestia Acad. C. Daicoviciu, cof[mpaJ·i]&. Formula [h(ic)] s(ita) e(st) nu face parte
din propoziţia al cărei subiect e Lavincia8 • Ne aşteptăm la un nomen al Lavinciei şi la tria
nomina la soţ. Vîrsta defunctei pare a fi fost dată la începutul r. 2, în care caz numele gentilic al
soţului ar fi fost prescurtat. O putem însă avea şi într-un eventual r. 4, ca în CIL III 2773.
[D(is)] M(anibus) [ ...... . La]vincia f [an(norum) ... ... . Bat?]o co(niugi) cof[mpari
p(osuit) ?, H(ic)] s(ita) e(st).
Cu prilejul

lucrărilor

oraşului Tîmăveni

1
TIR., L 35, Bucureşti, 1969, p. 28, Botorca: itablissement rural: ciramique, fragment d'inscription el de monument funiraire. Cele două piese au fost semnalate de G. Togan în Alma11ahul literar, 1971, p. 197-198, cu lec-

tura inscipţiei: (PRO)VINCIA M .... (Trientissimi) O CO(NIUNGI) CO(LUMBARit;M) (FECIT HIC) S(ITUS) E(ST),
care nu este acceptabilă. În registrul superior al relictului, G. T. vede o scenă de luptă Intre centaurl şi lapiţi;
total neverosimil.
1 I. I. Russu, Illirii, Bucureşti, 1969, p. 219; G. AllOldy, Die Personennamen in der riimischm Provinz Dalmatia,
Heidelberg, 1969, p. 228.
• CIL III 2773 (Mun. Riditarum): Pantoni Lafvinciae Plfaloris f(iliae) fApludi(i) StatiJici dec(urionis) uxofr(i).

H(ic) e(st) s(ita) an(norum)f XLV.
• Prescurtarea CO, care poate deriva de la des inUlnita formă coiux, mai apare şi in CIL III 4181, 4885a etc.
• Cuvintul compar il inUlnim cel mai des în Dalmaţia (cf. CII, IU, Index). Pleonasmul din illscrlpţia noastră il
mai lnUlnim şi in CIL III 2812 (tot din Dalmaţia): compari Aur(eliae) Sabinil[l]at coniugi dulcissimae et obsequen•
tissimae, indulcit, e drept, de numele personajului şi epitetele adăugate cuvintului coniugi. Sint posibile şi următoa
rele lecturi: .. . Bat?]o co(niux) cof[mpari] sau .. . Bat?]o co(niux) cof(niugi).
1
La fel în cîteva inscripţii din Dalmaţia, CIL III, 1742, 2343, 2773 şi din Dacia, ActaMN, I, 1964, p. 191,
CIL III, 7724: .. . pos(uit) H(ic) s(ita) t(st).
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2. Fragment de relief funerar din aceeaşi gresie (fig. 3), înalt de 55,5 cm, lat de 40 cm, din
grosime păstrindu-se numai 6-7 cm. S-au păstrat incomplet două registre. în cel superior
distingem, în stinga, un cal ridicat în două picioare şi piciorul drept al călăreţului. în mîna
dreaptă a cAIAreţului presupunem o lance. Sub cal se află o formă neidentificabilă, probabil
un duşman răpus. în partea dreaptă a registrului superior nu se mai poate distinge nimic, iar
în registrul inferior, din bustul (credem) al defunctului s-a păstrat puţin din partea dreaptă
şi capul. Părul, barba şi mustaţa sînt îngrijit redate, remarcîndu-se totodată şi atenţia acordată de sculptor fizionomiei personajului. în ce priveşte ochii, sînt indicate irisul şi pupila.
Personajul pare a fi fost înveşmîntat într-un sagum.
Monumentul e tipic pentru arta provincială romană şi reprezintă eventual un veteran al
unei formaţiuni auxiliare (ala). Poate fi datat, ca şi inscripţia, în a doua jumătate a sec. II.

1. PISO -

V. PEPELEA

ZWEI ROMISCHE DENKMĂLER VON BOTORCA (NE BEN TÎRN Ă VENI)
(Zusammenfassung)
Es werden zwei im Jahre 1962 iu Botorca neben Tîrnăveni gefundene Bruchstiicke einer
Grabinschrift und eines Grabreliefs bebandelt.
1 - Bruchstiick einer Grabsteinplatte aus Sandstein.
[D(is)] M(anibus) [ ...... . La]vinciaf [an(norum) ....... Bat?]o co(niugi) cof[mpari
p(osuit) ?. H(ic)] s(ita) e(st).
Hervorzuheben sînd die illyrischen Cognomina der Bestatteten und sehr wahrscheinlicb des
Stifters.
2 - Brucbstiick aus demselben :Material eines Grabreliefs, das im oberen Teil eine sehr
schlecbt erhaltene Kampfszene und im unteren Teil den Bestatteten, der als Milităr zu betracbten ist, darstellt.
Beide Denkmăler, die sich im )luseum von Tirnăveni befinden, sind der zweiten Hălfte
des II. Jahrhunderts zuzuweisen.
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H
Fi~. 1. 2. _

Fragment de lespede funerară din Botorca (Muzeul din Timăveni) ·
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F ig. 3 . -

Fragment de r elief fun erar din Botor ca (Muzeul d in
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DISCUTII

CAPITELURI ROMANE DIN POTAISSA

Pe teritoriul actualului oraş Turda şi al imprejurimilor sale descoperirile fortuite, lucrările
de construcţie şi agricole, precum şi săpăturile arheologice sistematice au scos la iveală un
bogat şi variat material aparţinînd epocii romane. Articolele şi studiile apârute pînă în prezent"în publicaţiile de specialitate au valorificat cu precădere monumentele epigrafice şi sculpturale din Potaissal, ocupindu-se prea puţin de descoperirile legate de aspectul arhitectonic
al oraşului antic: fuse şi baze de coloane, capiteluri etc. Acestea prezintă importanţa lor in
formarea unei imagini, chiar sumare, asupra edificiilor Potaissei.
şi

Din acest considerent publicăm mai jos capitelurile desc 0 perite pe teritoriul oraşului Tnrda
in împrejurimi.

1. ORDINUL DORIC
A. Stilul dorie grecesc
1. C a p it e 1 din calcar 2 , descoperit de locuitorul 1. Sălăgean pe "Cetate", în toamna
anului 1970, cu prilejul unor lucrări agricole. MuzistTurda, nr. inv. 2784. Starea de conservare e relativ bună, cu excepţia abacului care are două colţuri lipsă. Abacul era patrat, cu
latura de 56 cm şi înălţimea de 10 cm. Înălţimea totală a capitelului: 30 cm. Echina este
neornamentată, capitelul încadrîndu-se astfel în rîndul capitelurilor dorice greceşti. Un astragal simplu, neomamentat, desparte echina de baza capitelului cu diametnll de 32 cm. Fig. 1.

B. Stilul doric roman (mutulnr)

2. Capite 1. MuzistTurda nr. in\". 2723. Publicat de I. 1. Russu, Descoperiri arheologice la Potaissa, în AISC, III, 1936 - 1940, p. 322, nr. 3. Fig. 2.
3. Capite 1. :MuzistTurda, nr. inv. 2702-1. Publicat de I. I . Russu, op. cit., p.
323, nr. 4a. Fig. 3.
1 Menj.ionăm

dteva dintre acestea (in afara celor la care se fac trimiteri în cuprinsul şi notele prezentului articol) :
Balâ.zs, Torda vtiros is ki:irnyeke, Budapest, 1889, p. 34-84; Teglâs 1., in Arclll~rl, XVI, 1896, p. 65-68; XX,
1900, p. 391-393; XXX, 1910, p. 128; XXXII, 1912, p. 95; XXXV, 1915, p. 44-49; C. Daicoviciu, Potaissa,ln RE,
XXII, 1, col. 1014-1020; 1. I. Russu, in ActMuz, Cluj, 1955, p. 106-110 ;1. Ţigăra, in ProbiMuz, 1960, p. 195-212;
1. 1. Russu - z. Milea in ProblMuz, 1964, p. 1'*-31; C. Pop - z. Milea, In ActaMN, II, 1965, p. 196-198;
1. 1. Russu, ln ActaMN, V, 1968, p. 466; C. Pop, in ActaMN, VI, 1969, p. 530 etc.
1
Fotografia ne-a fost pusă la dispozij.ie de prof. I. I. Russu.

Orbăn
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4. C a p it e 1 . MuzlstTurda, nr. inv, 2702-2. În expoziţia Muzeului de istorie al
R.S.R. Publicat de 1. 1. Russu, op. cit., p. 323, nr. 4b. Fig. 4 ..
5. C a p i t e 1 fragmentar din piatrâ calcaroasâ. Provine din fosta colecţie Teglas 1.
MuzlstTurda, nr. inv. 1078-2. Dimensiunile abacului nu pot fi stabilite cu precizie, din
pricina fragmentării sale. Înlllţimea abacului este de 5 cm, iar a întregului capitel de 20 cm.
Echina este ornamentată cu un şir de ove care alterneazâ cu binecunoscutul motiv decorativ
în formă de suliţă cu virful orientat in jos. Un astragal format dintr-un tor nedecorat şi un listel separâ capitelul de baza sa cu diametrul de circa 36 cm. Fig. 5.
6. C a p i t e 1 fragmentar din piatră de calcar. Provine din fosta colecţie Teglâ.s 1. Muz
lstTurda, nr. inv. 1068. Abacul e patrat, cu latura de 70 cm şi înălţimea de 8 cm. Echina
e decorată cu un şir de ove rărite. înAlţimea totală a capitelului: 24 cm. Fig. 6
7. Capite 1 fragmentar din calcar. Provine din fosta colecţie Teglâ.s I. MuzlstTurda,
nr, inv. I078-3. A fost spart în întregime aproximativ pe verticală. Abacul avea latura de cea.
45 cm şi înlllţimea de 9 cm. Echina este ornamentată cu ove tăiate transversal, înconjurate
fiecare de cite douâ briie in relief. Spaţiul dintre ove este decorat cu motivul vîrfului de suliţâ
orientat in jos. Astragalul are torul decorat cu perle. lnlllţimea totală a capitelului: 22 cm;
diametru! bazei 25 cm. Fig. 7.
8. C a p i t e 1 din piatră calcaroasă, descoperit cu prilejul unor lucrări edilltare în Piaţa
Ecaterina Yarga3. MuzlstTurda, nr. inv. 657. Sint sparte două colţuri ale abacului patrat,
cu latura de 66 cm şi inlllţimea de 8 cm. Echina este decorată cu un şir de ove, iar torui astragalului este format dintr-un briu de perle. Înlllţimea totală a capitelului este de 28 cm. Fragmentul de coloană fărâ caneluri, care formează baza capitelului, are înălţimea de 11 cm, iar diametrul de 43 cm. Fig. 8.
9. C a p i t e 1 fragmentar descoperit pe locul actualului Hotel Potaissa. MuzistTurda,
nr. inv. 79. Este spart pe verticală aproximativ la jumătate. Abacul era patrat, cu latura de
27 cm şi înAlţimea de 8 cm. Echina e ornamentată cu un şir de ove tăiate transversal, înconjurate
fiecare de două briie in relief. Un singur briu nedecorat face legâtura cu baza capitelului în
formâ de coloană fără caneluri, înalt!l de 6 cm şi cu un diametru de I7 cm. Fig. 9.
10. C a p it e 1 din piatră calcaroasâ4 , descoperit de locuitorul 1. Slllăgean cu prilejul unor
lucrări agricole pe platoul castrului roman în toamna anului
I969. MuzlstTurda, nr.
inv. 2783. Sint sparte trei colţuri ale abacului şi puţin din baza capitelului în formă de coloană. Latura abacului
patrat era de 67 cm, iar înlllţimea de 10 cm. Echina este decorată
cu un motiv mai rar intilnit, format din grupuri de cite patru elemente : ovă înconjurată de
un chenar, ornament in forma literei S, ovă înconjurată de un chenar, ornament in formă
de frunză. Un astragal nedecorat separă restul capitel ului de baza sa cu diametru! de 45 cm.
Înălţimea totală: 32 cm. Fig. 10.
Il. C a p it e 1 din piatră de calcar descoperit in grădina Marosi, str. Traian nr. Il ; se
păstrează la locul descoperirii. Trei cclţuri ale abacului sint rupte. Înlllţimea abacului este
de 10 cm. Echina e omamen1ată cu un şir de ove, distruse in bună parte. Înălţimea totală
a capitelului: 20 cm; diametrul bazei: 18 cm.
12. Capite 1 din piatră de calcar, de la o coloană angajată combinaU cu un pilastrn
angajat. Provine din colecţia Teglăs 1. MuzlstTurda, nr. inv. 346-2. Abacul are inălţimea
de 14 cm; lungimea laturii care se lipea de zid este de 68 cm; lăţimea totală a abacului: 46 cm;
• Capitelul este amintit, lmpreună cu alte descoperiri, la 1. Ţigăra, Cerce/4ri
Tutda, In .ActMu•, Cluj, 1956, p. 94.
• Fotografia ne-a fost pusă la dispoziţie de prof. 1. J. Russu.
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lungimea rezalitelor perpendiculare pe zid (laturile pilastrului perpendiculare pe zid): 17 cm;
lungimea laturii libere a abacului, fără rezalite; 53 cm. Echina este decoraU. cu ove şi
motivul virfului de suliţă. Astragalul era nedecorat. Inălţimea totală a capitelului: 30 cm ;
diametru! coloanei : 38 cm. Fig. 11.
------.----

-

-

~,a..-

............. - - - - · ·

13. C a p it e 1 de Ia un pilastru din piatră calcaroasă 6 • Descoperit in anul 1931 de către
locuitorul J. Zwillinger, str. Cheii nr. 18; se păstrează la locul descoperirii. Abacul, cu un colţ
spart, este dreptunghiular, cu dimensiunile de 120 x 90 cm şi înălţimea de 5 cm. Echina este
decoraU. cu un şir de ove şi cu motivul ,.irfului de suliţă, iar astragalul este format dintr-un
tor decorat cu un rînd de perle şi un listei nedecorat. Una din laturile lungi este nedecorată,
ea fiind tăiat11. oblic, neavînd nici echină, nici astragal. Baza capitelului este dreptunghiular<!.
cu laturile de 94 x 62 cm. Înălţimea totală a capitelului: 24 cm. Fig. 12.

II. ORDINUL IONIC
14. Capitel. MuzistTurda,
323-324, nr. 5. Fig. 13.

nr. inv. 2701-1. Publicat de I. I. Russu, op. cit., p,

15. C a p it e 1 . Muz. Naţional de Antichităţi, nr. inv. L. 2071. Publicat de E. Bujor,
Monumente arheologice de la Potaissa, în Apulum, VI, 1967, p. 200-201, nr. 20 şi fig. 8/l.
16. Capite 1 din piatră de calcar descoperit în str. I. Raţiu, donaţia dr. I. Russu din Turda.
MuzistTurda, nr. inv. 155. Lipseşte un colţ şi voluta din colţul opus celui spart. Abacul
este patrat, cu latura de 35 cm şi înălţimea de 4 cm. Echina are la partea superioară, pe toate
cele patru laturi, un ornament format din ove înconjurate fiecare cu un brîu in relief şi virfuri
de suliţe. Volutele sînt proeminente, avînd între ele un ornament cu cite o ovă centrală. între
extremităţile volutelor capitelul măsoară 46 cm. Pe celelalte două laturi ornamentul e constituit
din cite trei ramuri cu frunze de stejar. Torul este decorat cu un şir de perle. Înălţimea totală a capitelului este de 26 cm, iar diametrul bazei de 30 cm. Fig. 14.
III. ORDINUL CORINTIC
17. Capitel. MuzistTurda, nr. inv. 2071-2. Publicat, de I. I. Russu, op. cit., p.
324, nr. 6. Fig. 15.
18. C a p it e 1. Muz.Naţional de Antichităţi, nr. inv. L 2072. Publicat de E. Bujor,
op. cit., p. 201, nr. 21 şi fig. 8/2.
19. Capite 1 de calcar 8 • MuzistTurda, nr. inv. 346-1. Este spart pe întreaga înăl
ţime, aproximativ pe la jumătate. Abacul, specific ordinului corintic, are feţele laterale concave, înalte de 4 cm. şi lungi de 40 cm. Ornamentaţia este cea obişnuită - frunze de acant
şi cite două caulicole care se unesc în colţuri, sub abac, formînd mici volute. Cite o floare corn. pletează decoraţia în mijlocul fiecărei laturi, trecind cu petalele şi peste abac. Înălţimea totală
a capite1ului este de 26 cm, iar diametru! bazei de 23 cm. Fig. 16.
20. C a p it e 1 de calcar; provine din fosta colecţie T~glas I. MuzlstTurda, nr. inv.
392. Este spart în înălţime aproximativ pe la jumătate. Abacul este înalt de 7 cm şi cu
laturile lungi de 70 cm. Elementul în formil. de coş, bogat mulurat, alcătuit din frunze de
• Autorii mulţumesc şi pe această cale prof. I. I. Russu, pentru semnalarea şi fotografia acestui capitel.
• Capitelul a fost menţionat la Teglas I., A fiigedi vicusrdl, In .ArchErt, XXXI, 1911, p. 436.
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două

tă spre colţuri şi două centrale. înălţimea totală a capitelului este de

care se îndreap35 cm., iar baza are

diametru! de 40 cm. Fig. 17.
21. Capite 1 fragmentar de calcar. Provine din fosta colecţie Teglas I. MuzlstTurda,
nr. inv. 1070-1. Abacul este lung de circa 50 cm şi inalt de 5 cm. Este decorat cu frunze
de acant pe colţuri. Între ele se află trei vrejuri, dintre care cel central şerpuieşte spre abac,
cele două laterale se arcuiesc spre colţuri. înălţimea capitelului este de 35 cm. iar diametru!
coloanei de 33 cm. Fig. 18.
22. Capite 1 fragmentar din piatră calcaroasă. Provine din fosta colecţie Teglâs I.
MuzlstTurda, nr. inv. 346-3. Abacul lipseşte in intregime. Coşul cu frunze de acant este
spart in diagonală. Înălţimea actuală a capitelului : 30 cm. Fig. 19.

23. Capite 1 din calcar, descoperit in str. I. Raţiu nr. 37. MuzlstTurda, nr. inv. 395.
Abacul, cu două colţuri sparte, are laturile concave, lungi de 47 cm şi inalte de 5 cm. Frunzele.
de acant se grupează mai ales spre colţuri, sub caulicolele răsucite. în centrul fiecărei laturi
se ridică un lujer cu o floare pe mijlocul abacului, sistem decorativ asemănător cu cel al capiteiului prezentat la nr. 17. Înălţimea totală a capitelului este de 27 cm, iar diametru! bazei de
28 cm. Fig. 20.
24. Capite 1 din calcar 7 , descoperit in 1964 cu prilejul unor demolări, incastrat în zidul
unei clădiri din Piaţa Republicii (Casa Wesselenyi). MuzlstTurda, nr.' inv. 2474. Abacul, cu
colţurile sparte, era patrat, cu latura de 48 cm. Sub caulicolele puţin proeminente care se
răsucesc in colţuri, intilnindu-se două cite două, se răsfiră mănunchiuri de frunze de acant.
Înălţimea totală: 33 cm. Diametrul coloanei: 35 cm. Fig. 21.
25. C a p it e 1 fragmentar din piatră calcaroasă descoperit in via Mâlyai din str. Romană. MuzlstTurda,
nr. inv. 29. Abacul lipseşte cu totul. Din elementul in formă de coş
s-a mai păstrat un fragment inalt de 30 cm, omamentat cu frunze de acant. Fig. 22.
26. Capite 1 fragmentar din piatră de calcar descoperit in str. Romană. MuzlstTurda,
nr. inv. 813. S-a păstrat doar o porţiune de formă cilindrică, înaltă de 15 cm şi cu diametrul
de 18 cm, din coşul decorat cu frunze de acant. Fig. 23.
27. Capite 1 fragmentar din piatră calcaroasă descoperit cu prilejul unor lucrări edilitare in str. Ecaterina Varga (Şcoala generală nr. 3). MuzlstTurda, nr. inv. 732. Se mai păs
trează doar o parte din coşul decorat cu frunze de acant, evident tăiat ulterior, ca un semicilindru, inalt de Il cm şi diametrul de 49 cm. Fig. 24.
28. Capite 1 din piatră de calcar descoperit pe teritoriul castrului in anul 1970. Muzlst
Turda, nr. inv. 2785. Este fragmentat în înălţime pe diagonală. Abacul este inalt de 5 cm
şi cu laturile lungi de 32 cm. Decoraţia este constituită din frunze de acant pe colţuri, sub
caulicolele care se răsucesc in mici volute, şi din cite un mănunchi de frunze de acant pe mijlocul fiecărei laturi a coşului. Înălţimea totală a capitelului este de 28 cm, iar diametru! coloanei de 20 cm. Fig. 25.

•
După prezentarea de mai sus a capitelurilor descoperite la Turda şi în imprejurimi, păstra
te, in cea mai mare parte, la Muzeul de istorie Turda, iar altele in proprietate particulară,
in oraş, sau in alte muzee, se impun cîteva concluzii.

7
Capitelul a făcut parte din expoziţia .,Romer in Rumănien", KO!n, 1969, tn catalogul
descriere (RcimRum, p. 236, G 37 = Civilild, p. 231, G 8).
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Majoritatea capitelurilor romane de la Potaissa aparţin ordinului dorle roman şi ordinului
corintic, situaţie întîlnită şi in alte oraşe ale Daciei romane: Apulum, Napoca etc. Nu s-a
descoperit pînă in prezent la Potaissa nici un capitel ornamentat cu figuri umane, de felul celor
expuse in lapidarele muzeelor din Cluj şi Alba Iulia. În privinţa capitelurilor aparţinătoare
ordinului dorle roman (mutular), trebuie meţionat faptul că ele nu respectă regulile clasice.
Ovele cu care este decorată echina acestor capiteluri (spre deosebire de echina neornamentată
a ordinului dorle grecesc) nu sint axate fiecare cu cele douăzeci de caneluri prescrise coloanei
dorice de către Vitruviu şi, conform acestuia, mai tirziu, de Vignola 8 • Astfel, capitelul prezentat sub nr. 2 are 17 ove, cel de sub nr. 3 are 21 de ove, iar cel de sub nr. 8 are 29 de ove.
De altfel nu se cunoaşte pînă in prezent nici o coloană cu caneluri de la Potaissa, astfel explicindu-se numărul diferit al ovelor de pe echină.
Capitelul dorle grecesc prezentat sub nr. 1, ca şi modul de decorare a echinei capitelului
prezentat sub nr. 10 rămin deocamdată apariţii singulare printre descoperirile de la Turda.
Cu excepţia capitelului de la nr. 10, demn de remarcat pentru decoraţia echinei, capitelurile de. la Potaissa îşi găsesc bune analogii in cele descoperite in alte a~ezări urbane din Dacia
romană. Singurul capitel.. doric grecesc de la Turda, prezentat în descrierea de mai sus, este foarte
asemănător cu unul descoperit in cartierul Partoş din Alba Iulia9 • Multe alte capiteluri dorice
romane de la Potaissa au analogii la Apulum, mai ales cele prezentate sub nr. 2 şi nr.71°, Decoraţia cu o floare peste echină şi abac (cf. capitelul de la nr. 19) se întîlneşte şi in descoperirile
de laAlbalulia11 • Tot la Alba Iulia12 s-a descoperit un capitel corinticcu decoraţia: foarte asemănă
toare cu cea a capitelului prezentat de noi sub nr. 21: cele trei vrejuri şerpuitoare. Decoraţia
capitelului corintic de la nr. 24, la care caulicolele sînt mult lăţite, asemănătoare cu o taenia,
poate fi comparată cu cea a unui capitel corintic de marmură descoperit la Ulpia Traiana
Sarrnizegetusa13, sau cu decoraţia unor capiteluri de la Apulum şi Sirmiumu. O decoraţie asemănătoare cu cea a capitelului de la nr. 20 (patru caulicole) se întîlneşte la un capitel de marmură de la Tomis, datind din a doua jumătate a secolului al III-lea16 .
Materialul in care au fost cioplite capitel urile Potaissei este, potrivit descoperirilor de pînă
acum, exclusiv piatra de calcar. Aceasta era extrasă din carierele antice apropiate, parte din
cele aflate intre actualul oraş Turda şi Cheile Turzii, parte din cariera de calcar de la Podeni
(jud. Cluj) ; din aceasta din urmă pare să provină, de altfel, piatra folosită la cioplirea sarcofagelor şi a fuselor de coloane descoperite la Turda. Deşi cariera de la Podeni era mai îndepăr
tată de atelierele Potaissei decit carierele de la Cheile Turzii, calcarul de acolo era uneori preferat,
fiind mai uşor de cioplit. Fără îndoială capitelurile erau lucrate în atelierele lapicizilor locali.
Un asemenea atelier a şi fost descoperit pe panta estică a Dealului Zinelor, locul său fiind
indicat de sfărlmUurile de piatră, altarul anepigraf şi capacele de sarcofage semiprelucrate
descoperite acolo1 6 •
în privinţa datării capitelurilor descoperite la Turda, credem că limita inferioarl'i nu poate
fi plasată inaintea anilor 167-168. într-ade\-ăr, aducerea legiunii a V-a Macedonica a inVignola, Reguli ale celor cinci ordine de arhitectură, Bucureşti, 1965, p. 99, 102.
• Hampel J6zsef, Apulumi oszlopfok, în ArchErt, XXXI, 1911, p. 232, fig. 3.
1
• ldem, op. cit., p. 233, fig. 5 şi 7 ; p. 235, fig. 12.
11 Itlem, op. cit., p. 236, fig. 16.
" 1 tlem, op. cit., p. 239, fig. 24.
11 Octavian Floca, Museul de arheologie Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Deva, f. a. [1969 ?], p. 52.
" Hampe1 J6zsef, op. cit., p. 236, fig. 16, respectiv p. 251, fig. 39-41.
" RiimRum, p. 236, G 33.
" 1. Mitrofan, Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda), în ActaMN, VI, 1969, p. 521-522.
8
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semnat pentru Potaissa un moment binevenit pentru trecerea mai rapidă la o viaţll urbană,
superioară. Dezvoltarea maximă a oraşului trebuie plasată in perioada cuprinsă Intre ultimul
deceniu al secolului al II-lea şi pînă la inceputul celei de a doua jumătăţi a secolului următor,
adică din epoca in care Potaissa devine municipium şi, la puţin timp, poate tot in vremea lui
Septimius Severus (sau, mai degrabă, sub Caracalla1 '), colonia, pînă prin anii 255-258,
cind situaţia mai permitea mari lucrări edilitare .

•
Este greu de precizat de la care mari edificii publice provin capitelurile. Datorită diversităţii capitelurilor descoperite la Potaissa (numai nr. 3 şi nr 4 seambă intre ele), ni se pare
cert că ele provin de la mai multe construcţii impozante, laice, sau, mai degrab!, religioase.
Din textele epigrafice ştim relativ puţin despre acestea. Un altar descoperit in Piaţa Ecaterina Varga, rău conservat şi dificil de citit, menţionează construirea unui templu de către un
particular18 . O altă inscripţie, transcrisă de Zamosius, menţionează construirea sau refacerea
în timpul domniei lui Gordian al III-lea (238-244) a unei basilica leg(ionis) V Mac{edonicae)1 9 •
În fine, ne este cunoscut faptul că prin anii 255-258, în timpul impăraţilor Valerianus,
Gallienus şi Comelia Salonina, un prefect allegiunii de la Potaissa, Donatus, a terminat construirea unui templu in cinstea lui Deus A zizus Bonus Puer Conseroator 20 •
Fără îndoială că deocamdată, in lipsa unor săpături sistematice, nu se poate preciza ampla!'ameutul acestor clădiri şi al altora, care sint clar indicate de inscripţii drept monumentale
şi care erau desigur împodobite cu coloane incoronate de frumoase capiteluri. Nu este însă
lipsit de interes pentru determinarea, chiar aproximativă, a marilor edificii pomenite in inscripţii, a obserYa gruparea capitelurilor in mai multe puncte (fig. 26) : pe platoul castrului trei capiteluri (nr. 1, 10, 28); pe versantul nordic al acestui platou, pe străzile Traian şi Raţiu
- patru capiteluri (nr. 11, 14 şi, respectiv, nr. 16. 23); pe versantul răsăritean, de pe str.
Ron1ani't şi din Piaţa Ecaterina Varga (unde s-a descoperit şi altarul cu menţiunea existenţei
unui templu) - patru capiteluri (nr. 25. 26 şi, respectiv, nr. 8, 27) ; pe panta dinspre sud de
castru, Valea Sindului - două capiteluri (nr. 3-4), iar din imediata apropiere a văii Sîndului, de pe terasa Arieşului - două capiteluri (nr. 2, 13). Capitelurile prezentate sub nr.
9 ~i nr. 24, descorerite in zidurile unor clădiri moderne, sint încă o dovadă a demolării ruinelor antice şi, in primul rind, a zidurilor castrului, adevărate ,.cariere" de piatră gata fasonată
pentru constructorii secolelor X\'III şi :XIX. Dar şi acestea, ca şi cele opt capiteluri care
proYin din fosta colecţie Teglas 1., s-au descoperit foarte probabil în aceleaşi puncte amintite
n1ai sus.
în scopul aceloraşi determinAti ale locului unor edificii antice din Potaissa se impune
cercetarea frovenienţei fuselor de coloane cunoscute pînă in prezent. Acestea, aflate in colecţiile 1\Iuzeului de istorie 'l"urda sau in diferite puncte din oraş, la locul descoperirii, se grupează
astfel : trei pro,·in de pe platoul ocupat de castrul roman (unul dintre fuse are 210 cm înălţime),
patru fuse de pe str. Raţiu, patru descoperite intre străzile Oltului şi Raţiu (deci la nord
şi nord-est de castru), un fus descoperit in Piaţa Ecaterina Varga, iar spre sud şi sud-est

" 1. 1. Russu, ln AISC, III, 1936-1940, p. 325; C. Daicoviciu, Romtltli6aret(Daciei, in A.j>w/um, VII, 1, 1968,

p. 270.
" 1. 1.
altarului :
10
CIL
11 CIL

Russu, Imcripţii din Dacia, in Materiale, VI, 1959, p. 882, m. 17, fig. 17; ultimele două rinduri ale
. . . TEM P LV M / . . , NE D E LS V O. !li." ~ !'- t.:.;;,;
III 38•; 1. I. Russu, Nole epigtafice, VII, in ActaMN,~I,!P· 479, m. 3; III, 1966, p. 444-445.
III 875.
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de castru s-au descopetrit unul pe str. Stnduleşti, unul pe str. P. Cema, unul pe str. Cheii
şi unul pe str. Aroneanu. Faptul eli fusele de coloane se grupează şi ele in anumite puncte,
care coincid in :oiod firesc cu gruparea capitelurilor, contribuie ca un element necesar la reconstituirea aspectului arhitectural al Potaissei.
Locul de descoperire al fragmentelor arhitectonice şi al majorităţii celorlalte materiale arheologice (inscripţii, sculpturi etc.) indică cu o oarecare aproximaţie că în zona cuprlnsli intre
Arieş, Dealul .,Cetliţii" şi actualul centru al oraşului Turda, se afla nucleul urbanistic al Potaissei.
Deoarece nici unul dintre capitelurile prezentate nu a fost descoperit in urma unor săpături
arheologice sistematice, numMul lor va creşte continuu o datli cu intensificarea cercetMilor la
Turda şi imprejurimi. Aceste piese arhitectonice stau mMturie pentru aspectul monumental
al oraşului antic Potaissa care, ca important centru militar, datoritA. dezvoltlirii canabae-Ior
şi afirmlirii sale ca centru de producţie meşteşugMească, a constituit unul din principalele
focare ale romanizlirii Daciei.
ZAHARIA MILEA -

MIHAI BĂRBULESCU

CHAPITEA UX ROMAINS DE POT AlSSA

(Resume)
L'article reunit 28 chapiteaux romains de Potai:ssa, la plupart d'entre eux appartenaut
a l'ordre dorique et al'ordre corinthien. Apres la partie descriptive, on presente quelques couclusions concemant les analogies, la technique et le materiei dont ont ete confectionnes les chapiteau.x, ainsi que leur datation. Grâce a la decouverte des chapiteaux, des fftts des colonnes
(trouves les uns et les autres generalement dans les memes endroits), et grâce aux sources
epigraphiques, OD peut etablir approximativement la position de quelques grandes
edifices antiques de la viile de Potaissa, position qui sera bien sur precisee par les futures
decouvertes d'elements architectoniques.
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Fig. 1. -

Capitel doric grecesc

Fig. 2. -

Capitel doric roman
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Fig. 3 . -

Capitel doric roman

Fig. 4. -

Capitel d oric roman

Fig. 5. -

Capitel doric roman
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Fig. 6. -

Fig. 7. -

Fig. 8. -

Capitel dorle roman

Capitel dorle roman

Capitel dorle roman
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Fig. 9. -

Fig. _10. -

Capitel doric roman

Capitel doric roman
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Fig. 11. -

Capitel doric roman de la o

Fig. 12. -

coloan ă angajată

Capitel doric roman de la un pilastru

Fig. 13. -

Capitel ionic
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Fig. 14. -

Capitel ionic
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Fig. 15. -

Fig. 16. -

Capitel corintic

Capitel corintic
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Fig. 17. -

Capitel corlntic

Fig. 18. -

Capitel corintic
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Fig. 19. -

Fig. 20. -

Capitel corintic

Capitel corintic
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Fig. 21. -

Capitel corintic

Fig. 22. -

Capitel corintic
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Fig. 23. -

Capitel corintic

Fig. 24. -

Capitel corintic

Fig. 25. -

Capitel corintic
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FU5 DE COLOANĂ

Poz1tia castrvlui este aproximaflvJ
1

Fig. 26. -

Descoperiri de capiteluri

şi

fuse de coloane la Potaissa
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MONUMENTE FUNERARE DE LA POTAISSA

în colecţiile Muzeului de istorie din 1'urda prevalează materialele arheologice aparţinind
epocii sclavagiste romane, lucru firesc, deoarece oraşul modern se afli!. pe ruinele marelui centru
militar şi civil de la Potaissa. Alături de monumente epigrafice, numeroase obiecte şi monede,
se află o bogată colecţie de monumente sculpturale. Diu cadrul acestora, in rindurile ce urmeazli,
fint prezentate cîteva monumente funerare.
1. Leu funerar (fig. 1). Adus la muzeul turdean din comuna Sinduleşti, de la fosta curte
a baronului Bors, de către Z. Milea. Dimensiuni: 0,62 X 0,73 X 0,26 m. Piesa este eră
pată in două. Dăltuit în piatră calcaroasă, cu corpul redat din: profil, leul stă culcat pe labe,
pe o bară cu partea superioară rotunjită şi cu capul întors spre privitor. Coama bogată, în bucle
mari, coboară pină la jumătatea corpului.

Cu privire la execuţie se observă insistenţa sculptorului asupra redării unor detalii anatomice :
coama in bucle mari, ghearele exagerate ca mărime, pentru a sublinia ferocitatea animalului.
Datorită lipsei unei părţi din monument nu apare probabilă laba anterioară pe capul bovideului,
element caracteristic acestui gen de sculpturi.
2. Leu funerar (fig. 2), găsit, cu ocazia lucrărilor agricole, în str. Aroneanu nr. 10, pe versantul estic al Dealului Cetăţii. Dimensiuni: 0,65 X 0,42 X 0,24 m. Monumentul executat în' piatră
calcaroasă este fragmentar, lipsind capul animalului. Poziţia este cea caracteristică leilor funerari: culcat pe labe, pe o semicoloană, cu capul ridicat şi întors spre privitor. Şi in acest caz
s-a acordat o atenţie deosebită redării anumitor detalii: coama stilizată, dăltuită în cîrlionţi
formaţi din linii curbe, coada incîrligată pe coapsa dreaptă şi labele cu ghearele foarte mari,
cu aceeaşi intenţie de a sublinia ferocitatea animalului. Ca manieră de redare, leul prezintă
asemănări cu cel descoperit la Ilişua 1 .
3. ·Leu funerar (fig. 3) găsit la biserica reformată din Turda. Dimensiuni: 0,72 x
0,70 x 0,30 m. Monumentul este foarte deteriorat. Leul este reprezentat culcat pe labe,
pe o semicoloană lungă de 1,30 m, cu capul intors spre privitor, cu gura deschisă şi limba, scoasă.
în regiunea ochilor este foarte deteriorat. Se mai observă urechile şi o coamă bogată ce coboară
pe corp. Monumentul prezintă asemănări cu unul descoperit la Micia 2•
4. Cap de leu funerar (fig. 4) găsit in Piaţa Libertăţii, cu ocazia unor lucrări edilitare,
iar din anul 1960 se află in Muzeul de istorie Turda. Dimensiuni: 0,30 x 0,28 m. Este executat
din piatră calcaroasă. Botul animalului este rupt; s-au păstrat ochii foarte mari şi capul aco-

1
1

D. Protase, Noi monumente sculpturale din nordul Daciei, în Apulum, Illl, 1961, p. 134, fig. 2.
1,. Ţeposu - 1,. Mărghitan, Monumente seu/plurale de la Micia, In ActaMN, VI, 1969, p. 163, pl. III, fig. 2.
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drepte, realizate prin lovituri succesive de

daltă.

Leii funerari au străjuit întotdeauna monumentele funerare ; de aici şi marea lor răspîndire
în proyincia Daciaa. Leii funerari prezentaţi au aceleaşi caracteristici ca şi cei din intreaga Dacie,
fiind redaţi in poziţie culcată pe labe, cu capul din profil şi capul întors spre privitor. La nici
unul din ei nu apare capul de bovideu sub una din labele anterioare, fie din cauza deteriorării
m10r părţi din monument, fie datorită lipsei lui ca element component al monumentului.
Leii de la Potaissa, ca şi cei din întreaga provincie Dacia, nu se ridică la nivelul unei opere
de artă deosebite, ci sint lucraţi mai de grabă după canoane generalizate în Imperiu. Monumentele sculpturale reprezentind lei funerari prezintă interes in ceea ce priveşte întregirea cunoştin
ţelor despre arta proYincialll in Dacia.
5. C oro11ament futurar (fig. 5) descoperit cu ocazia unor lucrări agricole pe versantul
nordic al Dealului Zinelor. Dimensiuni: 1,15 X 0,49 X 0,23 m. Monumentul, executat în piatră
calcarl'asă. e!.te rău consuyat. El reprezintă doi lei adosaţi, cu corpurile redate din profil, iar
cnpett·le din faţă. între lei apare conul de pin, frec,·ent simbol funerar. Coronamentul, din punctul
de Yedere al manierei de redare şi al elementelor componente, se aseamănă cu cel de la Micia~
şi cu unul din Dacia Inferior&.

--

Coronamentele funerare incununau stelele funerare. Elementele componente ale lor sînt:
leii adosaţi, conul de pin, Meduzu 8 , un geniu funerar'. sau Jupiter Amon 8 ; ele sint specifice monumentelor din Dacia Superior.
Aceste monumente sculpturale se încadrează in bogatul material arheologic de factură romană,
descoperit pe raza oraşului Turda şi în imprejurimi. Ele au fost descoperite fie pe Dealul Zînelor, fie pe Dealul Cetăţii, pe care se afla ca10trul legiunii a \'-a Macedonica şi la poalele căruia
se intindea oraşul Potaissa. ln această zonă au apărut materialele de factură romană şi în trecut 9•
Săpătmile arla:ologice din vara anului 19€4 au scos la iYeală, in str. Cheii, diferite vestigii:
capace rle sarcofage, unele semiprelucrate, un altar anepigraf, sculpturi, cuptoare pentru ars
ya~e de lut, opaiţe, fibule, materiale din fiu etc. Acestea au dus la concluzia că la poalele Dealului Zinelcr ~e aiia cartierul naşteşugăresc al Potaissei, unde lucrau mai ales meşteri olari şi
pietraril". !IJont:mlntt:le d(srrise mai sus ~înt lucrate, foarte probabil, de meşteri pietrari locali.

MARIA MAGDALENA ]UDE

' Cu pn\'lrc la leii funerari in Dacia au fost publicate mai multe lucrări dintre care enumerăm: C. Daicoviciu,
Fouilles ti rtcherches a Sarmizegetusa, le' Compte-rendu, In Dacia, I, 1924, p. 256-257; Gr. Florescu, 1 mo"'•menli
funerari romani delia, .,Dacia Superior" in EDR, IV, 1926-1927, p. 187-190; I. I. Russu, Monumente seu/plurale di1~
Duros/orum, in AISC, III, 1936-1940, p. 187-188; idem, Descoperiri fi achiziţii ale Muzt11l11i raional Turda, in
Ac/Mtu, 1955, p. 106, fig. 5; I. Glodariu, Lei funerari romani la Valea Singeorgiultli, in Ac/aMN, IV, 1967,
p. 473-476; Ro".Rum, p. 258-259; ActaMN, VI, 1969, p. 533-535.
• L. Ţcposu - L. Mărghitan, op. cit., p. 162, pl. i, fig. 3.
' Gr. Florescu, 1 monumetJti funerari rotnani delia Dacia Inferiore, Bucureşti, 19~2. p. 37, nr. 2~. fig. 24.
' I,. Ţcposu - L. Mll.rghitan, op. cit., p. 162, pl. I, fig. 2.
7
L. Tcposu - L. Mărghitan, op. cit., p. 162, pl. I, fig. 4.
' Gr. Florescu, in EDR, IV, 1926-1927, p. 104-105.
' D. Orbân, Torda t•dros is kornyike, Budapest, 1889; I. Ţigăra, CercettJri şi descoperiri ale Muzeului rairmal Turda,
in AciMIIZ, Cluj, 1956, p. 93-96; I. H. Crişan, Şa11tierul arheologic Turda, in Materiale, VII, p. 431; I. I. Russu z. 1\lilea, Materiale epigrafice fi seu/plurale fn Muzeul raional Turda, în Prob/Muz, 1964, p. 17-31.
10
C. l'op - z. 111ilea, Monumente sculptura/e ale lui Liber Pater, in ActaMN, II, 1965, p. 200-201; I. Mitrofan,
Descoperiri arheologice la Polaissa (Turda), în ActaMN, VI, 1969, p. 517, 522.
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GRABDENKMĂLER AUS POTAISSA

(Zusammenfassung)
Von den zahlreichen Fundgegenstiinden rumischer Herkunft aus dem Geschichtsmuseum
In Turda werden fiinf gemeisselte Grabdenkmaler verOffentlicht, die auf dem Stadtgebiet von
Turda und Umgebung gefunden wurden:
1. GrabH>wen (Abb. 1-4). Sie haben die ftir die Provinz Dazien i.iblichen Merkmalt:, u.zw.
auf die Vorderpranken gelagerte Korper im Profil, mit dem Beschauer zugewendetem Kopf.
2. BekrOnung eines Grabmals (Abb. 5). Zeigt zwei LOwen, Riicken an Ri.ickeu, und einen
Pinienzapfen, ein i.ibliches Grabsymbol.
Die Denkmaler sind huchstwahrscheinlich von Ortlichen Steinmet?.n1eisteru anf.!dertigt.
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Fig. 1. -

Fig. 2. -

Leu funerar.

Leu funerar.
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Fig. 5. -

Leu funerar.

Coronament funerar.

c.n

F ig. 4. -

Cap de leu funerar.
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NOI MEDALIOANE FUNERARE LUCRATE APARTE DIN
DACIA SUPERIOARĂ

Cercetarea atentă a depozitului Muzeului de istorie din Alba Iulia şi unele informaţii pridncl
descoperiri relativ recente ne-au determinat să punem din nou in discuţie problema monumentelor funerare de tipul medalioanelor lucrate aparte (freistehendes Ru~tdmedaillo1J) 1 • În cele
ce urmează, vom prezenta un număr de 9 piese inedite, provenite din Dacia Superioară, semnalînd încă alte 6 (vor apărea in lic;ta noastră de la sfirşit), care, deşi publicate, au scăpat din diferite motive repertoriului alcătuit de D. Protase 2 şi apoi completat de C. Pop şi colauoratoriP
privind această categorie de monumente sepulcrale.
1. Alba Iulia. Medalion funerar fragmentar (fig. 1), lucrat din calcar. A fost descoperit în
anului 1970 pe str. Traiau, nr. 36. Dimensiuni: înălţimea 31 c1n, lăţimea 21,5 cm, grosimea 13 cm, adincimea nişei 6,5 cm. Spatele piesei este convex. Fără nr. de inv.

primăvara

Din medalionul funerar propriu-zis. se păstrează doar partea centrală. Scena sculpturală
un personaj masculin, cu ochii larg deschişi şi pupilele marcate, nasul lat, urechile
proeminente, părul scurt, buclat, mustăţi şi barbă stufoasă ce încadrează gura cu buze groase,
gîtul scurt şi masiv. Este înveşmîntat cu o cămaşă cu guler in trei pliuri, peste !care se zăreşte
o mantie cu marginile petrecute. Jos, in partea dreaptă a personajului masculin se păstrează
capul unui băiat, ale cărui trăsături fizionomice sînt tratate într-o manieră asemănătoare cu
cele ale adultului. Fragmentul, atît cît se conservă, lasă să se întrevadă în porţiunea inferioară
din stinga un rest din braţul bărbatului sau două falduri de la o îmbrăcăminte, ceea ce duce la
presupunerea că aici a existat imaginea unui alt personaj (probabil, o femeie), astăzi dispărut.
Piesa, datată in secolele II-III, se află în Muzeul de istorie din Alba Iulia.

reprezintă

2. Alba Iulia. Fragment de medalion (fig. 2), din calcar. Are acelaşi loc de descoperire ca şi
monumentul precedent. Dimensiuni : înălţimea 29 cm, lăţimea 26 cm, grosimea 26 cm, adîncimea nişei 5 cm. Partea posterioară a piesei este de formă convexă. Fără nr. de inv.
Fragmentul prezintă capul unui copil (băiat), cu părul scurt, buclat, faţa rotundă, ochii mari,
nasul lat, gura cu buze proeminente. Cele cîteva linii incizate din dreapta par a indica detaliile
unei scene iconografice mai bogate. Piesa, datorită conservării precare, nu permite o datare
sigură, fiind plasată in secolele II-III. Este proprietatea Muzeului de istorie din Alba Iulia.
1
Citeva lucrări in legătură cu medalioanele funerare lucrate aparte din Dacia Superioară: A. Schober, în Dolg,
II, 1911, p. 275-281; Gr. Florescu, în EDR, IV, 1926-1927, p. 123-128, 136-137, 143-145; D. Protase, in
SCIV, XI, 2, 1960, p. 323-331; D. Protase, în StCl, III, 1961, p. 133-141; C. Pop, 1. Al. Aldea, I. Cbifor, V.
Lucăcel, in Apulum, VII/1, 1968, p. 413-420.
• D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, tabelul de la p. 329, fig. 3 şi notele 1-2 de la p. 329.
• C. Pop şi colab., op. cit., p. 413-420.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

504

ŞI DISCUŢII

3. Alba Iulia. Medalion in stare fragmentarl (fig. 3), din calcar. Dimensiuni: înălţimea 31 cm,
32 cm, grosimea 21,5 cm, adincimea nişei 5 cm. Medalionul are spatele convex. Nr. de
inv. 392.
lăţimea

Se păstrează partea dreaptA a monumentului sculptura!, înfăţişînd un bii.rbat sau un bâiat
cu părul scurt, ce-i incadreazll. faţa rotundâ. Detaliile fizionomice sint aproape distruse. Personajul are o imbrAcAminte groasă. în stinga se observâ resturile vestimentare ale altei persoane.
Fragmentul, bibutar unei execuţii schematice, se incadreazâ cronologic in secolele II- III.
Se află in Muzeul de istorie din Alba Iulia.

4. Alba Iulia. Medalion funerar fragmentar (fig. 4), lucrat din calcar. Dimensiuni: inălţimea
30 cm, lăţimea 36 cm, grosimea 16,5 cm, adincimea nişei 4 cm. Porţiunea posterioarâ a fragmentului este convexll.. Nr. de iov. 393.
infâţişează in prim plan un bărbat cu pii.rul bogat, barbll. şi mustăţi abundente.
se remarcll. prin portretistica destul de reuşită, in special individualizarea ochilor
pătrunzători. Poartă pe trup o tunica lungă, iar in jurul gitului, atirnind de-a lungul
braţului drept, se vede un sagurn, drapat, prins pe umăr cu o fibulll. mare, rotundă.
Alături in stinga lui, apare bustul mai
inalt al unui alt personaj la care se ·remarcă
un veşmînt interesant. Mantia, dreaptA, are o deschidere largA, triunghiulad, la git, ftancată
de un tiv, ce se continuA. in jos, in partea centrală a imbrlicAminţii, sub forma unei benzi mediane.
În mijlocul pieptului se observă o fibulă( ?) dreptunghiularli, plasaU transversal peste tiv.
:Medalionul se datează in secolele II- III, găsindu-se în Muzeul de istorie din Alba Iulia.

:Medalionul

Faţa rotundă

5. Alba Iulia. Fragment de medalion funerar (fig. 5), din calcar, descoperit in cartierul ParDimensiuni: înălţimea 20 cm, lăţimea 22 cru, grosimea 18,5 cm, adincimea nişei 5 cm. Piesa
are spatele convex. Nr. de inv. vechi B 609.

toş.

Monumentul înfăţişează capetele a doi băieţi, cel din dreapta este mai virstnic (observaţia
priYitoare la etatea copiilor se datorează dimensiunilor diferite ale capetelor). Maniera de· tratare
a detaliilor anatomice ale personajelor (părul scurt, in şuviţe puternic profilate, ochii mari,
nasul lat, gura cu buze groase şi urechile alungite) sint asemănătoare. Distrugerea accentuată
a piesei nu permite remarcarea nstimentaţiei, in afară de aceea a personajului din dreapta,
pe umărul căruia se poate '·edea o mantie prinsă cu o fibul!i. rotundă. Cei doi copii flanchează in
planul superior o a treia persoană (probabil, unul din părinţi), de la care s-au păstrat doar
faldurile imbrăcăminţii. Fragmentul este din secolele II-III, fiind proprietatea Muzeului de
istorie din Alba Iulia.
6. Alba Iulia. Medalion in stare fragmentară (fig. 6), executat din calcar. Dimensiuni: înăl
ţimea 53 cm, lăţimea 49,5 cm, grosimea 15 cm, adîncimea nişei 9 cm. Medalionul are partea
posterioară convexă. Nr. de inv. 402.
Piesa are păstrată doar partea inferioară. într-o nişă cochiliformă, pe baza cii.reia monumentul
se poate data in sec. II e.n.•, înconjurată de o corona din frunze de laur, prinsă cu o taenia,
după cum se poate observa in porţiunea centrală de jos a ghirlandei, unde panglica este petrecută in jurul ornamentului vegetal de cinci ori. Scena sculpturală întruchipează o familie alcă
tuită din patru persoane. Sus, pe o balustradâ, sint prezentate busturile părinţilor (poate cel
din stinga este un bii.rbat, in regiunea gitului observindu-se barba?), greu de precizat, din cauza
mutilării capetelor. Ei sint îmbrăcaţi in tunici lungi, drapate. În faţa lor se găsesc copiii. În stînga

f'.n.

• Medalioanele funerare lucrate aparte, ca şi stelele cu medalioane, care au nişă cochiliformă, se
Informaţie datorată I,uciei Ţeposu, de la l\luzeul de istorie al R.S. România din Bucureşti.
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apare un biiat, cu faţa rotundi, piirul scurt, buclat, ochii larg deschişi, cu marcarea pupilelor,
gura cu buze senzuale, inveşmintat intr-o tunica, in falduri, cu pliuri regulate, verticale. În
dreapta, probabil, este o fati (capul il are parţial distrus) îmbrăcată şi ea intr-o hainll. lungă.
Compoziţia sculpturalll. este reuşită, detaşindu-se admirabilul portret al băiatului, lucrat cu
multă acurateţi1 şi veridicitate. Măiestria artistică poate şi ea data piesa sculpturală in sec. II e.n.,
mai precis in epoca Antoninilor. Medalionul este expus in Muzeul de istorie din Alba Iulia.
7. Alba Iulia. Fragment de medalion (fig. 7), lucrat din calcar. Dimensiuni: înălţimea 27,5 cm,
33 cm, grosimea 11 cm, adincimea nişei 7 cm. Fragmentul are spatele convex. Nr. de
inv. 384.
li1ţimea

Într-o nişi!. de forma unei cochilii sînt reprezentate capetele a doul!. personaje. În stinga
este o femeie, cu faţa ovall!., ochii mari, nasul puţin deteriorat, gura cu buze groase, in urechi
purtind cercei globulari. Interesantă ni se pare coafura; părul lung, buclat, este strins in multe
şuviţe in jurul capului, fiind petrecut deasupra urechilor. Pe creştet formează o impletitură
groasi!. etajată, in genul unei bonete striate. Modul de aranjare al piirului pare si!. indice moda
împărătesei Plotina 6, soţia împăratului Traian, amănunt care ajută la incadrarea sculpturii
in primele doui!. decenii ale sec. II e.n. În dreapta apare capul unui bărbat, tuns scurt, cu barbă
şi mustaţă. Se află in Muzeul de istorie din Alba Iulia.
8. Copşa Mică. Medalion funerar, in stare fragmentară, din gresie, descoperit in fundaţia
unei case din localitate 6 • Dimensiuni: îniUţimea 78 cm, lăţimea 85 cm, grosimea 18 cm, adincimea nişei 6 cm. Spatele este convex. Nu cunoaştem locul actual de păstrare al piesei.
Într-o nişă simplă cu corona, sînt prezentate două personaje, o femeie (dreapta) şi un bărbat
(stînga). Datare: secolele II-III.
9. Roşia l\1ontană. Un decupaj' dintr-un ziar maghiar transilvănean din secolul trecut,
neidentificatB, relatează o excursie in zona auriferă a Munţilor Apuseni 8 • Autorul necunoscut
al rindurilor pomeneşte de două monumente romane funerare, provenite de la Roşia Montană,
pe care le-a şi desenat, incercind totodată să descifreze - de altfel foarte stîngaci - inscripţiile existente pe aceste pietre sepulcrale.
Pe unul din monumente, omamentat cu vrejuri de viţă şi ciorchini de struguri, s-a incastrat,
probabil, un medalion funerar lucrat aparte (piesa care ne interesează), fracturat in partea superioară, inconjurat de un chenar lat, in mijlocul căruia se observă două busturi (fig. 8)1°, greu
de identificat, după desenul rudimentar, cărui sex aparţin. Alte detalii (materialul, dimensiuni,
locul de păstrare etc.) despre acest monument nu deţinem. Cele două piese (deci şi medalionul)
au fost zidite, pare-se, intr-un perete al unui edificiu. Desenul lasă să se întrevadă că ar fi
vorba de o stelă funerară, dar un astfel de tip de piatră sepulcrală, cu medalion plasat ca coro-

'

Informaţie primită

1

Mulţumim tov. George Togan din Mediaş, care ne·a semnalat medalionul. Prezentarea piesei urmcaz:\ a fi Ucută

de la I,ucia Teposu.

detaliat de autorul descoperirii.
' Semnalarea colegului Nicolae Vlassa, de la Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj, care ne·a ajutat şi Ia
traducerea documentului.
1 Acad. David Prodan, după formatul literelor, execuţia desenelor, calitatea hîrtiei etc:., este de părere că decu·
pajul ar aparţine ziarului .,Vasârnapi Ujsăg".
' Decupajul de ziar se găseşte in Fondul !,. K6vări din Arhiva istorica a Bibliotecii Academiei R.S. România
- Filiala Cluj.
10
Nu am considerat necesar să reproducem in desen intreg monumentul, ci doar detaliul privind partea lui superioară, \mde se află medalionul incastrat ce ne interesează.
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nament pe stelă şi nicidecum in interiorul acesteia, nu se cunoaşte in Dacia. Reprezentarea personajelor in profil (vezi schiţa, dacă autorul necunoscut a făcut-o veridică), incertitudinea
informaţiilor ş.a., ne determină să punem acest monument sub rezervă .

•
O

dată terminată

prezentarea medalioanelor funerare lucrate aparte inedite, vom încerca
un repertoriu pe cit posibil exhaustiv, prezentînd totodată şi aria de răspîndire
a acestui tip de monument in Dacia Superioară.

să alcătuim

(fig. 9) 11

1. AIUD:
1. Medalion cu lei apotropaici12 • Bine păstrat. Calcar. Partea superioară: rest de con de pin.
Partea centrală: nişă cochiliformă cu trei personaje: sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta),
jos, un băiat. Partea inferioară (postamentul propriu-zis) : doi lei apotropaici adosaţi, cu cap de
berbec în gheare (cel din stînga) şi cap de cal (cel din dreapta); între ei, capul unei meduze de tip
.. bello". Datare: iniţială sec. III e.n. 13, recentă sec. II e.n.u. În Muzeul de istorie al R.S. România din Bucureşti.
Descoperiri la Aiud : 1 exemplar.

II. ALBA IULIA:
2. Medalion cu lei apotropaici 15 • Bine conservat. Calcar. Partea superioară : con de pin tra-

pezoidal. Partea centrală: nişli. simplă, cu corona, taenia şi trei personaje: sus, o femeie (stînga)
un bărbat (dreapta), jos, un băiat. Partea inferioară (soclul) : doi lei apotropaici adosaţi,
cu cap de viţel (sau mistreţ) în gheare (cel din stinga) şi cap de cal (cel din dreapta). Datare:
iniţială sec. III e.n. 18, recentă sec. II e.n.l7. în Muzeul de istorie din Alba Iulia.
3. Medalion fragmentar 18 • Calcar. Nişă simplă cu un bărbat, restul reprezentării distrus.
Datare: sec. II-III. în Muzeul de istorie din Alba Iulia.
4. Medalion fragmentar 19 • Calcar. Xişă simplă cu o femeie(?), restul scenei rupt. Datare:
sec. II-III. în Muzeul de istorie din Alba Iulia.

şi

11

Numerotarea monumentelor din repertoriu corespunde cu cea de pe harta prezentatâ la fig. 9.
D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 325-326, nr. 2, fig. 2 ~i monumentul nr. 1 din tabelul de la p. 329;
D. l'rotase, In Studii şi comunU:dri (= ApuliWI, !III), 1961, p. 139; 111. Horhat, In Studii şi comu11icdri (= Ap11l11m,
IIII), 1961, p. 276-280, fig. 1; D. Protase, in SIC/, III, 1961, p. 134-135, nr. 2, fig. 2; V. Wollmann, in Sargetia,
V, 1968, p. 118, nota 2, nr. 1; 1,. David- Ţeposu, in RomR11m, KOln, 1969, p. 261, piesa G 164 (= Civill<i, Roma,
19i0, p. 248, piesa G 104, fig. de pe copertă); V. \\'ollmann, in ActaMN, VI, 1969, p. 535, nota 5, nr. 1.
1
' Datarea lui D. Protase. Vezi nota 12.
" L. Ţeposu, pe baza unui studiu de sinteză privind originea unor monumente funerare din Dacia (in SCIV,
2,1972, p. 215-222) plasează medalioane1e cu lei apotropaici in sec. II e.n. Vezi pentru datare şi nota 4.
n D. Protase, In SCJV, XI, 2, 1960, p. 324-325, nr. 1, fig. 1 şi monumentul nr. 5 din tabelul de la p. 329;
D. Protase, ln Studii şi comu11U:dri ( = Apulum, IIII), 1961, p. 138-139, nr. 7, fig. 7; M. Horhat, op. cit., p. 279;
D. Protase,ln SICl, III, 1961, p. 134, nr. 1, fig. 1; V. \Vollmann, in Sargetia, p. 118, nota 2, nr. 2; 1,. David-Ţeposu,
in RomRum, p. 261, piesa G 163 (= Civilta, p. 248, piesa G 105, pl. I.,X); V. Wollmann, in ActaMN, VI, 1969,
p. 535, nota 5, nr. 2.
11 Datarea lui D. Protase. Vezi nota 15.
17 Vezi pentru datare nota 14.
11 D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, nota 2 de la p. 329 (monumentul cu nr. inv. 62/II); C. Pop şi colab.,
op. cii., p. 413, nr. 1, fig. 1.
11 D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, nota 2 de la p. 329 (monumentul cu nr. inv. 105/I); C. Pop şi colab .•
op. cit., p. 413-414, nr. 2, fig. 2.
11
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5. Medalion fragmentar 20 • Calcar. Partea superioară distrusă. Partea centrală: nişă simpli!.,
cu corona, taenia şi o femeie. Partea inferioară : restul unei proeminenţe trapezoidale cu caracter funcţional. Datare: sec. II-III. În Muzeul de istorie din Alba Iulia.
6. Medalionu. Destul de bine păstrat. Calcar. Partea superioară: conul de pin rupt. Partea
centrală: nişă simplă,

cu corona, taenia şi două personaje: o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta),
aşezaţi pe o balustradă. Partea inferioară: picior trapezoidal pentru împlîntat. Datare: sec. II e.u.
În Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta.

7. Medalion12 • Destul de bine conservat. Calcar. Partea superioară: rest de con de pin. Partea centrală: nişă simplă, cu corona şi un bărbat. Partea inferioară: piciorul rupt. Datare :
sec. II e.n. în Muzeul de istorie din Alba Iulia.
8. Medalion23 • Destul de bine păstrat. Calcar. Partea superioară: rest de con de pin. Partea
simpli!., cu corona şi două personaje: sus, un bărbat, jos, un copil (băiat?). Partea
inferioară: piciorul rupt. Datare : sec. III e.n. În Muzeul de istorie din Alba Iulia.
centrală: nişă

9. Medalion fragmentar. Monument descris de noi la nr. 1.

10. Medalion fragmentar. Idem, nr. 2.
11. Medalion fragmentar. Idem, nr. 3.
12. Medalion fragmentar. Idem, nr. 4.
13. Medalion fragmentar. Idem, nr. 5.
14. Medalion fragmentar. Idem, nr. 6.

15. Medalion fragmentar. Idem, nr. 7.

Descoperiri la Alba Iulia: 14 exemplare.

III. APOLDUL DE SUS (fost Apoldul Mare, jud. Sibiu):
16. Medalionu. Destul de bine păstrat. Calcar. Partea superioară: rest de con de pin. Partea
centrală: nişă cochiliformă

cu corona şi şase personaje :sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta)
jos, doi băieţi ~cadreazi!. două fete, toţi aşezaţi pe o balustradă. Partea inferioară : piciorul
rupt. Datare : sec. II e.n. în Muzeul Brukenthal din Sibiu.
17. Medalion25 • Destul de bine conservat. Calcar. Partea superioară: re1>t de con de pin.

Partea

centrală

:

nişă cochiliformă

cu corona, taenia

şi şase

personaje : sus, o femeie (stinga),

n C. Pop şi colau.,

op. cit., p. 414-415, nr. 3, fig. 3.
A. Schober, in Dolg, Il, 1911, p. 277-278, nr. 4, fig. 4; A. Schober, Die riimischen Grabsteine vo11 Noricu111
u11d P•mnonien, Viena, 1923, p. 211, fig. 211; Gr. Florescu, op. cit., p. 125, nr. 82; D. Protase, In SCIV, XI, 2•
1960, monumentul nr. 2 din tabelul de la p. 329.
22
Gr. Florcscu, op. cit., p. 125, nr. 83, fig. 70; D. Protase, In SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 3 din
tAbelul de la p. 329.
11

11
Gr. Florescu, op. cit., p. 126, nr. 84, fig. 71; D. Protase, în SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 4 din tabelul
de la p. 329.

" A. Schober, in Do/g, Il, 1911, p. 278, nr. 5, fig. 5; A. Schober, Die riimischm Grabstei11e .. ·., p. 211, fig. 212
(plasează greşit piesa ca fiind descoperită la Alba Iulia); Gr. Florescu, op. cit., p. 124, nr. 80, fig. 68; S. Ferri, Arte

romana sul Danubio, 1\lilano, 1933, p. 329-330, fig. 430; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 6
din tabelul de la p. 329; 1,. David-Teposu, In RiimRum, p. 138, piesa D 66 ( = Civilta, p. 154, piesa D 72).
" A. Schober, în Dolg, II, 1911, p. 279, nr. 6, fig. 6; Gr. Florescu, op. cit., p. 124-125, nr. 81, fig. 69; D. Proose, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 7 din tabelul de la p. 329.
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un băiat la (mijloc) şi un bărbat (dreapta), jos, doi băieţi încadrează o fată. Partea
rest din piciorze. Datare: sec. II e.n. !n Muzeul Brukenthal din Sibiu.
Descoperiri la Apoldul de Sus: 2 exemplare.

ŞI DISCUŢII

inferioară

:

IV. CIGMĂU-GEOAGIU (jud. Hunedoara):
18. Medalion (?) fragmentar 27 • Gresie calcaroasă. Forma circulară şi dimensiunile aproximativ egale (44 x 34 cm) pledează pentru un medalion funerar lucrat aparte. Nu se poate
face o descriere detaliată a piesei din cauza stării proaste de conservare. Se observă totuşi o
nişă cochiliformă (care ar putea fi şi o corona) cu două personaje : o femeie (stinga) şi un bărbat
(dreapta). Partea inferioară a monumentului lasă să se întrevadă o continuare a pietrei, ceea
ce poate duce la ipoteza unui medalion funerar lucrat aparte, mai complex, de tipul celor de
la Aiud (piesa nr. 1) şi Alba Iulia (exemplarul nr. 2). Datare: sec. II-III. Zidit in turnul bisericii reformate din Geoagiu.
19. Medalion ( ?) 28 • Gresie calcaroasă. Forma circulară şi dimensiunile aproape egale (57 x
56 cm) par să indice un medalion funerar lucrat aparte. În privinţa descrierii, aceea~i obseryaţie ca la monumentul de mai sus. În nişa simplă este un bărbat. Datare: sec. II-III. Îucastrat in turnul bisericii reformate din Geoagiu.
Descoperiri Ia Cigmău-Geoagiu: 2 extmplare.

\'. COPŞA MICĂ:
20. Medalion fragmentar. Piesa descrisă de noi Ia nr. 8.
Descoperiri la Copşa Mică : 1 exemplar.

VI.

CRISTEŞTI

(jud.

Mureş):

21. Medalion fragmentar. Calcar. Nişă simplă cu o femeie şi doi copii ( ?), restul scenei distrus. Un precedent repertoriu al nostru privind medalioanele funerare lucrate aparte din Dacia
Superioară considera piesa inedită2 9 , cind de fapt ea fusese publicată 30 (fig. 10). Cu această
ocazie facem cuvenita rectificare, arătînd că regretabila confuzie s-a datorat în primul rind
stării de degradare accentuată a monumentului, care după 28 de ani de la p~a lui amintire
în literatura de specialitate, are un aspect aproape total diferit, dificil de recunoscut (fig. 11) 81 •
Datare: sec. II-III. în Muzeul judeţean 'fg. :Mureş.
22. Medalion fragmentar (fig. 12). Vom prezenta mai in amănunt această piesă, lucru ce
nu l-am putut face la data publicării ei iniţiale de către noP 2 • Dimensiuni: înălţimea 42,5 cm,
lăţimea 46 cm, grosimea 15 cm, adincimea nişei 2 cm. Nr. de inv. 4 a- b.
11 Credem că in partea inferioară a monumcntului se observă fragmentele piciorului de impllntat şi nicidecum
marginile panglicii care !mpleteşte coroana, aşa cum presupune Gr. Florescu, op. cit., p. 125. De altfel, /aenia se
vede clar pe medalion, iar resturile păstrate nu au decit un caracter funcţional.
" N. Gostar, !n Contribulii la cunoaşterea rcgi1mii Hunedoara (= Sargetia, III), 1956, p. 66, nr. 17, fig. 12;
V. Wollmann, In Sargetia, V, 1966, p. 116, nr. Il, fig. Il.
' N. Gostar, op. cit., p. 66-67, nr. 16, fig. 13; V. \\"ollmann, op. cit., p. 116, nr. 12, fig. 12.
" C. Pop şi colab., op. cit., p. 415, nr. 6 (monumentul cu nr. inv. 26).
30
I. Paulovics, Dacia kelet~ hatarvoua/a ls az ugyuevezctt "dak"-eziistkincsek kirdise, Cluj, 1944, p. 92-93, fig. 45;
D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 6 din tabelul de la p. 329.
31 Pentru fotografiile pieselor de Ia Cristeşti, mulţumim tov. Andrei Zrfnyi, de la Muzeul judeţean Tg. Mureş.
11 C. Pop şi colab., op. cit., p. 415, nr. 4.
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Monumentul lucrat din calcar este fracturat central. Într-o nişă simplă cu chenar lat şi plat
sînt reprezentate patru personaje. Sus; în stinga apare o femeie, cu velamen pe cap, îmbrăcată
intr-o tunica manicata, in falduri, cu guler despicat, iar în dreapta ei se află un bărbat cu barbă,
înveşmîntat într-o haină cu mineci lungi. Părinţii ţin cu mina dreapti\ şi respectiv stînga in faţa
lor, Cîte· un copil, ale căror fizionomii sint deteriora te. Cronologic, piesa se încadrează in secolele
II-III. În Muzeul judeţean Tg. Mureş.
23. Medalionsa. Destul de bine păstrat. Calcar. Dimensiunile şi descrierea piesei nu s-au putut
da, informaţia despre descoperirea monumentulu.i fiind recentă. În Muzeul judeţean Tg. Mure ş·
Descoperiri la Cristeşti : 3 exemplare 34 •
VII. GHERLA:
24. :Medalion fragmentar3 5 • Calcar. Nişă cochiliformă cu corona şi capul unei femei(?), restul
reprezentării

rupt. Datare: sec. II e.n. 38 • în Muzeul din Gherla.
D"escoperiri la Gherla: 1 exemplar.

VIII. GHI RBOM (jud. Alba):
25. Medalion37 • Destul de bine conservat. Calcar. Se păstrează doar partea centrală: mşa
cu corona, taenia şi şapte personaje: sus, o femeie (în stînga), un copil (la mijloc) şi un
bărbat (dreapta), jos, patru copil. Datare: sec. II-III. În Muzeul din Sebeş,
Descoperiri la Ghirbom : 1 exemplar.

simplă

IX. GILAU (jud. Cluj):
26. :Medalion38 • Destul de bine păstrat. Calcar. Partea superioară distrusă. Partea centrali"!:
nişă simplă

cu corotta, taenia şi două personaje: o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta). Partea
rest de picior. Datare: sec. II e.n. în Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj.
27. Medalion30 • Bine conservat. Calcar. Partea superioară: con de pin. Partea centrală:
nişă cochilifonnă cu corona şi două personaje: o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta). Partea
inferioară: rest de picior. Datare: sec. II e.n. 40 • În Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj.
Descoperiri la Gilău: 2 exemplare.
inferioară:

" Informaţie datorată tov. Andrei Zrinyi. Acest monument înlocuieşte piesa nr. 5 (cu nr. inv. 10) publicată
de C. Pop şi colab., op. cii., p. 415, nr. 5, care greşit a fost considerată medalion funerar lucrat aparte, cind de
fapt ea este un fragment de stelă.
" La Cristeşti sînt, deci, 3 monumente de acest tip şi nu 4. Vezi notele 30 şi 32-33.
" C. Pop şi colab., op. cit., p. 415, nr. 7, fig. 4.
" Vezi pentru datare nota 4.
"C. Pop şi colab., op. cii., addenda, p. 420, nr. 1; V. 'Vollmann, In AclaMN, VII, 1970, p. 179-180, nr. 19,
fig. 16.
•• A. Schober, in Dolg, II, 1911, p. 276, nr. 2, fig. 2; Gr. Florescu, op. cil., p. 128, nr. 88, fig. 74; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 12 din tabelul de la p. 329.
•• D. Protase, în SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 13 din tabelul del a p. 329 şi nota 1 de la p. 329; c. Pop
şi colab., op. cil., p. 415-416, nr. 8, fig. 5.
•• Ve:ti pentru datare nota 4.
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Bistriţa-Năsdud):

28. Medalion°. Destul de bine păstrat. Gresie calcaroasă. Partea superioară: distrusă. Partea
cu corona şi trei personaje: sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta),
jos, un copil. Partea inferioară ruptă. Datare : sec. II e.n. 42 • în Muzeul din Năsăud.
Descoperiri la llişua: 1 exemplar.

centrală: nişă cochiliformă

XI. MIHAI VITEAZUL (jud. Cluj}:
29. Medalionu. Bine păstrat. Gresie calcaroasă. Partea superioară: rest de con de pin. Partea
centrală: nişă simplă

cu cor011a, taenia şi două personaje: o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta).
Partea inferioară : picior trapezoidal. Datare : a doua jumătate a sec. II e.n. În Muzeul municipal Turda.
Descoperiri la Mihai Viteazul : 1 exemplar.
XII. JIOIGRAD (jud. Sdlaj):
30. Medalion fragmentar 4 • Calcar. Se păstrează duar partea centrală cu rest al nişei cochilifurme şi opt personaje: sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta), la mijloc, trei fete şi un
1Jăiat (dreapta), jos, o fată (stinga) şi un băiat (dreapta). Datare: sec. II e.n.n. în Muzeul de
istorie şi artă Zalău.
31. Medalion fragmentar•. Calcar. Se conservă doar partea centrală cu nişă simplă şi două
personaje: o femeie cu un glob sau fruct (stinga) şi un bărbat cu o cupă (dreapta). Datare:
sec. II-III. În Muzeul de istorie şi artă Zalău.
Descoperiri la Moigrad: 2 exemplare.

XIII. PĂTR!NGENI (jud. Alba):
32. l\IedalionH. Destul de bine conservat. Calcar. Partea superioară: rest de con de pin
Partea centrală : nişă cochiliformă cu corona, taenia şi trei personaje : sus, doi bărbaţi, jos, un
băiat. Partea inferioară ruptă. Datare: iniţială sec. III e.n. 48 , recentă sec. II e.n.~u. În Muzeul
de istorie al R.S. România din Bucureşti.
Descoperiri la Pătrlngeni: 1 exemplar.
" 1. Marj..ian, Ţara l\'dsdudului inainte de iiiStiluirea regi011entului de grd11iceri, Năsăud, 1934, p. 4 (greşeşte localizîud piesa la S!ngeorz·Dă.i); D. l'rolase, in AciMu:, IJ, 1956, p. 133; D. Protase, în SCIV, XI, 2, 1960, monumentul
nr. 14 din tabelul de la p. 329.
" Vezi pentru datare nota 4.
" 1. 'figăra, In ProblMut, 1960, p. 208; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 19 de la p. 329 şi
nota 1 de la p. 329 (plaSează monumentul ca fiind descoperit la Potaissa) ; 1. 1. Russu - z. Milea, In ProbiMur,
1964, p. 31, nr. 19, fig. 19; H. Daicoviciu, in RomRum, p. 260, piesa G 160 (= Civilla, p. 247, piesa G 101).
" D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 15 din tabelul de la p. 329 şi nota 1 de la p. 329 (informaţie
greşită, deoarece piesa cu nr. inv. 223 nu este medalion, ci un monument dionysiac); c. Pop şi colab., of>. cit., p.
417-418, nr. 9, fig. 6.
" Vezi pentru datare nota 4.
" C. Pop şi colab., op. cii., p. 418, nr. 10, fig. 7.
" A. Schober, in Dolg, II, 1911, p. 275-276, nr. 1, fig. 1; Gr. Florescu, op. cit., p. 123, nr. 78, fig. 66 (greşeşte
rnnsiderind piesa de la Petroşani); D. Protase, în SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 16 din tabelul de la p. 329.
8
Datarea lui A. Schober şi Gr. Florescu.
• vezi pentru datare nota 4.
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XIV. ROŞIA MONTANĂ (jud. Alba):
33. Medalion& 0 • Destul de bine păstrat. Gresie. Partea superioară: rest de con de pin. Partea

centrală: nişă cochiliformă cu patru personaje: sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta).

stînd pe o balustradă, jos, un băiat (stinga) şi o fată (dreapta). Partea inferioară distrusli. Datare:
sec. II e.n.n. în Muzeul municipal Turda.
34. Medalion(?) intreg. Piesa

Descoperiri la

descrisă

Roşia Montană:

de noi la nr. 9.

2 exemplare.

XV. SARMIZEGETUSA (jud. Hunedoara):
păstrat. Gresie. Partea superioară: rest de con de pin. Partea
cu corot;a, tamia şi şase personaje: sus, o femeie (stinga) şi doi hrtrbaţi (mijloc şi dreapta), jos, doi băieţi încadrează o fată.
Partea inferioară ruptă: Datare : sec. II e.n. În Muzeul judeţean Deva.

35. Medalion62 • Destul de bine

centrală: nişă cochiliformă

36. Medalion63 • Bine păstrat. Gresie. Partea superioară: rest de con de pin. Partea centralrt :
nişă cochiliformă

cu corona, taenia şi patru personaje : sus, o femeie cu un fruct (stinga) şi un
bărbat cu volumm (dreapta), jos, doi băieţi, aşezaţi pe o balustradli; cel din stinga cu o pasăre
(porumbel?), cel din dreapta cu stilus şi un obiect de formă cubică. Partea inferioară : picior
de implintat. Datare: sfîrşitul sec. II e.n. în Muzeul de istorie al R.S. România din Bucureşti.
Descoperiri la Sarmizegetuza: 2 exemplare.
L .
XVI. T1RNAVA (fostă Proştea JVfare, jud. Sibiu):
37. Medalion cu leu apotropaic 64 • Destul de bine conservat. Calcar. Partea superioară: leu
funerar acefal. Partea centrală: nişă simplă cu două personaje masculine, cel din stinga cu un
obiect rotund. Partea inferioară distrusă. Datare : sec. II e.n. în Muzeul Brukenthal din Sibiu.

Descoperiri la Tirnava : 1 exemplar.
1
° C. Pop şi colab., op. cit., addenda, p. 420, nr. 2; \'. Wollmann, în Acla.l/.V, VII, 1970, aminteşte monumentul
la p. 180; z. ?.lilea, in Apulum, IX, 1971, p. 437-438, nr. 2, fig. 2.
" Vezi pentru datare nota 4.
•• Gr. Florescu, op. cit., p. 126, nr. 85, fig. 72 (nu dă tocul de provenienţă a medalionului); S. Ferri, op. cit.,
p. 329, fig. 428; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 9 din tabelul de la p. 329; I,. David-Ţeposu,
tn RiimRum, p. 260, piesa G 161, specifică locul de găsire al monumentului in Transilvania(= Civilta, p. 247, piesa
G 102). Recent, Lucia Ţeposu, pe baza analizei stilistice a medalionului, il determină ca fiind de provenienţă de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fapt pentru care il includem la această localitate.
" Gr. Florescu, op. cit., p. 127, nr. 86," fig. 73 (nu dă locul de descoperire al piesei); S. Ferri, op. cit., p. 329,
fig. 429; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 10 din tabelul de la p. 329; D. Tudor, In Das Allertum, 11, 2, 1965, p. 113, fig. de la p. 112 (locallzează medalionulla Micia); L. David-Ţeposu, in RiimRum, p. 260-261,
piesa G 162, presupune ca loc de descoperire Transilvania ( = Civili il, p. 247, piesa G 103). I,ucia Ţeposu afirmă, dupi1
maniera de tratare artistică, că piesa este tot de la Ulpia Traiana Sarmiztgetusa, ceea ce ne-a determinat s-o plasăm aici.
11 111. J. Ackner, Transilvania, Beiblall des siebenbiirger Boten, 1857, p. 189, nr. 48; A. Scl10ber, in Dolg, II, 1911,
p. 279-281, nr. 7, fig. 7; Gr. Florescu, op. cit., p. 128, nr. 87; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 326 şi monumentul nr. 17 din tabelul de la p. 329; D. Protase, in Studii şi comunicdri (= Apulum, IIII), 1961, p. 139; D.
Protase, in SICI, 111, 1961, p. 136-138.
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(jud. Humdoara) :

38. Medalion cu lei apotropaici 66 • Fragmentar. Calcar. Partea superioară ruptă. Partea centrală: nişă cochiliformă cu coro11a, taenia şi patru personaje : sus, o femeie (stinga) şi un bărbat
(dreapta), jos, doi copii. Partea inferioară (postamentul propriu-zis) : doi lei apotropaici adosaţi.
Datare: sec. II e.n. 68 • În Muzeul judeţean Ploieşti.
39. Medalion67 • Destul de bine păstrat. Gresie. Partea superioară ruptă. Partea centrală:
nişă simplă cu corona, tac11ia şi trei personaje: sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta),
jos, un băiat. Partea inferioară ruptă. Datare : sec. II e n. în Muzeul judeţean Deva.
40. Medalion68 • Bine conservat. Gresie. Partea superioară: rest de con de pin. Partea centrală: nişll. cochiliformA. cu corona, taenia şi două personaje: o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta).
Partea inferioară : picior de împlîntat. Datare : sec. II e.n. în Muzeul judeţean Deva.
41. Medalionu. Destul de bine conservat. Andezit. Partea superioară distrusă. Partea centralA.: nişA. simplă cu corona, taenia şi patru personaje: sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta),
jos, o femeie (stinga) şi un bilrbat (dreapta), aşezaţi pe o balustradă. Partea inferioară avariată.
Datare: sec. II e.n. (epoca Antoninilor). În Muzeul de istorie al R.S. România din Bucureşti.
42. Medalion fragmentar 80 • Calcar. Se păstreazA. doar partea centrală superioarA. cu nişa
cochiliformă, corona, taenia şi douA. personaje: o femeie (stinga) şi un bilrbat (dreapta). Datare:
sec. II e.n. În Muzeul judeţean Arad.
Descoperiri la Veţel: 5 exemplare.

XVIII. ZLATNA:
43. Medalion fragmentar 81 • Calcar. Se conservă doar partea centrală cu nişa cochiliformă.
corona, taenia şi cinci personaje : sus, o femeie (stinga) şi un bărbat (dreapta), jos, trei băieţi,
Datare: sec. II e.n. În Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj.
Descoperiri la Zlatna : 1 exemplar.

•
Dupll. cum se constată din repertoriul de mai sus, astăzi se cunosc 43 de medalioane funerare
lucrate aparte, descoperite toate in Dacia Superior 82 , provenite din 78localităţi. Ele imbogăţesc
" D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 326, nr. 3 şi monumentul nr. 18 din tabelul de la p. 329 (consideră
piesa de provenienţă incertă: Ulpia Trauma Sarmi.egetusa sau Apulvm); D. Protase, In Studii şi cercetdri (= Apulum,
IIII), 1961, p. 139; M. Horhat, op. cit., p. 279; D. Protase, in StCI, III, 1961, p. 136-138, nr. 3; V. Wollmann,
in Sargtlia, V, 1968, p. 118, nota 2, nr. 3 ( = ActaMN, VI, 1969, p. 535, nota 5, nr. 3), dă monumentul ca fiind
de la Micia.
11 Vezi pentru~ datare notele 4 şi 14.
17 O. Floca, in Dacia, VII- VIII, 1937-1940, p. 341 -342, nr. 2, fig. 2; D. Protase, In SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 20 din tabelul de la p. 329 şi nota 1 de la p. 329.
·
" O. Floca, In ActaMN, V, 1968, p. 115-116, nr. 4, fig. 4.
"1,. David- 1,. Mărghitan, in ActaMN, V, 1968, p. 133-134, nr. III, pl. 11/4.
•• S. Ferri, op. cit., p. 327, fig. 424; D. Protase, in SCIV, XI, 2, monumentul nr. 11 din tabelul de la p. 329
şi nota 1 de la p. 329 (consideră greşit piesa cu loc de descoperire necunoscut). Monumentul este astăzi In Muzeul
judeţean Arad. Informaţie I,ucia Ţeposu.
11 A. Schober, in Dolg, II, 1911, p. 276-277, nr. 3, fig. 3; Gr. Florescu, op. cit., p. 123-124, nr. 79, fig. 67;
S. Ferri, op. cit., p. 327-329, fig. 425-427; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, monumentul nr. 21 din tabelul
de la p. 329; H. Daicoviciu, in RomRvm, p. 260, piesa G 159, pl. 102 (= CiuiUtl, p. 247, piesa G 100, pl. LXV)·
11
Plnă acum nu s-a semnalat nici o descoperire de acest gen in Dacia Inferior.
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substanţial numărul

de piese de acest gen din provincia intracarpatică83 • Monumentele apar
in cele mai diverse aşezări romane: oraşe (Alba Iulia-Apulum, Moigrad-Porolissum, Ulpia
Traiana Sarmizegetuza, Zlatna-Pătringeni-Ampelum), castre sau canabele lor (Cigmău, Gherla,
Gilău, Ilişua), aşezări cu caracter semiurban (Aiud-Brucla, Roşia Montană-Alburnus Maior,
Veţel-Micia), sate (Apoldul de Sus, Copşa Mică, Cristeşti, Ghirbom, Mihai Viteazul, Tîrnava).
Pentru prima oară se intilnesc acum numele unor localităţi, ca Cigmău-Geoagiu şi Copşa Mică.
Repartizarea teritorială a medalioanelor funerare lucrate aparte în Dacia Snperioară permite
constatarea că din cele 43 de monumente sculpturale de acest tip, cunoscute, un număr de 14 piese
provin de la Apulum, ceea ce reprezintă aproximativ 33% din totalul exemplarelor descoperite
în provincia traiană. Cu această ocazie se confirmă încă o dată ipoteza că in importantul oraş
roman de pe malul Mureşului ar fi fiinţat un mare atelier de lapicizi, specializat în executarea
unor piese sepulcrale tipiceet. De altfel, de aici provin şi Il coronamente funerare în formă de
trunchi de piramidă arcuită8 G, (dacă nu includem in numărătoare piesele de la Geoagiu şi l\fesentea, atribuite, de asemenea, acestui centru de pietrari) 88 • Apariţia a cinci medalioane la 1lficia
pune ,problema existenţei in aşezarea respectivă a unui atelier de prelucrare, pe lîngă celelalte
centre de pietrărie care funcţionau in localităţile cunoscute din Dacia0 7.
Deşi in zona auriferă a Munţilor Apuseni s-au descoperit patru piese (două la Roşia Montană,
una probabil la Zlatna şi alta la Pătringeni), credem că părerea mai veche a lui Gr. Floresc 11
privind o legătură intre aceste medalioane şi lucrătorii mineri din regiunea respectivă os nu trebuie
acceptată, deoarece s-ar putea ca monumentele în cauză sli fi fost confecţionate şi comandate
la Apulum, apoi înşişi defuncţii să nu fi aparţinut familiilor de slujbaşi la mine.

Pe baza repertoriului intocmit de noi se poate face o trecere în revistă a portretisticii medalioanelor lucrate aparte, remarcîndu-se întreaga galerie de personaje ce apar pe monumente,
precum·şi numărul celor reprezentaţi. Ele se grupează astfel: a) cu o singură persoană: 3 piese
(două de la Alba Iulia, nr. 5, 7, una de la Cigmău-Geoagiu, nr. 19); b) cu două persoane:
11 exemplare (două de la Alba Iulia, nr, 6, 8, două de la Gilău, nr. 26-27 şi cîte unul de la
Cigmău-Geoagiu, nr. 18, Copşa Mică, nr. 20, Mihai Viteazul, nr. 29, Moigrad, nr. 31, Roşia
Montană, nr. 34, Tîrnava, nr. 37 şi Veţel, nr. 40); c) cu trei persoane: 5 monumente (cîte unul
de la Aiud, nr. 1, Alba Iulia, nr. 2, Ilişua, nr. 28, Pătrîngeni, nr. 32 şi Veţel, nr. 39) ; d) cu
patru personaje: 5 exemplare (cite unul de la Alba Iulia, nr. 14, Cristeşti, nr. 22, Roşia Montană,
nr. 33, Sarmizegetusa, nr. 36 şi Veţel, nr. 38); e) cu cinci personaje: 1 monument (Zlatna,
nr. 43); f) cu şase persoane: 3 piese (două de Ia Apoldul de Sus, nr. 16-17 şi una de la Sarmizegetusa, nr. 35); g) cu şapte persoane: 1 exemplar (Ghirbom, nr. 25); h) cu opt personaje:
1 piesă (Moigrad, nr. 30). Nu au putut fi clasificate un număr de 12 monumente (opt de la Alba
Iulia, nr. 3-4, 9-13, 15, două de la Cristeşti, nr. 21, 23 [nu am văzut medalionul] şi cîte
unul de la Gherla, nr. 24 şi Veţel, nr. 42), deoarece starea lor precară, fragmentară, nu permite
reconstituirea exactă a scenelor sculptate. Referitor la prezentarea adulţilor, trebuie arătat că
1m medalion înfăţişează o singură femeie (Alba Iulia, nr. 5), trei cîte un bărbat (două de Ia Alba
Iulia, nr. 7-8 şi unul de la Cigmău-Geoagiu, nr. 19). Pe două monumente apar doar două
" Vezi, C. Pop şi colab., op. cit., p. 413-420.

" ldem, op. cit., p. 419.
".H. Daicoviciu, in Apulum, VII/1, 1968, p. 333-352; C. Pop, în Apulum, IX, 1971, p. 371-372.
16
Vezi tabelul lui H. Daicoviciu, in Apulum, Vll/1, 1968, p. 345.
" C. Pop şi colab., in Apulum, VII/1, 1968, p. 419.
" Gr. Florescu, in Latomus, XXVIII, 1957, p. 225. Ipoteza lui Gr. Florescu este contestată de D. Protase, In
SCJV, XI, 2, 1960, p. 329-330.
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personaje masculine (Pătringeni, nr. 32 şi Tirnava. nr. 37), iar pe unul, două femei şi doi băr
nr. 41). Un număr de 6 piese înfăţişează defuncţii aşezaţi pe o balustradă, in genul
unei loje de amfiteatru (două de la Alba Iulia, nr. 6, 14 şi cite una de la Apoldul de Sus, nr. 16,
Roşia Montană, nr. 33, Sarmizegetusa, nr. 36 şi Veţel, nr. 41). În general, personajele sint
reprezentate fără obiecte in mîini, excepţie făcînd 3 piese (Moigrad, nr. 31, Sarmizegetusa,
nr. 36 şi Tirnaya, nr. 37). O caracteristică a tuturor medalioanelor descoperite in Dacia Superioară este faptul că roziţia adulţilcr, plasaţi de obicei in partea superioară a nişei centrale,
este aceeaşi: fm:eia la stinga şi bărbatul la dreapta (excepţie face piesa de la Copşa Mică, nr. 20).
Patru monumente prezintă lei apotropaici : la trei dintre ele, aceste animale formează postamentul rropriu-zis (Aiud, nr. 1, Alba Iulia, nr. 2 şi Veţel, nr. 38), iar la unul, apar ca acroterin
(TirnaYa, IJT. 37). Interesant este de remarcat faptul că 18 exemplare an nişă cochiliformă
(Aiud, nr. 1, Alba Iulia, nr. 14-15, Apoldul de Sus, nr. 16-17, Cigmău-Geoagiu, nr. 18,
Gherla, nr. 24, Gilău, nr. 27, llişua, nr. 28, Moigrad, nr. 30, Pătringeni, nr. 32, Roşia Montană,
nr. 33, Sarmiztgetusa, nr. 35-36, \'eţel, nr. 38, 40, 42 şi Zlatna, nr. 43), fiind datate in secolul II e.n. 88 • În general, nişele sint ornamentate cu ghirlande şi panglici, aşa cum se poate vedea
decoraţia re 24 de monumente (Alba Iulia, nr. 2, 5-8, 14, Apoldul de Sus, nr. 16-17, Copşa
Mică, nr. 20, Gherla, nr. 24, Ghirbcm, nr. 25, Gilău, nr. 26-27, Ilişua, nr. 28, Mihai Viteazul,
m. 29, Pătringmi, nr. 32, Sarmizegetuza, nr. 35-36, Veţel, nr. 38-42 şi Zlatna, nr. 43).

baţi (\"eţel,

Din punct de ndere tipologie, medalioanele funerare lucrate aparte îşi au, probabil, originea
in acele imagincs clipeatae, .,imagini pe scut", atestate intii in Grecia, in Sanctuarul divinităţilcr din Samotbrace, către anul 100 i.e.n. 70 • l..'n exemplu elocvent il constituie celebrul bust
al lui Menandru de la Ostia 71 sau portretul filozofului Demosthenes 72 • Ele apar pentru întîia oară
la Roma in templul Bellonei, in· jurul anului 80 i.e.n.'a. Prezentarea busturilor defuncţilor în
altorelief, in nişe rotunde, decorate cu ghirlande şi panglici, se vor intilni apoi frecvent la stelele
funerare şi sarcofage. O dovadă timpurie in acest sens este bustul unui copil de pe mormîntul
familiei Bateria din Roma, mormint contemporan cu domnia împăratului Domiţian 7•.
Astfel de reprezentări sint cunoscute in Gallia (in special, portrete de copii) 76 , la Aquileia 7 ft,
in Grecia (la Atena, Te ba, Peninsula Chalcidică)". Dalmaţia 78 , Germania (la Igel, Mainz, Koln) 7 •
etc.
Pînă nu de mult, se considera că medalioanele funerare lucrate aparte provin numai din
Noricum, Pannonia şi Dacia Superior, fiind o categorie de monumente sculpturale specifică doar
acestor regiunieo. Fără intenţia de-a ne ocupa prea mult de aria lor de răspîndire in Imperiul roman, informativ, trebuie să arătăm că difuziunea lor in cadrul provinciilor este nmlt mai largă
decit se credea (cel puţin la noi in ţară). Dacă ele nu se întîlnesc deocamdată in Italia, ţinuturile

" Vezi pentru datare nota 4.
R. Bianchi-Bandinelli, Rome, le centre du pout'oir, Paris, 1969, p. 90. Mulţumim Luciei Teposu pentru bibliografie.
71 A. Schober, Die romischen Grabsleine . .. , p. 209 ; R. Bianchi·Bandinelli, op. cii., p. 90, fig. 98.
" A. Schober, Die rornischen Grabsleine . .. , p. 209.
71 R. Bianchi-Bandinelli" op. cit., p. 87-89.
70 A. Schober, Die romischen Grabsteit~e .. . , p. 210; R. Bianchi·Bandinelli, op. cit., p. 218, fig. 245.
" A. Schober, Die riimiscl1en Grabsleine .. . , p. 209.
" Ibuu",.
" Idem, p. 211.
71
Ibidem.
71
Ibidem.
•• D. Protase, In SCIV, XI, 2, 1960, p. 323 şi nota 1 de la p. 323; D. Protase, In SIC/, III, 1961, p. 133-134,
7•
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vestice, Grecia, 'Ihesalia, Asia Mică 81 , Dacia Inferior 82 ş.a., aceste monumente s-au descoperit,
pe lîngă cele din Dacia intracarpatică, in Noricum [pînă la alcătuirea repertc>riului lui A. Schober
din anul 1923, se cunoşteau aici 22 de piese din ! 1 localităţi: 1 Feldkirchen, 2 Friesach, 1 Herberstein, 1 Lendorf, 2 Neumarkt (Norei a?), 1 Saifnitz, Il Seckau (Fiavia Solva), 1 ·wagna,
1 Wels (Ovilava?) şi 1 Zollfeld ( Virununz)8 3 ], Pannonia [9 exemplare din3 localităţi: 5 Budapesta
(A quincum), 3 Dunaujv aros ( Intercisa) ~i 1 Pecs ( Sopianae )8~]. JI,Iacedonia orientală, nord-estică
şi sudică [zona Prilep: 2 monumente la Nikodim8 5 şi Senokos 88 , în aşezările de pe cursul mijlc>ciu al rîului Struma: S. Yra~e 7 , S.irbanovo (Petric)ee, Dzigurovo 80 , Kamenica 00 , Piperica 91 ,
Gevgeli (2 piese, datate în epoca lui Constantin cel Mare) 0 2, Smederevo 9 3 etc.], Thracia [2 bucăţi
la Ealonic, considerate ca fiind din secolul IV e.n.ot ş.a.], Moesia Inferior [1 exemplar la Gigeu
(Oescus) 95 ], Moesia Superior [1 piesă cunoscută la Prahova (Aquae), provenită din nccropola
localităţii. Monumentul prezintă un personaj feminin intr-o nişă, in partea superioarâ avind
ca acroter un con de pin, iar în cea inferioară, doi lei apotropaici adosaţi. Se presupune că modelul
acestui medalion a fost adus din Dacia cu ocazia retragerii aureliene 08 ], Africa de nord (2 monumente, unul în Muzeul din Guelma, celălalt păstrat la Paris) 97 etc. Cît priveşte locul originar
de difuziune a medalioanelor funerare lucrate aparte, sintem de părere că trebuie acceptată
ipoteza care il plasează în cercul cultural norico-pannonicoe, de unde acestea se vor răspîndi
prin diferiţi meşteri în pro,·inciile dunărene şi sudice ale lumii romane.
Sub raport artistic, medalioanele din Dacia Superioară sint poate cele mai apropiate de monumentele din Panonnia, in ceea ce priveşte tratarea stilistică a portretisticii, îmbrăcăminţii personajelor etc. În cadrul Daciei ele vor avea însă o evoluţie proprie, spiritul novator Hicindu-se
remarcat, în primul rînd, prin asocierea leilor funerari de origine orientală cu motivul funerar
al nişei venit din apus 09 • Astfel şi provincia traiană îşi va aduce aportul ei incontestabil la îmbogăţirea formelor artei provinciale romane.

" D.' p. Dimitrov,
in Orme di Roma ne/
" Gr. Florescu, 1
" A. Schober, Die
nr. 31-49.

1 tlltdaglioni sepolcrali iso/ali ne/la t•ale dtl medio Slruma e nella Macedonia setttfl/rj 0 " 11 r,,
mondo, VIII, Roma, 1947, p. 12 (extras). l\lu!ţumim I,uciei Teposu pentru bibliografie.
nronumenli funerari romani delia Dacia Inferior, Ducureşti, 1942, p. 7.
riimischen Grabsteine .. . , p. 144-151, nr. 328-349; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 329,

•• A. Schober, Die riimischen Grabsteine ... , p. 152-154, ur. 350-356; ltrlercisa, I, Budapesta, 1954, p. :!94 -- ~95,
nr. 107-109, pl. XLIII/4-6; D. Protasc, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 329, ur. 22-30.
"N. Vulic, in Spomenik, Belgrad, XCVIII, 1941-1948, p. 172, nr. 358. Multumim prof. D. Protasc pentru
bibliografie.
" Idem, p. 181, nr. 381.
" D. P. Dimitrov, 1 medaglioni sepo/cra/i .•. , p. 5.
00 Idem, p. 6.
" D. P. Dimitrov, in Izvestija-Institut, Sofia, XIII, 1939, p. 40-41, fig. 59.
10 Idem, p. 46-47, fig. 68.
" ldem, p. 50-51, fig. 74.
81
Idem, p. 63-64, fig. 87-88.
03 N. Vulic, in Spomenik, Belgrad, LXXI, 1931, p. 233, nr. 648.
11
D. P. Dimitrov, in Irvestiia-Institut, Sofia, XIII, 1939, p. 61-63, fig. 84-85.
" D. P. Dimitrov, 1 medaglioni sepolcrali .. . , p. 9-10.
•• lii. Velickovic, in Zbornik, Belgrad, III, 1960-1961, p. 99-100 (rezumatul in 1. franceză).
07 A. Schober, Die riimischm Grabsteine ... , p. 212.
" TransAnt, Bucureşti, 1945, p. 145, nota 1; D. Protase, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 330-331; D. Protase, in
StCI, III, 1961, p. 140-141; M. Macrea, Viata in Dacia romanii, Bucureşti, 1969, p. 356.

" TransAnt, p. 145, nota 1; D. Protase, în SCIV, XI, 2,

1960, p. 331; D. Protase, in

p. 141.

https://biblioteca-digitala.ro

StCl, III, 1961,

NOTE

516

ŞI DISCUŢII

ADDENDA : După redactarea articolului ni s-a semnalat inră UD medalion funerar lucrat
aparte, descoperit la llişua (jud. Bistriţa-Năsăud) şi păstrat in Muzeul judeţean Bistriţa100 •
Monumentul, fragmentar, din calcar, infăţişează intr-o nişă simplă, o femeie (stinga) şi un bărbat
(dreapta), jos, UD copil. ln partea inferioară se păstrează piciorul de implintare. Cu acest exemplar numărul medalioanelor funerare lucrate aparte descoperite in Dacia intracarpatică se ridică
la 44 de exemplare.
CONSTANTIN POP -

VASILE MOGA -

IOAN AL. ALDEA

NOU VEA UX MEDAILLONS FUNERAIRES DE LA DACIE SUPERIEURE
CONFECTIO~ES A PART
(Resume)
Sont presentes 9 medaillons funeraires executes a part, provenant de la Dacie Superieure.
Conformement au repertoire elabore par les auteurs, en Dacie Superieure ont ete decouverts
43 exemplaires (44 avec celui signale en addenda), dans 18 localites.
Ces monuments, specifiques pour les regions danubiennes et macedoniennes de l'Empire,
dont l'origine est en Noricum et en Pannonia, ont dans la province trajane UDe evolution
propre, contribuant ainsi a l'enrichissement des formes de l'art provincial romain.

100
Informaţie amabilă de la tov. Şt. Dănilă, directorul Muzeului judeţean Bistriţa, căruia îi multumim. lllonu·
mentul fiind inedit, l·am prezentat doar sumar pentru a fi cuprins in repertoriu. El urmează să fie publicat
detaliat de către tov. Şt. Dănilă.
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Fig. 1. -

Fragment de medalion funerar (Alba Iulia).
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F ig. 2. -

Medalion funerar fragmentar (Alba Iulia).

Fig. 3. -

)[edalion funerar in ·st are fr agm ent ar ii (Alba Iulia).

Fig. 4. -

Med alion funerar fragmentar (Alba Iulia).
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Fig. 5. -

Fig. 6. -

Fragm ent de m ed alion fun erar (Alba Iulia) .

Medalion funerar în stare

fragmentată
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(Alba Iulia).

Fig. 7. -

Medalion fun erar fragmentar {Alba Iulia) .

...

-

A.

-...
Fig. 8. -

:

Medalion funerar

(Roşia

Montanli).
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IHEOAIJON CU LEJ FUNER. ARl

Aria de răspîndire a medalioan elor funerare lucrat e aparte în Dacia Superioar ă .
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Fig. 10. -

F r agment de medalion funerar

Fig. 11. -

Acelaşi,

starea

(Cri s t eşt i ) .

actuală.
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Fig. 12. -

Medalion funerar

(Cristeşti).
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ZUR CHRONOLOGIE UND ETHNISCH-KULTURELLEN DEUTUNG
DES FRIEDHOFES VON SOPORUL DE CÎMPIE (SIEBENBi.iRGEN)

Vorliegender Artikel ist eine Antwort au Prof. Kurt Horedt (Cluj), der in den letzten zehn
jahren die Ansicht vertrat und auch weiter vertritt, dieser Friedhof stamme nicht aus dem
2.-~. jh. und gehOre nicht einer dakischen Gemeinschaft aus dem rOmischen Dazien an, sondem sei zwischen 240-325 anzusetzen und einer, aus der Moldau eingewanderten Karpengruppe
zuzuschreiben. Wie man im folgenden sehen wird, halte ich meinen anfănglichen, schon 1956
geausserten Standpunkt aufrecht, da er, meiner Meinung nach, voll und ganz durch das aus
der vollstăndigen Aufdeckung des Friedhofes ge,vonnene Fundmaterial bestătigt wird.
Durch die Grabungsberichte, das Fundmaterial und durch Veroffentlichungen aus den
letzten sechzehn Jahren, sowie durch archăologisch-historische, von verschiedenen Forschern
gemachte Hinweise und Bewertungen ist der Friedhof von Soporul de Cimpie heute in der Fachliteratur gut bekannt als eine Entdeckung ersten Ranges, die ftir die Anwesenheit der bodenstăndigen Daker im romischen Dazien (im 2.-3. Jh.) Zeugnis ablegtl. Daher halte ich es fiir
unnotig, hier noch einmal auf eine Beschreibung des Friedhofes zurtickzukommen, sondern
will - auch aus Grtinden der Raumersparnis - sofort zur Sache kommen, die hier erortert
werdeu soll.
Von allem Anfang an muss festgehalten werden, dass die Zeitsetzung ins 2. -3. Jh. sowie
die ethnische Zugehorigkeit dieses archăologischen :Fundkomplexes zu einer dakischen Gemeinschaft innerhalb der Provinz, von der Mehrzahl der Forscher, die sich fliichtig oder grtindlicher auf die Entdeckungen von Sopor beziehen, angenommen wurden und werden2 •
Ausser K. Horedt sprachen nur M. Macrea und Gh. Bichir 1\Ieinungen aus, die von der allge
mein anerkannten These abweichen:
Der verstorbene Professor M. Macrea, der zehn Jahre lang (1957 -1967) fiir die Bodenstandigkeit des Friedhofes von Sopor eingetreten war, anderte 1968 plotzlich seine Ansicht nnd
Die jăhrlichen Ausgrabungsberichte zwischen 1956-1960, die Verwendung <les Fundstoffes bei verschiedeueu
Celegenheiten und die Artike1 liber den Friedhof wurden, wie folgt, verllffentlicht: D. Protase und I. Ţigăra, in Mate·
riale, V, 1959, S. 425-434; VI, 1959, S. 383-395; D. Protase, in OmD, S. 455-465; Materiale, VII (1961), S,
423-429; VIII, 1962, S. 527-536; Dacia, N.S., VI, 1962, S. 188 und 189; Re1RHist, III, 1964, Nr. 2, S. 197;
Problema continuitdţii in Dacia in lumina arl1eologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, S. 52-59; Dacia N.S., XIII,
1969, S. 291-317; Riturile funerare la daci şi daca-romani, Bucureşti, 1971, S. 100-103. Die Monographie iiber elen
Frieuhof ist gleichfa11s fertig und wird in Duchform erscheinen.
2 Siehe z.B. M. Macrea, in Dacia N.S., 1, 1957, S. 219; lstRom, I, S. 391-392; ArchCI, XIX, 1967, S. 160-161 ;
C. Daicoviciu, in Tribuna (Cluj), 26. Juli 1958, S. 11 ; Din istoria Transilvaniei, Bd. I, 3. Aufl. 1963, S. 54-56;
StCI, VII, 1965, S. 247; Unitate şi continuitate in istoria poporului rom4n, Bucureşti, 1968, s. 88, Anm. 2; s. l\Iorintz,
in Materiale, VII (1961), S. 446; Dacia N.S., V, 1961, S. 409; I. Nestor, in RevRHist, III, Nr. 3, 1964, S. 384-385;
1. H. Crişan, Ceramica geto-dacictl .. . , Bucureşti, 1969, S. 275; M. Babeş, in SCIV, 22, 1971, Nr. 1, S. 35-36·
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meinte, in Sopor kOnnte man es wohl mit einer von den Romem zur Zeit des Marcus Aurelius,
oder im 3. Jh. unter Philipp Arabs oder Gallienus in d~!" .l:'rovinz angesiedelten Karpengruppe
zu tun haben 3 • Zu bemerken ist, dass M. 1\Iacrea mit der vom Endesgefertigten fiir den Friedhof festgelegten Chronologie einverstanden war. Nach kaum einem Jahr aher anderte er seine
Meinung wieder und vertrat eine nene, wonach in Sopor ein Friedhof bodenstandiger Daker sei,
zu denen sich in den obengenannten Zeitrăumen vielleicbt eine Karpengruppe gesellte4.
Die Meinung, in Sopor hestebe ein Friedbof von Dakem aus dem Inneren der Provinz, denen
sich im 3. Jb. karpiscbe Elemente zugescllt haben mochten, find~n wir in einer sehr nuancierten Darstellung auch bei Gh. Bichir'.
K. Horedt, der anfangs ebenfalls die Bodenstăndigkeit dtr im Friedhof begrabenen Bevolkerung vertrat, i:inderte nach und nach seine Meinung und bracbte im Laufe von 15 Jahren wie man in der Folge sehen wird - sich widersprechende Ansichten i.iber die Zeitstellung uncl
die ethnische Zugehorigkeit des Graberfeldes zum Ausdruck. Sie sollen in der Reihenfo1ge ihrer
Veroffentlichung angefi.ihrt werden:
Im Jahre 1955 setzt K. H. die zwei ersten Grăber des Friedhofs ,.in die letzten Jahrzehnte
des 3. und erste Hălfte des 4. Jhs. u. Z." an und weist sie ,.der einheimischen provinzielleu
Landbevolkerung" zu, wobei er bemerkt, dass der Verbrennungsritus ,.einer der archaologischen Hinweise ist, der das \Veiterbestehen dieser [Bevolkerung] auch nach dem Abzug der
romischen Besatzung" erhartet 8 • Hier glaube ich, folgende Feststellung machen zu miissen.
Die beiden ersten, zufallig entdeckten Grăber, durch die man von der Existenz eines Friedhofes an dieser Stelle erfuhr, wurden von meinem verstorbenen Mitarbeiter und Freund 1. Ţigăra 7
uur beschrieben, doch sind die Schlussfolgerungen, wenn auch von ibm gezeichnet, zur Ganze von
K. H. verfasst und niedergeschrieben. Der fiir ihn charakteristische Stil, die vergleichende
Methode, der - damals und auch spăter - angefiihrte Literatumachweis kennzeichnen ilm
unleugbar als den Verfasser der letzten drei Seiten des Artikl'ls. Demnach sind die betreffenden
Seiten, die im J. 1955 die Kompetenz in Archăologie und Geschichte des ehewaligen Museumdirektors von Turda (klassischer Philologe, Dichter, Kulturmensch) i.iberstiegen, das Werk
von K.H., dem verantwortlichen Leiter der Ausgrabungen, die aher tatsăchlich von 1. Ţigăra und
mir durchgefiihrt wurden (1956- 1961).
Nach dieser, mit der obenerwăhnten pllitzlichen !\Ieinungsănderung M. Macreas verbundenen
Feststellung, kann jeder sich Rechenschaft geben, wem die Tatsache .,einigema1e unvollstandig
oder irrefiihrend" zu zitieren, die mir K.H. grosszi.igig zuspricht, zuzuschreiben ist 8 • Es soll
1
:M. l'>lacrea, in Apulum, \'II, 1, 1968, S. 197, Zum Zeitpunkt, <la, posthum, <lie Arbeit :u. Macreas tiber <lie
freicn Daker erschien, wo er aucb seine neuc Auffassung ubcr <len karpischen Cbarakter <l~Friedhofs von Sopor
aussprach, war mein Artike1 (Dacia N.S., XIII, 1969) mit <ler kritischen Anmerkung ubcr die sukzessiven Ansichtcn
K.H.s bereits zum Druck ubcrgeben, so <lass mir <lie ,.Drehung um 180 Grad" in der :Meinung M. l'>lacreas nicht
bekannt sein konnte. Somit ist der Vorwurf K.H.s an meine A<lresse unbcgrtindet.
• l\1. l'>lacrea, Viala In Dacia roman4, Bucureşti, 1969, S. 264 und 265. Von dieser ncuen Ăndernng der Stellungnahme erwăhnt K.H. nicbts, obzwar er in eincr Fussnote das Buch von l\1. l'>lacrea zitiert.
• Gh. Bichir, in SCIV, 22, 1971, Nr. 2, S. 188-189; SCIV, 22, 1971, 4, S. 667, Anm. 25. Der Verfasser legt
sich auf diese Ansicht fest, nachdem er vorher angcnommen hatte, der Friedhof von Soporu1 <le Cîmpie gehore ,.freien
llakcrn aus dem Norden" an, die unter Marcus Aure1ius oder Commodus in der Provinz angesiedelt wurden (Dacia
N.S., XI, 1967, S. 223). Ich bemerke, dass Gh. Bichir g1eichfalls mit meiner Ansetzung des Friedhofs und nicht mit
der von K.H. vorgeschlagenen so spăten Datierung einvcrstandcn ist, <lie ubrigens von niemandem vertreten wird, ohnc
Rucksicht auf die l\leinung uber die ethniEche ZugehOrigkeit <ler hier begrabenen Bev01kerung.
1
AclaMu8, I, 1955, S. 113-115.
7 A .a.O., S. 107-113.
' ActaMN, VIII, 1971, S. 587.
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noch bemerkt werden, dass auch I. Ioniţii 8 nicht an die Karpen in Sopor glaubt. Kommen wir
aber jetzt zur Sache zuriick.
Nachdem 1958 die Ausgrabungen im Friedhof weiter fortgeschritten und zahlreiche Grăber
aufgedeckt waren, ăndert K.H. die Datierung und ethnische Zuweisung der beiden ersten Grăber
und erklărt, in Sopor seien bodenstăndige Daket in rOmischer Zeit begraben10.
Vier Jahre spăter, 1962, bei der Internationalen Konferenz fiir Klassische Studien in Plov·
iiv kommt K.H. in einem Vortrag iiber Transsylvanien im ersten ]ahrhu11dcrt nach der Preisgabe der Provinz Dazien, wieder auf den Friedhof von Soporul de Cîmpie zu sprechen. Nachdem
er in einigen Worten die Entdeckung als solche behandelt, făhrt er fort: .. Bei dieser Sachlnge
wird nun die eingehende Fundpublikation eine Entscheidung zu treffen haben, ob die Grabgruppe Soporul de Cîmpie - Lechinţa de Mureş bodenstăndigen oder eber karpischen Dakern
zuzuweisen ist. Im letzteren Falle wăre auf archăologischem Wege der ~achweis erbracht,
dass in der .zweiten Hălfte des 3. Jhs., vor oder nach der Preisgabe der Provinz, Bevolkerungsteile der dakischen Karpen in Dazien sesshaft werden"n. Hier ist die erste Meinungsănderung
fest?-uhalten: die vorsichtige Ankilndigung auei! der Hypothese uber eine mOgliche Anwesenheit
der Karpen in der Nekropole.
Die anfangs mit gewisser Zurilckhaltung ausgesprochene Idee der Datierung des Friedhofes
ins 3. -4. Jh. und seine ZugehOrigkeit zu einer Karpengruppe wird von K.H. 1967 in einer
Arbeit ilber die Sîntana de Mureş - Cemeahov Kultur in Rumănien 1 2 weiterentwickelt. In
diesem Zusammenhang ist K.H. der Ansicht, die 'Oberprufung des Zeitpunktes fiir das Eindringen der Cemeahov Kultur in Siebenbiirgen erfordere auch eine Neuuntersuchung der Datierung des Friedhofes von Soporul de Cîmpie. Es wird behauptet .,die Nekropole von Soporul de
Cîmpie ilbernimmt in der Zeitsetzung den Platz, den friiher der Friedhof von Sintaua de Mureş
innehatte ... ", nămlich .,die zweite Hălfte des 3. und die ersten Jahrzehnte des 4. Jhs." 13 • Yom
ethnischen Gesichtspunkt, heisst es .,wird man in Soporul de Cîmpie die Anwesenheit einer aus
der Moldau in Siebenbiirgen eingedrungenen Karpengruppe zugeben milssen". Doch .,erschweren die ziemlich starken rOmischen Kultureinflusse (Keramik, Fibeln) vorlăufig die Losung
der Frage, ob es in Soporul de Cîmpie ausschliesslich Karpen gab, die rOmische Kulturelemente
ilbernommen haben, was wahrscheinlicher ist, oder ob nur eine Zuwanderung der Karpen stattgefunden habe, die sich in der Folge mit der provinzialrOmischen BewOlkerung vermischten" 14.
Demnach wăren also die Karpen, allein oder zusammen mit einer provinzialromischen, schon
vor ihnen dort siedelnden BevOlkerung, vom filnften Jahrzehnt des 3. Jhs. an (als Folge
ihrer .. grossen Invasionen") oder zur Zeit des Gallienus in Soporul de Cîmpie anwesend.
Ein Jahr spăter werden diese Ideen vom K.H. wiederaufgenommen und - ohne etwas
Neues zu bringen - wOrtlich in einem Artikel wiedergegeben unter dem Titei .,Un nou aspect
al problemei continuităţii' (Ein neuer Aspekt in der Frage der Kontinuităt)l 6 • Ob der Aspekt
wirklich neu ist, hăngt dovan ab, ob die Goten erst im J. 376 in Siebenbiirgen eindrangen, was
ich bezweifle1 8 •

s.

' SCIV, 19, 1968, 2, S. 212-213.
1
° K. Horedt, Untersuchungen 1ur Fruhgescllichle Siebenburgens, Bukarest, 1958, S. 25 und 30.
11
K. Horedt, in Acta Antiqua Philippopolitana. Studia Mstorica el philologica, Sofia, 1963, S. 162.
"K. Horedt, in SCIV, 18, 1967, Nr. 4, S. 582-586.
" A .a.O., S. 585.
" Ebda.
" K. Horedt, in t'11itate şi continuitate in istoria popomlui român (in Rcdaktion von D. Berciu), Bucureşti, 1968
81.

11
SCIV, 18, 1967, Nr. 4, S. 575-592. Die so spătc Datierung des Eindringens der Goten in Siebenbiirgen wird
auch von C. Daicoviciu bezweifelt (Unitate şi conti11uitate in istoria poporului român, S. 88, Anm. 2).
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Als "Antwort" auf eine Bemerkung, die ich in einer Fussnote machte, namlich, dass "in.i.
Falle Sopor ein bedauerlicher Fehler in der Chrono1ogie und kulturell-historischen AwJegung
gemacht werde"1 7, verOffentlicht K.H. einen neuen, ausschliesslich diesem Friedhof gewidmeten
Artik.e118. Es werden nun auch andere Aspekte des Prob1ems angeschnitten, das Fundmateria1
wird zum Teil neu ausgelegt, gleichzeitig werden Betrachtungen iiber die Grabbrauche bei
den Dakern in der Latenezeit angestellt, um schliesslich zu der ge1auterten und entschiedenen
Schlussfolgerung zu gelangen : der Friedhof ist zwischen 240 und 325 anzusetzen und muss den,
aus der Moldau eingewanderten Karpen zugeschrieben werden.
Nach sech.zehn Jahren miihevollen Suchens, unklarer Meinungen und Wechselns der Stellungnahme, stăndig bemiiht, die verschiedenen Ausdrucksformen der dakisch-r6mischen Kontinuităt zu finden, scheint also K.H. hinsichtlich der Bedeutung des archăologischen Fundstoffes von Soporul de Cimpie zu einer festen Meinung ge1angt zu sein. Hier wollen wir jetzt die
Beweismitte1 und Uberlegungen K.H.s zur Unterstiitzung seiner Zuweisung des Friedhofes
an die Karpen untersuchen und sehen, ob sie einer griindlichen, objektiven Analyse standhalten
oder nicht.
\Vie bekannt wurde im Friedhof von Sopor und sogar innerhalb vieler seiner Grăber das
Nebeneinander zweier Sachkulturen, die sich nach Machart und Ursprung deutlich voneinander
unterscheiden, festgestellt. Die eine, altere, "barbarische", aus der spaten Latenezeit, ist die
dakische ; sie ist hauptsăchlich durch charakteristische rudimentar handgearbeitete T6pferware
belegt. Die andere ist die provinzialr6mische Kultur, vertreten durch Tonware, Fibeln, Bron- ·
zemiinzen, K6rper- und Kleiderschmuck, Dinge des tăglichen Gebrauchs u.a. Dies ist die einwandfrei bewiesene Realităt, die erklart werden musste und muss.
Um die Merkmale der dakischen Kultur karpischen Dakern zuzuschreiben, die aus der Moidau nach Siebenbiirgen eingewandert seien, und nicht den einheinischen Dakern aus dem Inneren
der Provinz, so wie ich es standig tat und nachher fast samtlich Forscher, die sich zu dieser
Frage iiusserten, verlegte K.H. den Beginn des Friedhofs von 150 nach 240, wodurch er sich
iiber die Datierung von chronologisch beweiskrăftingem, durch Fachleute richtig festge1egtem
Material hinwegsetzte; so wird den sechs im Friedhof gefundenen, von Trajan (112) bis Crispina Commodi ( 177 -182) gepr ăgten Bronzemiinzen ein ungewl}hnlich langer terminus post quem
von 120 bis 150 Jahren ( 1) zugebilli~;t, der fiir provinzialr6mische Zustănde unannehmbar
ist. Ebenfalls gibt es zwischen den 14 gut erhaltenen Fibeln sechs bis sieben Exemplare, die
sicher vor 240 anzusetzen sind. Wir nennen hier zwei Exemplare des Typs ,.kriiftig profilierte
Fibeln mit einem Knopf", die um Mitte des 2. Jhs. verwendet wurden, sowie ein von diesen
Typ abgeleitetes Exemplar, welches den in die zweite Hiilfte des gleichen Jahrhunderts datierten Ankerfibeln vorangeht ; ganz zu schweigen von einer weiterentwickelten Ankerfibel und
von Abarten des Typs der Fidel mit umgeschlagenen Fuss, die wieder in der ersten Halfte des
3. Jhs. gebriiuchlich sind. Zwischen den Fibeln des 2. Jhs. und den Miinzen besteht also eine
vollkommene zeitliche Ubereinstimmung. Dennoch setzt K.H. auch diese Fibeln nach 240 an.
Es ist hervorzuheben, dass in keinem einzigen Fali das Zusammentreffen einer Mti.nze oder Fibel
aus dem 2. Jh. mit Material (Fibeln, Ohrringe, Anhănger usw.) aus dem 3. Jh. festgestellt
wurde. Im Gegenteil, sie schliessen sich gegenseitig aus und erscheinen immer in verschiedenen
Grăbem. Das bedeutet, dass wir ihre eigene Chronologie achten und die Griiber demgemiiss
datieren miissen. Es ist richtig, dass die Horizontalstratigraphie des ganzen Friedhojs auf den
17

D. Protase, in Dacia N.S., XIII, 1969, S. 315, Anm. 55.
" K. Horedt, in ActaMN, VIII, 1971, S. 583-587.
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ersten Blick dem zu widersprechen scheint, aher tatsachlich haben wir es in Sopor mit Grabergruppen, mit Familien- und Verwandtschaftsbegrăbnissen zu tun. Somit ist es natiirlich, dass
wir in derselben Grăbergruppe Miinzen und Fibeln aus dem 2., wie auch aus dem 3. Jh. vorfinden, nach Massgabe der Todesfălle innerhalb der Familien, die ihren "reservierten Platz"
im Friedhof hatteu. Alle diese durch den Fundstoff bewiesenen Tatsachen werden aher, wie
ich sehe, nicht beriicksichtigt; durch nicht entsprechende .. Entsprechungen" aus der "barbarischen"Welt - z.B. aus Tirgşorl 9 neben Ploieşti - wird alles erst vom J. 240 an datiert,
ein Jahr, das- nebenbei bemerkt - nic.hts Besonderes in der Geschichte des r6mischen Daziens
bedeutet. Wahrscheinlich denkt K.H. an die Angriffe der Karpen auf die Provinz, aber diese
sind selbst in den Schulbiichern auf die Jahre 242 und 245-247 20 festgelegt.
Dem Fundstoff aus der zweiten Hiilfte des 3. Jhs. (Fibeln, Anhănger, Silberohrringe in Filigranarbeit) schreibt K.H. nicht mehr denselben iibertrieben langen terminus post quem von
120-150 Jallien zu, den er mit grosser Leichtigkeit den Miinzen und Fibeln des 2. Jhs. beimisst,
denn - wenn er konsequent mit seinem eigenen Kriterium wăre - kiime er dazu, das Ende
des Friedhofs um 450 anzusetzen. Deshalb begniigt er sich bloss mit einer kleinen Verlegung
der Datierung einiger Gegenstănde nnd verlăngert so die Dauer des Friedhofs in die ersten
Jahrzehnte des 4. Jhs., his 325.
Typisch scheint mir in dieser Hinsicht cler Fall des runden Anhăngers mit rhombischen Pliittchen, der eine gute, aher undatierle Entsprechung in Zofipole (Siidpolen) hat. Wie bekannt,
wurde der Bronzeanhanger von Sopor in einer roten r6mischen Urne von guter Qnalitiit zusammen mit silbernen Filigranohrringen gefunden, die ins 3. Jh., vielleicht hesser in dessen zweite
Hălfte datiert sind, ein Zeitraum, in den auch der entsprechende Anhănger von Zofipole verlegt
werden muss. Wie verfăhrt K.H.? Er sieht von dem Gegenstand als solchem ah, heriicksichtigt nur die rhombischen Plăttchen, sucht und fiudet ausschliesslich fur diese die n5tigen Analogien, nicht aher fiir den Gegenstanu im Ganzen. S:> werden als .. Entsprechungen" die verschiedensten merkwiirdigen Gegenstănde aus dem 4. Jh. angefiihrt, die in Pannonia (Aquincum Fe1csut. Fenekpuszta), Noricum (Lauriacum), in cler Slowakei (das Grab von Cehe Cejkov)
und in elen Skelettgrăhern der Goten in der Moldau (Leţcani pe Prut) und Siebenbiirgen (Sîntana
de Mureş. Palatca) gefunden wurden. Die Bedingung. 'velche diese inForm und wahrscheinlich
Verwendung sehr verschiedenen Gegenstănde, scheint es, erfiillen miissen, ist die, dass an ihnen
clie mehr oder weniger rhombischen Metallplăttchen hăngen. Ahgesehen von anderen Einwendungen, die man noch machen k6nnte. beschrănke ich mich darauf. hier zu erwiihnen, dass
K.H. 1967, in demselben Artikel mit den .,ohigen Entsprechungen" - entgegen der allgemeinen Auffassung- die Gotenfriedh6fe von Sintana de Mureş und Palatca zwischen 376-425 21
ansetzte. Es ist, glauhe ich, nur natiirlich, dass ich mich frage : wie hleibt es dann mit der Datierung der rhombischen Plăttchen vor Sintana und Palatca (ganz zu schweigen von denen aus
Fenekpuszta) vor das J. 325 (? !). Warum werden nach den mit so grossem Eifer gesuchten
"Entsprechungen" die Anhănger van Sopor und Zofipole nicht um 400 angesetzt ?
10 Gh. Diaconu, Tirgşor. Necropola din secolele III -IV e.n., Bucureşti, 1965, S. 100. Der Vergleich mit den in
Grâbern von Tîrgşor gefundenen Miinzen ist unannehmbar, da wir es dort mit ciner Art .,Reliquien" zu tun haben,
Miillzen, von denen einige entzwei geschnitten, andere durchlocht sind, um als Anhânger getragen zu werden. In Sopor
hingegen befinden wir uns nicht in einem .,barbarischeu Milieu", sondern in einer rOmischen Provinz mit intcnsivem
Miinzumlauf. Hier sind die Miinzen in einem unvergleichlich besseren Zustand erhalten, so dass ihr Datierungswert
nicht bestritten werden kann. Vgl. auch M. Babeş, in SCIV, 22, 1971, 2, S. 36, Anm. 75, der gleichfalls diesen
unpassenden Vergleich bekămpft.
10
Siehe z.B. IstRom, S. 642-644 (das von "B. Mitrea verfasste Kapitel).
21 Siehe weiter oben Anm. 16.
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Es ist klar, dass zwischen den erwah.nten viel spateren Gegenstanden und dem Anhănger
yon Sopor tatsăchlich keinerlei .Ăhnlichkeit in der Form und auch keine chronologische Beziehung besteht. Im iibrigen wird die Datierung des kugeligen Anhangers nach 300 durch keinen
im Friedhof gemachten datierbaren Fund unterstiitzt. Im Gegenteil, keine der Fibeln uncl
Silbergegenstănde mit Filigran aus Sopor iiberschreiten das Ende des 3. Jhs22.
Nachdem er entgegen den archaologischen Gegebenheiten den Beginn des Friedhofs13 um ein
Jahrhundert spăter ansetzte, um dem Zeitraum des Karpenangriffs auf die Provinz Dazien und
im allgemeinen auf das Imperium an der l'nteren Donau zu entsprechen, bemi.iht sich K.H.,
elen "karpischen" Charakter der in Sopor begrabenen Bevolkerung zu beweisen. Wir wollen
sehen, worauf er sich stiitzt.
Zwei sind die Hauptargumente, die fiir diese These oder Hypothese angefi.ihrt werden: der
Grabritus und der Silberschmuck in Filigranarbeit (Ohrringe, Anhanger und Perlen), die nur
in einigen Grăbern gefunden wurden. \'on meinem Standpunkt betrachtet sind beide Beweissti.icke bedeutungslos und deshalb werde ich mich dabei nicht aufhalten.
Bekanntlich gibt es keinen fi.ir die Karpen spezifischen und von dem der iibrigen Daker,
ausserhalb oder innerhalb der Pro\•inz, verschiedenen Grabritus. Im Gegenteil, die Funde aus
den Nekropolen oder Grăbergruppen des 2.- 4. Jhs. zei gen eindeutig das Bestehen desselben
Grahritus, der seine Wurzeln im Latene hat 2•. bei allen dakischen Stămmen. Durch die Behauptung. der Grabritus der latenezeitlichen Daku sei uns nicht bekannt und durch den Versucb,
clie 1\leinung zur Geltung zu bringen, die Daker hătten ihre Toten nicht begraben, wird das
bestehende Fundmaterial nicht beriicksichtigt, welches das Gegenteil zeigt. Zur Untersti.itzung einer solchen Behauptung darl nicht ein begrenztes Gebiet, wie Siebenbiirgen, - mit
nur vurlăufig wenigen, nicht aber ganz jclzlendcn Funden - herangezogen und gleichzeitig
ganze, aus anderen von Dako-Geten im Latene bewohnten Gebieten bekannte FriedhOfe ausseracht gelassen werden 25 •
Den in Filigrantechnik bearbeiteten Schmuckgegenstănden (einige Sti.icke) soUte man keinen
iibertriehenen und eindeutigen Wert fi.ir die ethnische Zuweisung beilegen. Es ist richtig, dass sie
hăufig in den Friedhufen der Karpen in der :\loldau vorkommen, aher nach Massgabe des I,.ortschrittes der Forschung finden sie sich immer hăufiger auch im Gebiet des romischen Dazien,
eiu Umstand, der aus K.H.s unvo/lstăndigcr Karte nicht hervorgeht. Ausser Sopor sind derartige Schmuckgegenstănde (Ohrringe mit tonnenfOrmigen Perlen) z.B. auch im Friedhof nordlich
" Fur dic Typologic und ChronoloJ.;ie der Gegenshin<lc, siehc dcn I.iteraturnachweis in Anm. 1 unu bcson<lcrs ucn
Artikcl aus Dacia N.S., XIII, 1969, S. 291-317.
" Ebenlalls um ctwa 100 Jahrc bat K.H. auch dcn Dcginn des rOmischen Brandgriiberleldes von Moreşti (Bcz.
Murcş) '·crlcgt, elen er bald ins 3.-4. Jb. (SC/1', \', 1-2, 1954, S. 208), bald bloss ins 3. Jh. (SCIV, IV, 1-2,
1953, S. 283; Dacia N.S., I, 1957, S. 300) ansetzt. Tatsachlich stammt dcr Friedhof von ~lorcşti aus dem 2.- :1.
Jh., da man in den Griibern Bronzemtinzen von Hadrian und Antoninus Pius fand, sowie cine Fibel vom Typ mit
"mgesch/agenen F11ss aus dcr ersten Hiilfte des 3. Jhs. Zwischen den Griibern wurden noch tlrei Mtinzen, zweifcllos
aus tler Zcit tlcr Bentitzung des Friedhofs gduntlcn; eine Dronzemtinze von Lucilla \'eri unt! zwci Denarc, eincr
von Geta, tlcr andere von Heliogabalus (D. Protase, Problema continuit4ţii .. . , S. 39-~0).
11
Siehe D. Protasc, Riturile funerare la daci şi daco·romani, Bucureşti, 1971, wo die Bcgrabnisnrt, clic Form
der Grabcr unu die Grabbrauche bei den Dakem und Dako·Rilmern zwischen dem 5. Jh. vor und tlcm 5. Jh. nach
unsercr Zeilrecilnung aufgrund des gesa.mten, bis 1969-1970 bekannten Dokumentenmaterials untcrsucht wertleo. K.H.
crwiihnt mein Buch (AclaMN, VIII, 1971, S. 587, Anm. 20), das er nicht mehr venverten konnte, da es glcichzeitig
mit dem bctreffenden Artikel erschien.
"Wir vermerken, dass Gh. Bichir in einem ncucn Artikcl (SCJV, 22, 1971, 4, S. 667-661!) bei Erortcrung tlcr
wahrscheinlichcn Umsiedlungen von Karpen nach Dacia Inferior (Oitcnien) ilie silberncn Filigmnschmuckgegcnstiinde
nicht mehr als etilnisches l'nterscheidungsmerkmal verwertet, wie es K.H. tut.
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der Romerstadt Romula2 8 , in Fărcaşele (Bez. Olt} 27 , Locusteni (Bez. Vîlcea} 28 und Obreja
(Bez. Alba)ll bekannt. Kann von Karpen, und nur von Karpen in allen diesen FriedhMen,
gar in Romula, die Rede sein? 1 K.H. glaubt, die Schmuckstiicke stammen "aus einem barbarischen Milieu, da sie bis jetzt als rt>mische Erzeugnisse vom Gebiete des Imperiums nicht bekannt sind" 30 • Nach den angefiihrten Beispielen fragen wir uns, ob K.H.s Behauptung stichhăl
tig ist und ob die betreffenden Gegenstănde nicht auch als provinzialromische Erzeugnisse
angesehen werden kOnnen ?31 Aber angenommen, sie waren ausschliesslich karpisch, ist es schwer,
a li mine die MOglichkeit ihres Eindringens im Tauschwege zu den Dakern innerhalb der Provinz
auszuschliessen. Weiters konnten die in der Provinz lebenden Einheimischen diese Gegenstănde
von ihren Briidern, den Karpen, auch nach dem Abzug der ROmer in der zweiten Hă!fte des 3.
Jhs. entlehnen, als bekanntlich die karpischen Stămme aus der Moldau in das einstige romischc
Gebiet eindrangen. Die Chronologie des Silberschmucks widerspricht dem nicht, sondern stimmt
vollkommen mit dieseur Zeitpunkt iiberein.
Wir konnen nicht erwarten, dass die Daker aus Sopor Silberschmuck von der Art des in
der vorromischen Zeit bekannten trugen, wie K.H. behauptet32, weil - wie bekannt - der
Gebrauch dieses Schmuckes schon Mitte des 1. Jhs. u.z.aa aufhOrte oder bedeutend selteuer
wurde. Im iibrigen existiert dieser Schmucktyp nirgends mehr im 2. Jh., nicht einmal bei den
Dako-Karpen, ausserhalb des rOruischen Dazien.
Nun gibt es aber in Sopor noch andere Tatsachen und Fundstoff, die entschieden einer prokarpischen Auslegung widersprechen, ein von K.H. vernachlăssigter oder bagatellisierter Umstand.
So fehlen im Friedhof vollkommen die fiir die karpische Kultur der Moldau charakteristischen
Elemente: 1) die graue und rote, scheibengedrehte Tonware (z.B. die typischen kleinen grauen
Amphoren und andere Gefăssformen, die nur fiir die Karpen spezifisch sind). 2) Gefăsse mit
Tierdarstellungen auf den Henkeln und andere Behălter sarmatischer Herkunft. 3) Spiegcl aus
Weissmetall desselben Ursprungs. 4) Korallenperlen. 5) Fibeln, die in der Form denen aus der
Moldau entsprechen. Găbe es in Sopor wirklich eine BevOlkerung von Karpen, miisste diese,
gleichgiiltig wann sie dorthin gelangt war, aus ihrer Heimat nicht nur einige Schmuckgegenstănde, sondern auch wesentliche charakteristische Elemente ihrer Sachkultur mitgebracht
haben. Auch ist es unmOglich, dass eine Gemeinschaft von Karpen, die in die Provinz kam und
sich dort endgiiltig niederliess, wie aufnahmefăhig sie auch immer fiir die vorgefundenen provinzialrOmischen Formen und Brauche gewesen wăre, gar nicht Eigenes auf dem Gebiet der
materiellen Kultur geleistet hatte. Davon ist aber in Sopor nichts zu bemerken. Bei der hiesigen BevOlkerung sind im Gegenteil - ausser der allgemein dakischen handgearbeiteten Tonware - alle iibrigen Gefăsse, die Fibeln, Spiegel und andere Metallgegenstănde, provinzialromischer Machart. Dariiber hinaus stellte man auch den Brauch des "Charonspfennigs" fest,
den es bei den Karpen nicht gab, der aber bei einer bodenstăndigen, in einer romischen Provinz lebenden BevOlkerung nur natiirlich ist34 .
•• M. Babeş, in SCIV, 22, 1971, 1, S. 36 un<l Aum. 74.
Ebda.
•• Gh. Popilian, Bericht, gehalten bei <ler Nationalcn Beralung fiir Archăologic, Bukarest 27. Novemi.Jcr - 1.
Dezember 1971 und persOnliche Jnformationen.
uD. Protase, Aşe:area şi 'imilirul daco-roman de la Obreja (Transilvania), in Acla,UN, VIII, 1971, S. 135-160.
1 ° K. Horedt, in SCIV, 18, 1967, 4, S. 585.
31 Siehe die kategorisch bejahende Antwort zu <licser Fragc von M. Babeş, in SCIV, 22, 1971, 1, S. :15-36.
01 ActaMN, VIII, 1971, S. 584-585.
11 D. Protase, Problema continuittlţii ... , s. 100.
" Siehe D. Protase, in SCIV, 22, 1971, 3, S. 495-500, wo <lic Frage dieses gricchisch·rOmischen llrauchcs bei
dcn Dakern behandelt wird.
17
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Hier soll auch betont werden, dass ich wohl die Behauptung iiber den karpischen Charakter
des Friedhofes von Sopor ablehne, deswegen aher eine Einwanderung der Karpen in der zweiten Hălfte des 3. Jhs. nach Siebenbiirgen nicht leugne und auch nie geleugnet babe, da deren
Spuren - durch spezifische Funde, besonders Tonware und einen Spiegel aus Weissmetall an mehreren Orten belegt ist36. Doch muss unbedingt ein Unterschied zwischen dem bodenst1i.ndig dakischen Fundstoff und dem von den Karpen aus der Moldau bei ihrer Ansiedlung in
Siebenbiirgen mitgebrachtem Materiale gemacht werden. Auch darf die Chronologie der
vorziiglich zeitbestimmenden Fundstiicke, wie Fibeln und rOmische Miinzen, nicht ausseracbt gelassen werden.
Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass die wiederholten Versuche K.H.s, die Zugeht>rigkeit
des Friedhofes von Sopor zu einer Gemeinschaft einheimischer Daker zu leugnen nnd seine
Bemiihungen, diesen Friedhof einer aus der Moldau eingewandert.en Karpengruppe zuzuweisen,
unbelegbar und unannehmbar, sind, da sie sich im Grunde auf einen chronologischen Irrtum
und eine, der Gcsamtheit des Fundstoffes widersprechende kulturell-historische Auslegung stiitzen81.

D. PROTASE

CU PRIVIRE LA CROKOLOGIA ŞI INTERPRETAREA ETNO-CULTURALA
A CIMITIRULUI DE LA SOPORUL DE CÎMPIE (TRANSILVANIA)
(Rezumat)
În Acta Musci Napocmsis, VIII, 1971, p. 583-587, K. Horedt a publicat o notă critică,
in care îşi continuă strădaniile anterioare de a data cimitirul daco-roman de la Sopor intre
anii 240 şi 325 şi de a-l atribui unui grup de carpi veniţi din Moldova. D. Protase răspunde
aici la nota critică a lui K. Horedt şi îşi menţine vechea sa opinie, după care cimitirul de la
Sopor se datează de pe la mijlocul sec. II pînă către sfîrşitul sec. III, pe timpul domniei
lui Diocleţian (280-305) şi aparţine unei comunităţi de daci din interiorul Provinciei Dacia.
Totodată el demonstrează că pretinsele argumente aduse de K. Horedt pentru carpismul
necropolei nu sint valabile, deoarece ele se bazează pe o eroare de cronologie şi pe o interpretare cultural-istorică contrară totalităţii materialului arheologic descoperit în săpături.

"'D. Protase, Problema continuittlţii ... , S. 139-140; Dacia N.S., XIII, 1969, S. 317; Rilurile funerare ... , S.
132-134 und 138. Siehe auch Gll. Bichir, in SCIV, 22, 1971, 2, S. 188-189. Filr das Vorkommen eines in Sebeş
(Bez. Alba) entdecltten Spiegels sarm.atischer Herkunft aus weissem Metall, siehe I. Al. Aldea, in Apulum, IX, 1971,
s. 693-700.
" Wer sich eioe objektive Mcinung iiber die Chrono1ogie und die ethnische Zugel!Origkeit des Friedhok'S von Sopor
bilden will, muss das verOffentlichte Fundm.aterial und die Erlăuterungen (siehe Anm. 1) prtifen, denn nur so wird
er klar sehen konnen, wo die Wahrheit in die.sem Streit der Meinungen liegt. Ich erwăhne, dass 1. Nestor (RevRHist,
III, 1964, 3, S. 384 und Anm. 1), C. Daicoviciu (Unitate şi continuitate ... , S. 88, Anm. 2) und M. Babeş (SCIV,
22, 1971, 1, S. 35-36) sich unmittelbar auf K.H.s "karpische These oder Hypothese" beziehen, die sie entschieden ab1ehnen. 'Vas M. Macreas merkwiirdige Meinungsănderung betrifft, erklărt sie sich damit, dass er g1aubte, durch die
Zuweisung des Friedhofs von Sopor an die Karpen auch weiterhin die Bodenstăndigkeit der Hiige1-Bramlgrăberfelder
von Calbor und Caşol~ (Bez. Sibiu) bellaupten zu konnen; tatsăchlich gehOren diese Nekropo1eo enviesenermassen
norisch-pannonischeo Ko1onisten an (siehe den Literaturnachweis dieses Prob1ems bei D. Protase, Rilurile funerare ... ,
s. 90, Anm. 108).
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BRAŞOV

CU POSTAV DE LA
DIN 1567-1582* (PARTEA a II-a)

1578
Aus dcr obgeschriebenen perceptis der fi. 10.095/37
haben wir auf meiner herrn vorderung den 4 gcsandshandlern czalt wie vogt:
fi. 50
Dem her Mathie
fl. 25
dem h. Iacobe
fi. 40
der lllichel Dekin
fi. 40
dem Bastel Felmer
summa 155
5 feb. czalten wir diesen hern. Rest also in unseren
receptis welche wir in volgender rechnung werden versehnen sollen
fl. 9940/37

27 febr. dcm Dawid Jogerr vndt
Velten Placz
1 braun thnch
per
17 aprillis czaltt Dauidt Iogerr
1
per
/ 1 tuech
27 febr. dem Sigmondt Schneidcr
1 braun halffkerrn thuech
per
vnd 1 liccht blo thuch
per
27 febr. Sigmondtt Schncyder
1 lychtblo thucch

1518

8 d. :.!0

fl. 19 d.
fi. 13 d. 50
fi. 13 d. 50

27 fcbruary dem Pitterr Brcindorfferr
1 braun kcrrn thuch vnd 3 el.
27 febr. habn genommcn
26 thuech Bresler 1 per fi. 6. d. 40
Auff 8 teil czu tcylcn - ein teil fi.
Dlesch Thies
czoll t fi.
l'aull Hirscher
czolt fi.
Iacob Fylstich
czalt fl.
)lichaell Czauk
czalt fi.
Hanns Adam
czalt fl.
)lcrten Schmigcr
czalt fl.
1\lichcll Grcff
czalt fi.
nawi<lt Jrger
czalt fi.
Sollen syic czollen auff wnsercnn
Fyngstenn

fi. 20/50
fl. 166/~0
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
15
fi. 5/80
iormnrk czu

fi. 17/25

1518

fi. 13/50
fi.

6/15

fi. 17/25
fi.

8/62

fi.
fl.
fi.
fl.

17/25
17
13/50
17/25

1518
20 febru. nam der Rotth Michaell
per fi. 13 d. 50
1 lichtb1o thuch
20 february nam der h. Blesch Thies
1 rotth thuch
per fl. 11 d.
26 febru. dem Haos Hediesch
1 liecht b1o thuch
per fi. 13 d. 50

*

fl.

1578

1518
Yolgen dic schulden des 78-ten iars.
16 ianuar. dem herm Hanes
3 lichblo tucher per
fi.
22. ianuar. dem Pitcr BrendOrffer
1 braun tuch
fi. 17/25
22 ian. her Ioachim
1 braun tuch
fi. 17/25
22. ian. Velten Platz
1 braun tuch
fi. 17/25
27 febr. czaltt
fi. 10 d. 25
22 iau. Michel Greff
1 braun tuch
fi. 17/25

30 iauuar. dcm l'au! Hirscher
1 braun tuch
31. ian. Hans Adam
1 licht blo
Christoff Klein
17 apri. czalt Hancs Adam
30 ian. Christoff Klcin
1 braun tuch
Piter Fclmer
czaltt Kristoff Klcin
30 ian. Bendik Schneidern
1 dunkel blo
1 grien tuch
1 licht b1o
24 aprillis zalt

fi. 17 d. 25

Prima parte a documentului s-a publicat în Acta

Musci Napocensis, VI, 1969, pp. 565-576.

27 febr. ist J,ucas Fclmer

1 lychtblo thuch
fi. 13/50
Czu gedenken das Bastel Felmer dem Istwan Diak
auf Schesburch czu halb frist gcborgett hatt gewand
per fl. 175. Auff Dyrhalber iormark czu czalen dorann
czaltt er auff Birthalber iormark per fl. 80
sol h. Hans Fux czalen
fi. 95
Itm dem Gabryell Diak auch
geborgett
per fi. 40
sol czalnn auff l'almaru.m
Itm rest Alcxandor Threiner foun Zabo lllarton
wegn von 77 iorr
per fi. 30

1518
5 marty Johannes Hedyes hatt entfangnn von Tong
Lutschenn
1 braun thuch
fi. 17/25
1/
fi. 8/50
0 griyenn
5 marty l'au! Hirscher hadt entfangen vom Tonch
Lutchn
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fl. 13/50
1 lichtblo thuech
fi. 8/50
:'ller . . . 1/ 1 gryen th uech
5 mart. herr Iacob Trcynerr
fi. 11
1 schuarcz
12 marty habn cy 2 czechmeistcr aus befel des hcrr
bonen genomen den drabanten czu kleyderenn
4 roth dichcrr
1 per fi. 11 fi. 44
n. 12
1 schwarcz kerrn thuech
16 apr. 1 schwarcz tbuech
fl. Il

Itm gab Bastell Felmer zu dem Neywen Mark Palmarum
dem Janos Diak Koloswary
3 grien thuech
per fi. 51
2 liecth blo
per fl. 26
summa
fi, 17
Auff Birthalber czu czoln 129.
Croit der Ianosch Diak czu Birthalber iormark
- n. 40 Ist allcr czalt.

151'8

151'8
13 marty Andreass Schlem hatt gcnomcn
1 braun thucch
per
n. 17 d. 25
1 lichtblo
per n. 13 d. 50
3 iuly czaltt cr
per n. 20 <1.
28 augusty czallt cr
per n. 60 d. 75
13 marty Rotth lllichaell Juultt genomcn
1 grienn thuech
per fl. 17 d.
1 braun thuech
per n. 17 d. 25
13 marty Johanncs Trcguucr hatt gcnomen
1 lichtblo thuech
per fi. 13/50
13 mart. czaltt dcr Johannes Brcttaych :'llcrtcn
Schmigcr habn gcnomcn
1 grien thuch
per il. 17 d.
17 apriU. czallt Hans Drcyttayer per fi. 8 d. 50
24 aprilis Lux Felmer
1 braun
n. 17/25
24 aprillis Paulis Krcstcl
1 braun
fi. 17/25
24 apriUis Hants Adam
1 brnun
n. 17/25
myl Ayndres Schlcm, czollt
n 8/62

151'8
'27 marty namen Lux Fclmcr, Krestels Pali, Cristoff
Klcin'
3 karashia
per fi. 48/75
2 kem Iglcr
per fl. 28/50
1 schlet Iglcr
per fi. 10/50
1 bresler
per fl. 6/40
auf vnsem Pfingst iarmark zu czalen
'2~ aprillis Daui lt Iorgcr
1 braun
fi. 17/25
may zur gcdcnkcu rolt Pilcr Drendcrffcr
rolt
n. 8/50
may Pitcr Draynclcrffcr
1 braun
n. 17/25
lă1'8

3 july cwltt Kreslcks Paull

per fi. 47 d.

151'8
Item
dem
6
2
1
1

gab Bastcll Felmcr czum Nayweu Jllark Palmarum
Zabo Marton Koloswary
gryienn thuech
per fi. 102
liechtb1o
per fl. 26
kcrrnn thuech
per fi. 22
brauner thuech
per fl. 17
summ.a
fl. 167 d.
Dise summ.a czu czalen au.ff Asscntionis
Itm gab Bastell Felmerr czum Naywne Mark Palmarum
dem Istvan Diak Ko1oswary
5 grien thuech
per fi. 17 - fi. 85
3 llecht b1o
per
fi. 39
1 kerrnn thuech
per
fi. 22
1 braun
per
fi. 17
summa
f. 163
Dise summa czu czalen auff Asseutio
1

Crisloff f(fein,

şlcr,;.
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1O aprillis 1\lichaell Grcff vnd Iacob Klomp habn
gcnomen
1 dunkelblo thuech
fi. 17/25
Mer 1 licht blo
fi. 13/25
czalt Michel GreU
n. 15/12
10 iuly czoltt Klompen Iacob fl. 10, mer
fl. 5/12
Itm blieb rest der Istwan Diak von Klausenburch von
Dirthalber Jormark auff Johannis szw czalenn
per fl. 189
Zur Schespurg czalt
fi. 150
Soli herr Hans Fux seinenthalben
cza1ln
fi. 39
Itm blieb rest der Janos Diak von Klausemburg von
llirthalber jormark auff Johannis czw czalcnn
per fl. 185/40
Itm Szabo :'llarton von Klausenburch rest fon Birthalber
jormark nul Johannis czw czalenn
per fi. 184

151'8
17 aprillis Krcstels PauU vnd Peterr
1 braun thuech
per fi.
czalt Pitcr Brendorficr
fi.
15 may dem Hans Krcl von Emrich
1 braun tuch
fl.
11 sep. czoltt tloran
fl.
mer czoltt
fi.

Brayndorfferr
17
8/50
gewandmacher
17/25
8/50
8/62

151'8
Auf Engctcr jarmark habeu dic herrn gcborget
dcm Zabo Marton Colosuary
fi. 219
Auf Margaretc
Item dem Colosuar)' Janos Deak per fi, 220
Auf lllargarete
Item dem Gyleen Imre vnd Endres Dechcld tucher
per il. 202
Auf Jllargarete
Margarety zolten
22 may Lux Felmcr
3 karazia
per fi. 48/75
mer 3 kerren Iglcr
fl. 43/75
mer 3 schelt Igler
fi. 30/75
Joannes Hegieschi
22 may 1 braun thuch
fi. 17/75
mer 1 braun keren thuch
fi. 21
1
/ 1 grien thuch
f]. 8/50
19 iunj schy er midt dem l\lcstr Grolmen
fi. 20
22 may herr Jochim
f]. 21
1 braun kercn thuck
1/
per fi. 8/50
1 grien

1518
Itm ann des Szabo lllarton Seynen scholdt soli Bendek
Schnelder czolen
per fi. 146 d.
6 augusti czalt er
per fi. 100 d.
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l\lcr AJcxander Trcyncr sol szalen an des Szallo Marton
schohlen
per fi. 6 d. 25
An des )anos Diak scyncr scholdtt sol czolen Krestcls
l'aull
per fi. 35
::llcr Hannes Trcyncr sol szolen an des )anos Diak
scholclcn
per fi. 33/65
4 fcbruary im 79 iarr czalt Krestels Paull
per fi. Il d.
Gieng ah am hauszintz des hans Bach halben fi. 1~
czolttcn sy auff Margarettc per fi. 127 d.
czolt cr auff Kaukhelburch per fi. 75 el.
czalt 31 inlv
fi. 50
191 bris ezalt
fi. 27
czaltt Krestels Paull in dic walisch wahll
fi 26 d. 25
4 khruary czaltt Crestcls Paull
fi. 19 d.

1518
1 i n~av hatt Sigmond Schneiderr
Tong ·Lutehenn
per
1 gryenn thueclt
:.! .iully dem Sandcr Trcincr
1 grien tuclt
1 braun tuch
zolt
2 iuly herr Iacob Trcincr
1 grien tueh
:! iuny Sigmet Schneider
1 braun tueh
:Kam dieses Bastel Felmer
12 iuny b. Ioachim Treyncr
1 Lieehtblo
2G inny clem h. Ioachim
1 brauntuclt

3 iuly Paul Hirschcr
1 sehwarez thucch
3 iulv Pitter Felmcrr
1 schwarez thucch

fi. 17
fi. 17/25
fi. 17
fi. 17

30 inlj Christoff Klcin enlfangcnn
1 braun · thueherr
per fi. 17 <1. 25'
1 lieeht blo thucch
per fi. 13 d. 50
Krystoff Kleynn zolt
fi. 13/50
Itm haben mir mid clem Baslcll dem )nnos Diak
Poztomoto Koloswary czu ::llargnreterr jormn.k gcbenn
4 grien thueeherr nuf Kaukclburger jormark czu
czolenn
per fi. 68 d.
Auff Kaukelburch czollt
per fi.
31 iuly Micile! Csako
1 braun tuch

1:;1'8
augusty dem hcrr Gallo gnllcn mir
sehwarcz thueeh, 1 cii <1 33
fi.
i augusty dem Hannes Trcyncr
1 liehtblo- thuech
fi.
Doran czoltter
fi.
i augusty dem h. Ioachim Trcvncrr
1 liechtblo thuech
fi.
1 gryen thuech
n.

6

fi. 17/25

fi. 13

1/ ,

fi. 17/25

151'8
1~ iuny gabn mir dcm Zabo ~larton Koloswary auff
Schesburgcr iarmarck gewandtt
fi. 85 d.
czu becsolcn Stefanj Regy Kaukelburch
12 iuny rest Istwan Diak Koloswary von Schesllurgerr
jormarek:
fi. 275 d.
Il. 153 auff Margarelc
n. 122 auff Kaukelburch
Auff Kauke1burch czoltt er
fi.
12 iuny )anos Diak Koloswary rest fon Scltcsburgerr
jormarek: csu czolen
fi. 124 d.
Aulf Kauke1burger jormark czalt.

151'8

fi. Il <1. :!5

151'8

cntfangcnn fum
fi. 17 d.

fi. Il li. 25

4

1 , / dl
1 d. 50

1:lj50

1:1/.'iO
14

1:;1'8
i augusty Jneob F\•lstvch vnd Dlcsch G..,or ..:1 braunn tuech
pcr fi. 17 <1. 2.'i
czolt meister J aeoh
per fi. 8 <1. 62
Dleseh Georg czaltt
per fi. 8 d. 6:!

25 augusty gaben mir auss befcll des hcrr Richtersch
dem h. Bleseh Tyesenn elen drnbantenn czu klcitlunk
9 weis tyeherr gewandtt
28 aug. 1 sehwarez thuech ist czaltt.
28 aug. dem Sigmondt Schneider auff dic drahanttcn
1O weiss thuecherr.
:\ler auss dem ferbhaus 4 diechcrr
2i augusty Bastell Felmcrr dcm Janos lliak l'osto
::llettO Koloswary czu Kaukelburch Stefany dtgj
thiicherr
per fi. 94
soli czollen Gally
27 augusty gab Bastell Fehncr <lcm Istwann llyak
Koloswary czu Kaukelburgcr iormark Stefany Hcgy
tiiecherr
fi. 232.
czu Gally ezaleu.
Septmber babeo mir geheun Sigmundt Schncyder
den drabanten czur klejdunk 1 weis diccherr

26 iuny Bcudik Schucidcr

1 hraun thuclt
fi. 17/25
30 iunj Hannes Bretayerr hatt genomcn fom Stcffen
gcwandtmaclter
1 braun thuech
fi. 17/25
31 dccembris ezalt Hans Pretater
fi. 8/75
rest
fi. 8/75
der Lukas Felmer
3 iuly Pytterr Brcyndorfferr vnd Hannes Trcynen
1 gryen thueeh
fi. 17
Pitcr Brendorfer czalt
fi. 8/50
7 iulj uam )ohannis Hedieseh
1 stuk kerrn thuech
fi. 21 d. 50

151'8
3 iuly An<lreas Schlcm
1 sehwarez thuech
1

Pată

fi. 11 d. 25

in original, probabil Xbris.

151'8
27 augusty bleibtt Bastcll Felmcr
schuldich
fi. 100
18 scpteinber ist er an gewand tt
schuldieh
fi. 16/2-'
28 augusty dem Audea Schlem
1 brauo halb kerrn thuech per fi. 18 d. 75
11 decembris ezalt er
fi. 1O
czalt ehr
fi. 8/7-'
28 augusty dem Paull Hirscher Jolmnnes Adam
1 stuk liechtblo thuech
per fi. 13/50
19 novembris ezalt Paull Hirschcr fi. 6/75
Il Septemb. dem Dawydtt Irgerr
1 braunn thueeh
fi. 17/ 1
vnd I,ukas Felmer
30 octo. csalt Dawid Irgerr
fi. 8/50
1

în orig. 25 şters.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

536
1579
2 apri. czaltt Lukas Felmer

fl.

8/50
30

IST8
Il Scptemberr nam Paull Hirscherr vnd Petterr Felmerr
1 braunn thuech
per fl. 17
19 novembris czalt Paull Hirscher fi. 8/50

6
4
30
18

wegen des Istwan Dyak
fi. 97/45
Doran czoltt er
fi. 57/45
czolt mehr
fi. 40
octomberr ist Johannes Treyuerr schuldich fon
wegen des Istwann Diaks scholdt czedell
per fi. 85
noue. czoltt er
per fi. 45
decem czolt er
per n. 20
octo. Kristaff Klcynn ist von wegen des Janos Diak
scholdt czedell
per fi. 24
decm. czalt er
per fi. 12

1578

1578 iorr

18 Septemberr gabn mir dem Grolmen wnsrem diener
9 .,, el shcwarcz thuech
per n. 3 d.

15T!I
febru. gabn mir diessen dynlT Grolmenn auf sein
~n

~

4~

Il iunj gaben mir im
fi, 2 d.
7 iuly im gaben
O. 1 d.
mer czaltten mir vor in dem Janoa Dyak czu Kaukelburch
fl. 2/60
13 septemb. im gaben
n. 1
Sigmend Schneyder vnd Veltten Placz sein schul·
dich von Kau.kclburcher iormark
hcr
per n. 52 d. 50
Doran czaltt Sigmond Schneider
per fl. 20
30 octobr. czoltt Ycltten Platcz per
16/25
25 sept. dem l\Iartten Schmigerr
1 braunn thuech
per fl, 17/25

30 octo. namen disc 8 perschonen das gewandtt so:
Bastel Felmer von Eigetterr Iarmark Gallj mid
bracht hadtt wy folgt:
fi. 49 d. 79
Joachim Treynerr ein teyll
Pitter Brayndl:lrfferr
Hanncss Adam
::llichaell Czauk
::llichaell Greff
Velttenn Platcz
Dawid Irgerr
Mertten Schmigerr
per fi. 155
1 balln Breslerr
3 tuech Breslerr
per fi. 18/60
5 karasia
per n. 81/25
7 kerrn Iglerr
per fi. 101/50
4 schlech t Iglerr
per n. 42
summa
per n. 398/35
Disc summa sollen sy czalenn auff czwkonfflige
Fasnacht
rest n. 11/41
Item einhauffen
n. 99/58.

15T8

U79

8 octobr gabn mir dem meister Sigmondt Schneider
1 liechtblo thuch
per
13/13
9 octoberr Michaell Greff Hannes Adam
ein braun tuech
per
17 d. 25
czaltt Michaell Greff
per fi, 8 d. 62
Hans Adam
fi, 8/62
9 October Czako Michaell wnd Hannes Adau
1 schwarcz thuech
per fl. 10 d. 75
1 liechtblo
per n. 10 d. 25
6 no,·embriis Czako Michel czalt
fl. 12

n.
n.

1578
9 octo. verrechende mir wns mid dem Rosen Tomes
so ist er wns rest blybenn per fl. 4 d.
Mer im geben
per fl. 1 d.
3 nove. im gebenn
per n. 3 d.
Doran csoltt er fon Eigetter fuer
per n. 3 d. 50
Am New lllarker iannark
czalt er
/50
28 octo. Dem Bendik Schneider
1 schwarcz thuch
per n. 10/75
23 octob. dem Endres Schlem
1 braun tuch
n. 17/25

157!1
26 fcbrua. czalt Endres Schlem
23 octob. herr Joachim Treinerr
1 liechtblo tuch
l,aus deo 1578 jarr
30 octob. dem Il. Blesch Tysenn
1 schwarcz tuch
30 octo. bleybtt Bendik Schneyder
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fl. 12

fi. 13/50

26 febru. solt Mertten Schmigner an
die gitter
n.
12 marty czoltt Michaell Greff
fi,
fi.
12 marty czoltt Hannes Adam
26 marty czoltt Hannes Adam
fi.
12 marty csaollt Piterr Brayndl:lrffer fi.
18 marty csollt herr Joachim Treyner

n.

26 marty csollt Bastell Fclmer for
den l\lichaell Csawk
fl.
16 aprill. czoltt Czanken Michaell fl.
26 mart. czoltt Dawidt Irgerr
fi.
16 aprill. czoltt Dawidt lrgerr
fl.
2 aprill. czaltt herr Joachim Treyner
fi.
6 may czollt herr Joachim
fl.

36
37 d. 84
30
27 d. 36
37 d. 82
35
25/82
40
29 d.
33 d. 37
35. d.
29 d. 55

1578
3 nouemb. dem h. Jacob Treyner
1 schwarcz tuech
fi. 11 d.
6 nouem. dem Michaell Czank
1 liechtblo
fi, 13/25 1
6 nouem. dem Michaell Csauk, Hannes Adam
1 gryen thuech
fl. 17
29 nouem. Zigmott Schneyder, Krystoff Kleynn
1 griu thuch
fi. 17
27 noue. Hanes Adam
Hannes Greff
1 sworts thuch
fi. 11

fl. 11 d.

schuldich fon

1

Deasupra rîndului : 26 february auffgethonn.
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1578

Czw Eynnetterr jormark gaben herm Bassthell Felmer
Angerrechtt.
Itm gaben dem Diak. Koloswary Ppozto Metteo hatt
1.. genomen Gally
1 gryen thuech vnd liechtblo per fi. 30/50
Itm geben vnd des h. Hanz Steffen
2 kerm thuech
per fl. 44
Itm Istwan Deak.
per fl. 76/80
Itm Adam Schneyder von Nosenn per fi. 5
Itm Michaell fon l\lidwesch
1 kerm thuech
per fi. 22
13 nouemb. Dem Petterr Felmer
bron thuech
fi. 17/25
Zalt Pitter Felmer dem h.
fi. 17

1578
13 nouemb. der Michael Greff Klompen Jacob
1 braun thuh
per fi. 17/25
11 dec. csoltt Michaell Gref
per fi. 8 d. 62
10 decm. bleibtt Klompen Jacob an einen
braun thuech
per fi. 8 d. 62
.welches er mld dem Kreste1 Paull genomen hatt
13 nouem. Paull Hrischerr
1 braun thuch
per fi. 17 d. 25
19 novembris dem Lux Felmer, Dauid Irger
1 braun thuch
fi. 17
19 nouembris Hants Adam vndtt Feltnen Placz
1 braun
per fi. 17/25
1 lichtblo
per fl. 13/50
5 februari czalt Hans Adam
fi. 15/38
zalt Veltn Platz
f1 5/50
18 marty czoltt Veltthn Placz
fl. 9/98

1578
3 december dem Johannes Hedyesch
1 kemn thuech
per fi. 21 d.
1579. 18 februa. zalt Hans Heigjes fi. 10
4 decemb. dem Bendik Schneiderr
1 braun thuech
per fl. 17 d. 25

1578
In des herr Jacobs Verehung ward angeczeigt, das des
Bastel Felmer des Iswan Deak.s wegen an abgang
eines lichtb1oen tuchs rest ist fi, 13/50
Der Istwan Deak. gestehet d.ieser schuld drum wird sie
von ihm gefordet werden
Von New Macher iarmark rest der Zabo l\Iarton
fi. 47/50
vnd Janos Deak rest
fl. 13/50
Sein in einen schuldprieff in die erst Fastwoch von
Newmarker iarmark rest Istvan Deak.
fi. 68
In die erst Fastwoch
20 marty csaltt h. Johannes Fux an dieserr schult
fl. 50/20
17 iunj csaltt Johannes Fux
fi. 16
rest er an d.iser schold
fl. 1/80
Mer an der alther scho1d
fi. 2/80
rest herr Jacob von Newmarker iarmark
fl. 136
her Jakob ist ibererchuntt ( ?) 1
per fl. 10
26 noe.
1 keren tuch her Jacobenn
fl. 21 d.

1578
10 demb. dem 11. Mathia
1 stuk Ig1err
18 dem. nam h. l\lattya
1 stuk karasy
1

Lectură

probabili't.

fi. 10 d. 40
fl. 16 d. 25

16 decem. dem Winrich Thiesen
1 braun tuch
1 schwarcz tuch
csalt
zalt der Bastel Felmer
b1eybtt rest
11 decembris dem Endres Schlem
1 braun tuch
blcybt an d.ism tuech schuldich
19 marty dem Andres Schlem
1 braun tuech

fi,
fi.
fi.
fi.

17/25

11
17
10/50

d. 75
fl. 17/25
fi. 10/50
fi. 17/25

1578
11 dec. nam Sigmond Schneider
fl. 17/25
1 braun thuech
czu czolcnn auf dcn gcschuoren Montag
11 dec. dcm Michaell Gref
1 braun tuech
fi, 17/25
auf den gcschuoren Montag czu czoln
zaltn sie
fi. 14/25
rest Hans Adam noch
fl. 3
11 decemb. Christaff Kleiu wnd Hannes Gcbbell
fl. 17/25
1 braun tuech
auf dem geschuoren :\Iontag czolt

1578
18 decem. bleybtt Krestels Paul! an eincm braun
tuech
per fl. 8 d. 62
18 decem. nam Krcstclss Paul! die diecherr so mir
mid im kenn Birthalber iarmark gcschyktt hattcnn
9 grien thuech
2 liechtblo
fl. 202
1 kemn thuech sum.ma
fl.
2
csoltt doran
per fl. 200
bleybtt noch schuldigh
auff Ostemn czu czolen
per fl. 100 d.
6 may czaltth
fi. 25
20 may zaltt wieder
fi. 45
22 iuny zalt Pal Hirscher
fi. 28/4
Crestels Paul czoltt
18 decmb. uam Hanncs Treiner dy d.iecllt:rr so mir
mid im ken Birthalber iormark geschykt habcn
8 grien thuech
2 llechtblo
1 kem thucch
1 braun thuech
an disen diechemn bleybtt er noch schnhlich
fi. 200
A uff Georgy czu czalen
6 may czoltt Hannes Treinerr
fi. 100
21 may czoltt er
fl. 50 d.
1O iuny czoltt cr
fi. 25 zolt
fi, 25
22 iunj

1578
29 decm. nam B1esch Georg
fl. 17/25
1 braUDD thuech
fl, 11/
Mer 1 schwarcz
czw Halbfast czu czolen
9 aprill czoltt er
fi. 17/25
30 decm. habn mir verrcchendt ethliche czerungk so
auf der gewandmacher bereyschaff gangen ist auff
woll vnd ind.ig dem meister Loryncz
fi. 10 d. 60
werden er nochmols auff dy gewandtmacher schlagen
Itm czaltten mir vor dy gewandmacherr auff das
czuenczigst
fi. 7 d.
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1:078
31 decembris haben wir die furgeschricbene gcwands
schulden alle zu samen geczogen thuen sic samptlig

fi. 1492/36.

Dakcgen sein wir schuldig
<lem Hans Reising
I.udwig gewandmachcr
dem Ztan am indig.
Tong Luthen

fi.
fi.
fl.
fi.

129/75
74/50
76/93
37/23

1:079
Itm Hannes Kcmmell ist birch wordcnu vor dcuu
Janos Dlak im Schcnk \'Or cin grien thucch
per fi. 17 d.
fi. i
3ll iuly zolt
ti iulj Hanns Adam cin licchtblo
tuech
per fi. 13
ti iuly Hnnns Pretaycr
per fi. 17/25
1 ;naun tuech
iuly Michael Rott
1 pmun tucch
per fi. 17/25
fi. 16 d. 50
czaltt
8175
hleibtt rest

22 iunj Hannes Adam vndt Petcr Felmcr
1 braun tuch
per fi. 17
1~ uouember czalt Hanns Adam
fl. 8/50
~~ iunj Benedic Schneider
1 braun tuch
per fi. 17
:wlt 1
ti

8
14
::!6
25
8
5
18
8
8
1

octo.

iuly Benedic Schncidcr
per fi. 13
1 lieclttblo tucch
mcr Bcnedic Schncidcr
per fl. 8
3 Lemberger
iuly mcr kerrn tuech schtuck per
octobris mcr 1 braun Jgler czalt per
noucmb. zalt Bcndic Schneider
decemb. zalt
per
iuly Michaell Grcff ein praun tuech
noucmb. zalt Michael Greff
decemb. zalt Mertten Schmigner
iuly Endress Schlem
per
1 praun tuech
per
iuly Dauidt Irger ein braun tucch
octobcr zolt Dauidt Irger

fi.
fi.
fl.
fi.
fi.
fi.
fl.
fi.

18
4
3
Zu

stuck Bresller
fi. 111/60
per fl. 6/20
stuck kem Igler
fl. 57/60
per fl. 14/40
stuck schlegt Igler 1 per fl. 10/40
fl. 31/20
zallen auff phinsten
summa
fl. 299/40
Il februa. rest Hans Adam
2 stuck karTassya
per fl. :13
Item Our [ ?] lech Schneyder ist rest blyben
an der oberster soma
fl. Il d. 2
Item 80 yor amnium sanctorum 1 zalt
Vlrich durch h. Andrea
fl. 11 d. '!.
Item Pittcr Felmer ist anclt ander oberster
soma rest bliben
fl. 5 d. 94

26 fcbrua. restn mir noclt der rccltcuschafft dcm Dastc
Felmer vas er bat aus gchcn
fl. 126 d. 38
12 marty rechendcn nur mir <lcm Dastel Felmcrr
bleyben mir im noch rest
fl. 50/15
26 marty hadt er fom :\licltacl Czawk
enUangen
fl. 25/26 marty sein mir schuldig blibcn dcm
h. Andrea Kemmell
per il. 100/22 iunj zalt Hans Adam am hauifcu
8 october czaltt
fl. 55 d. 82
22 iunj zalt Pitter Felmer am hauifcn fi. 30
8 octo. zaltt Pittcr Felmcr am hauHen fi. 12
15 octob. zalt Pitter Felmer am hauffeu fl. 13
22 iunj zalt Wlrichs Hannes
fi. 12
30 iuly zalt Vlrichus Hannes
fi. 15
2 Septtem. zalt Vlrichs Hanus
fi. 10
23 iunj zalt h. Tyhs
fl. 60
4 noucmb. zalt Vlrichs Hanns
fi. 10
Zalt Hannes Wlrich durch dcu Grolm fl. 7
23 iunj zalt Michel Zack
fi. 15
30 iuly zalt :\lichel Zack
fi. 15
16 Septcmb. zalt :\lichel Zack
fi. 23/75

28

29
10
14/50
14/50
17/25

IG19

Il

8/6~

8/62

fi. 17/25
fi. 17/25
fi. 8/5tl

14
Il
12
26

1:>n

26

Die forige schuldcu hier gcschricbcu
Francz Brendorfer
rest
h. Reusler an Karasy
rest
Kloss Rosenawer
rest
Grolman Schneider gcbcun
Rosen Thomass
h. Hanns Fu.:s; an die alte schultt
h. Hanns Fux Pangwa [ ?]
Grolman Schneider gcben
Hanns Boder
rest

fi. 1
fi. 5/1'!.
fi. 14
fl. 13/60
fl. 4
fi. 2/80
fl. 1/80
fl. 1/40
fl. 1/50

IG79
Volgtt die gewands schulden disses iors
item es warn dran h. Jacob schuldig plibn dic
herm an der welleschn irn schulden
fi. 50
So hat er vom Pitter Felmer entfangen fi. 17
26 febru. gaben mir im 2 tuch liechtblo
fi. 26
Il februa. rest h. Tyss Czacko Michel, Hans
Adam, Wlrichs Hanncs, Felmers, Pilter
6 stuck karashia
1 per fi. 16/50 - fi. 99

ŞI DISCUŢII

Ilem Il februa. rest Dcnncdikk Schncidcr
1 braun tuclt
per fi. 17
1 leiclttblo tnclt
per fi. 13
februa. restn Czacko :\liclil, Vlriclt Hans
1 braun tuclt
per fi. 17
may czaltt Czankcn :\lichnell per fi. 8/50
iuny czolt Wlirclts Hannes
per fi. 8/50
februa. rest Hans Gobcl
1 grin luclt
per fi. 17
februa. :\lertten Scltmigncr
1 braun tuch
per fi. 17
febru. I,ux Felmer, :\lertten Schmigner
1 liecltt blo tuch
per fi. 13

1579

26
16
26

11
17

Item 26 februa Hannes Prcttaycr
1 leicltt blo tuclt
per fi. 13
februa. Clomp, Joccb, :\lichel Greff
1 braun tuclt
per fl. 17
april czoltt Michaell Greff
per fl. 8/50
fcbrua. Christtof Klein vnd Pitter Felmer
1 braun tuch
per fl. 17
aprill czaltt Christoff Klein
per fl. 8 d. 50
decemb. zalt Pett[er] Felmer
fl. 8/50
ltm bleibtt Krestels Paul! fom 78 iarr her vom
Janos Diak seinerr schuldig
per fi. 13

IG79
12 mart. nam dcrr Janos Dink Koloswary auff Schcsburch fon Bastcll Fclmerr thilclter
pcrr n. 663 d. 50
1

înainte uicko,
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€Zoltt Janos Diak Palmarum
fi. 310
2. baDn Breslerr der
may czalth er czu Birthalben iormark
fl. 123/25
czoltt Janos Diak czu
fl, 30/
Eingettenn Assentionis
Mer czaltt Krestell Paul! for inn
fi. 50/
marty dem Hanness Dertayerr
1 braunn tuech
per n.
7/2fi
mid dem I,ucas Fel.mer czaltt per fl.
8/62
april czoltt Hannes Dretaycr
per fl.
8/62
marty dem Sigmondt Schneyderr
1 licchtblo tuech
fi. 13/
Mer 1 braunn tuech
n. 17/25
may czoltt
fi. 20
lă19

19 marty Hannes Krcll
1 braun tuech
19 marty Tiess Wennercz
. 1 braun tuech
26 mart. dem Hanncs Adam
1 liechtblo
aprill dem Hannes Adam
1 braun tuech

per fi. 17/25

151'9

per fi. 17/25

21 aprill nam Dastcll Felmer
1 grien kern thuech
Item Andreas Kemel

per fl. 13 d. 25
per fi. 17/25

lă1'9

14

:22
2
21
9

czu Elngetter Assentyonis czaltt per fl. 30/
Zalltt Margarete zu Midwisch
fi. 26/70
Itm h. Sepfen von NOSenn had Palmarum enUangcn
1 kern tuech
per fl. 22
Itm Hannes Brcnner fon Niissen hadt Palmarum
entfangen
1 ballu Bres1err
per fl. 151/
1\Ier rest er an ellilichenn Cronerr diechernn
per fl. 47
Vber dise scho1dcn haben mir 1 schuldbricff czo1lt
sein hausfmw Assentionis
per fi. 70
zaltt Kokalburger iarmark
fl. 100
Item schickten mir dem Hanns Breuerr von Koka1burg
1 praun ttuch
per fl. 17
lller 1 liechtp1o
per fi. 13 .,,
1580 iar cza1tt Hannes I,ang Pa1marum fi. 50
rest er do wlder 1
1
grein tuch
per fi. 16 .,,.
czaltt cr Asseussiouis
fi. 10

aprill ist schuldich Dendek Schneider
1 dunkelblo tuech
per fi. 17 d.
1 grinn tuech
per fl. 17 d.
1 kem tuech
per fi. 22 d.
may czaltt er
per fi. 34
Mer nam. er 1 liechtb1o
per fi. 13 d.
iuny Zo1t er
fi. 35
aprill nam I,ucass Fel.mer vnd Dawidt Irgcrr von
meister I,udtwich 1 bmun tuch
fi. 17/25
may czoltt Dawydtt Irgerr
fi. 8/62
apr. nam B1esch Georg
1 1yechtb1o tuech
per fi. 13 d. 25
auff Fyngsten czu cza11en

151'9
16 aprill nam h. Joachim Treyuerr vud Pelterr DrcyudOrlfer 1 braun tuech
per fl. 17/25
11 iunj czoltt Pitter Breindorfferr per fl. 8/62
:21 aprill bliebenn mir dem h. Andrea Kemell schu1dich
von wegen das er dem Seueryn
geben hadtt
per fi. 175
Mer sein mir dem h. Andrea per fi. 150 d.
An dieserr scho1deon haben mir
czoltth auff Asentionis
per fi. 168
Mer sein mir dem h. Andreas
schuld am der 1eywadtt
per fi.
2/20
An diser scho1dt hadt h. A.ndreas
entfangen von Szabo 1\larton per fi. 50 d.
·22 iuly I,aidt h. Andreas fir den
tirckesch indig
fi. 125/
:30 iuly enntfangen zu Kokalburg
fl. 100/
15 sept. antfangen 2 eln zimosch per fl.
2/50
czaltt h. Andreas dem Todor
fl. 56/80.

151'9
6 aprill gab Bastell Felmer czu dem Naywen Mark
Palmarum dem Zabo Marten
3 grien tuch
per fi. 51 d.
It.m dem Gabriell Diak. czu Palmarum
:S grieo vnd 1 liechtb1o
per fl. 64 d. 50

per fi. 20

151'9
24 Septembris rechneten mir mit h. Andrea Kcmcl
p1eiben mir im rest
fi. 288/50
czaltt Bastel Felmer :Martliuj
fi. 100
26 nouembris entfangen
fi. 16
10 decembrls enntfangen
fi. 35
î ianuary rest des Kleiu Andrea
halben mir h. Andrea Kemmc1
fi. 36

1580
î iauuary restcn mir aus dem gewandshand1 h. Andrea

Kemmel
fi. 172'
13 ianuary euntphangcn h. Andreas fi. 100
26 ianuary resten mir dem herr Andreas Kemell aus
dem gewandts Hnde1 des klainen Andre vnd Sawa
halben
fi. 85 d.
12 martzy resten myr dem herr Andreas Khemell aus
dem gewants handell das er dem k1cinen Alcxj
fur indijch czo1tt hatt
fl. 40 d.
14 april resten mir aus den gewandshandel Toug
I,utzsches halben
fi. 46 d. 90
26 may hatt herr Andres enttfangen 68 Schlcgcr
per fi. 68 d.
Den 15 Septcmbris zaltn mir dem h. Endres
per fi. 19

151'9
21 aprillis nam Johauues Hedyesch
12 tuech Breslerr
per fi. 74 el. 60
1 Ig1er
per fl. 10 d. 50
5 augustj zaltt
fi. 25/
7 October zaltt
fl. 10
28 Oktober zolt
fl. 10
3 decemb. za1tt
fl. 30
21 aprillis nam Petterr Brainderfferr
6 1/4 tuech Bres1err
per
38/85
1/2 karasia
per fi. 8/25
1/4 karasia wmschlag
per fi. 3/50
3 Ig1err
per fi. 31/50
zaltt Jncob Fllshtich
fi. 41/5
fi. 41/5
zo1t Peter Brendorffer
21 apr. dem Hannes Adam hadt genomen
1

Urmează

2 kern turh,

• Precedat de 68, şters
' În orig. /50 şters.
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6 1/4 tuech Breslerr
1/2 karasia
1/4 karasia
3 Iglerr

per fi. 38/85
per fi. 8/25
per fi. 3/50
per fi. 31/50

21 aprill nam Mertten Schoeigoer wy oben geschrieben
ist summa
fi. 82/10
30 iuly zalt
fi. 26/
21 aprillis nam Michaell Rotth wy obco di Andren
genomeo haben summa
fi. 82/10
6 aug. zalt Michaell Rott
n. 58/
Di suma sollo dise 5 perschonenn czalen

Margaretae
3 septemb. zalt Rott :M.ichacl

fi. 15

30 apriU dem Micha<'ll Grcff vnd Hnnnes Gcbell
1 schwarcz tuech
per fi. Il d.
30 apr. dcm lllichaell Grcif
1 licchtblo
per n. 13/25
30 iuly zalt lllichacl Greff
fi. 6/62
30 npr. Paul Hirscher vnd Haones Adam
1 licchtblo
per n. 13/25
1 grycnn
per fi. 17/1 braun
per n. 17/25
fi. 16
22 iuly zalt Haones Adam
fi. 18/40
zalt Paul Hirser
n. 5/35
30 i uly zalt Paul Hirser
1 schuarcz tuech

te
21
2
10

31
20
3

151'!

6 may dcm Andrea Schlcm

1O
17
1
15

fi. 11 d.

4 karasy
1 per fL 16 1/2 - o. 66 d.
Auff 2 tag czw czolen d.ie ertsch, auff Jacoby die
ander czolluogk
Stephany Regy
O.
Septemb. zalt Paul Hirser
fi. 20
Septemb. zolt Hannes Adam
fi. 50
october zalt Paul Hirser
O. 30
octăber zallt Hans Adam
fi. 17/25
nouemb. zalt Paul Hirser sein iuog O. 22/66
may Hannes Adam, Haones Treyoerr
ein grien thuech
per fi. 17/
Septembris zalt Haons Adam
fi. 8 '/ 1
decemb. zalt Andreas Schlem
fi. 20
decembris zalt Andreas Schlem
fi. 20
ianiar. zholt Endres Rassenayer per fi. 10
merzj zolt Endres Schlem
fi. 22/67

1519
23 may Jacob Fylsthich, Hannes Gebell haben entfangen 7 1 / 1 stuk Bresler 1 per fi. 6 d. 15 fi. 46/7
4 nouemb. zaltt Hannes Gcbcl
fi. 23/4

rest Bastell Felmer
1 grjen thuech
Doron soli ergeben Lemberr
Dem Bastcll Felmer rcsten n1ir
Daran entfing er
1 grycn thuech
)fer hadtt Dastell Fclmer
In dy wal1ll gebenn

1579

14
21
21

Darkegen haben mir dn scholdtprieff czall auf
Dierthalber 1 balleo Bressler
4 karasl
per fi. 211/
czoltt auff der Schesburch
3 stuk karasya
per fi. 33 d.
3 stuck kerrn lglerr
per fi. 43 d. 50
It.m gaben mir im auff der Schesburch
6 grienn thuccher 1 per fi. 17 - per fi. 102 <1
Daran habcn mir entfangen
1 baUn Drcsler
fi. 150 d.
Mer haben mir enttfangen auff
Kokclburg
ti. 100
Mer ein tunckel Karasy
per fi. 16 1/2
may sein mir dem Bastell Felmer
schuldich
fi. 63 d. 60
may dem Hanoes Drctayerr
1 liechtblo
n. 13/25
may dcm Hannes Adam
fi. 6/50
1/2 liechtblo
may Hanoes Trener
1/4 eines lichtblo tuch
fi. 3/25
lă1'9

14 may dcm Sigmendt Schneider
1 grien tuech
per fi. 17
~ b_raun tuech
per fi. 17
23 l~J zalt auf Engcten zaltt Jauusch
D1ak
.
fi. 27/8

Das obertell sol Benedick Schneider
zalen
1580/3 marzhe zholt mesther Dendek
per
14 april zalt er
14 may den Hanoes Adam, Paull
Endress Schlem
1 balln Bresler
per

fi. 16/25
fi. 40 d.

151'9

6 ma)' hadt Bastcll Felmer gebenn dcm Janosch Diak
Koloswary Posto Metto Croner thuccher czu Birthalberr iarmark
per fi. 529/50

7

fi. 17/
fi. 16/25

n.

49/9~

fi. 20
fl. 30 on d. 5

Hirscherr vndt
fi. 152 d.

Il iunj uam Pitterr Braindorfferr vnd Vetthenn Platz
1 grien thucch
per fi. 17 d.
1 liechtblo
per O. 13 d. 25
6 augustj zalt Veltten Platz
fi. 6/62
20 augusty czoltt Pitterr Braindorfferr fi. 15/12
Il iuny Hannes Krell vna TYCS Wennercz
1 braunn thuech
per fi. 17/25
Czoltt Ties weuncrcz
per pl. 8/62
18 iunj herrn Ioachim Treynerr
1 gryenn thuech
fi. 16/50

1579
Dem 22 iunj Hannes Adam wnd Pitter
1 braun tuch
per fi.
22 iunj Denedik Schneider
1 braun tuch
per n.
July 8 Dencdick Schueider ein lichtplo
tuch genomcn
fi.
july 8 Bcnedick Schneider genomen
Lemberger 3 ein tuch per fi. 8 tutt fi.
:'llcr kerrntuch 2 schtuck
per fi.
Mer ein braun Igler
per fi.
Juli 8 Michael greff genomen ein braun
tuch genomen vonn Ludwigen per fi.
iuly 8 Endres Rasenaier ein braun tuch
won Lndwig tuchmacher genomen
per fi.
IUly 8 Dauidt Irger ein braun tuch
genomcn von Ludwigo
per
Juli 8 Hannss Adam ein tuch genomen
lichtplo
Iuly 8 Hannss Drethaer ein braun tuch
genomen von Ludwigen gewantmacher
per
Iuly 8 )lichael Rott ein braun tuch
per
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1579

8 iuly Jacobus Klomp genomen ein
braun tuch
per fl.
fi.
2 septtembris zalt
das halb tuch schuldig Hanns Gebel
16 iuly Paul Hirser gcnomen kemtuch
ein praun tuech
fi.
9 iuly dem Ties Wennercz
1 braun thuech
per fi.
9 iulj nam Hannes Adam 2 stuk karasy
per fi.
15 iUly Mertcu Schmigen ein braun
tuch
fi.

17 d. 25
8 1/ 1 d. 12

17 d. 25
33
17/25

13
17/
17
8/58
17
8/58

132

1579
5 augusty gaben mir den schneider Herren
Davidt Irger
Hanns Adam
Hanns Schullcr
Iacob Klemper
1 Ballen Bress1er
per fi. 150
4 Kerren Igler 1 per fi. 14 1 / 0
fi. 58
4 schlecht Igler 1 per fl. 10 1 / 0
fi. 42
2 Lemberger 1 per fi. 8
fi. 16
Summa
fi. 266
Sie zalen Nico1ay
12 Ianuarii falt Hanns Schuller
fi. 40
13 January zalt Hanns Adam
fi. 93
13 Ianuary za1t Jacob Klemper
fi. 35
28 Iyenuar zholt Jiokep Klomp
fi. 10
11 februar. zho1tt Jakep Klomper
fi. 17/50
13 Jacob Klomper sein teye1 ist
fi. 62/50
Dauidt Irgen sein teill ist
fi. 48
11 februarr zohlt Dauit Irger
fi. 10
Zoltt Hanns Schuller Rest noch
fi. 22/50

1579
Item der Flaschner schuldig an der
fur Kokelburg
fi.
27 aug. H. Gallus Rest in elen
schwarcz tuch 1 per d. 68
fi. 8/16
27 aug. Hanns Kroll
2 septt. Hannes Gebell Rest ein praun
2 septem. tuch
per fi. 17/25
2 septemb. Michae1 Greff 1 ein
schwarcz Kroner
per fi. 10/50
În orig. precedat de Hanns G., şters.

ein
per fi. 17/25
fi. 7 1/,
fl. 9 1/,

Item nam Basti Felmer vonn Batzchi
Petter 16 I,emberger 1 per fi. 7/50 - fi. 120
lller 6 schtuk Bresler 1 per fi. 5 1/ 1
fi. 33
!llcr 1 Trottnnr tackovo
fi.
5
Summa ttutt
fi. 158
Daran zalt Basti Felmer ein braun
ttuch
per fi. 17
Mer 1 rott tuch per fi. 13/50
fi. 13/50
8 septembris schickten mir mitt Basti
Felmer 4 grin tucch per fi. 17
fi. 68
Mer 3 kerentuech 1 per fi. 22
fi. 66
Pleibett rest Datzschy Petter
fi.
6/50
Pleibett Rest Batdschy Petter
fi.
6/50
Zoltt zu Engetten
fi.
1/65
12 die septem. herr Michael vonn
1
Tortlen 4 / , eln 1 per d. 68
fi.
3/6
zalen auff Martinj
Item Dntzo Ferentz 1 Liechttblo
ttuech
per fi. 13/50

1579

166
44
150

Rest

1579

17 d. 25

1579
Ju1y 30 Hanns Adam ein lichplo thuech fi.
5 noerub. zalt
5 augustj Sigmundt Schneider ein
praun thuch
fl.
5 augustj Lucas Felmer ein praun
ttuch
fi.
Il iuly Lucas Felmer ein halb praun
tuch
per
19 augu. Hanns Adam
1 grin tuch
fi.
5 nouemb. zalt Hanns Adam
fi.
Item h. Steffan Helner rest aus Kokel·
burgcr iarmack vir ettlige ttiecher O.
Auff Galle zalenn.
Mer schickten mir im vonn Gally
2 kerrnntuch
fl,
Item schickt er vnns auff dem Neimark fl.
Item Bastel Felmer rest
8 griu ttucher 1 per fi. 16/50 per fi.

2 septem. Velten Platz
praun tuoch
3 marzy zalt Vcltn Platz
26 may zalt Vclten Platz

16 septembris Jllichael Zack ein praun
tuech
per O.
fi.
3 decemb. zalt Zacko Michel
1 October Paul 1-Ieiser
per fi.
1 lichtplo ttuch Karasy
fl.
28 april zalt er
1 October Hanns Adam
per fl.
1 dunklblo ttuch Karasy
oct. mer Hanns Adam
per fi.
1 Lemberger
october Jllertten Smigner
1 praun ttuech
per fi.
i octob. Hanns Gebel ein lichplo
tuch auss der wedt
per fi.
7 october Jllertten Smigner
per fl.
1 keren tuch
:\fer 3 schtuck Bressler 1 per fi. 5/91 fi.
fl.
14 April zalt er
8 october · Dnuid Irger
1 braun ttuch
per fl.
8 october Hanns Krell 2 Bressler per O.
22 october 111ichae1 Ratt
fi.
1 braunn ttucch vom Siluester
~9 october Sigmundt Schneider
per
fi.
1 lichtblo tuch
per fi.
Mer l grien tuech
fi.
5 April zalt er
4 noemb. Hanns Gebel
3 Bressler, 1 kerrenn tuch
1 schlech t Igler
per fi.
Zalenn den geschuornen montag
fi.
13 Ianuari zalt Hanns Gebel
7 noemb. Jllichael Greff
1 schwartz tuech
per fl.
fi,
14 April zalt er

17
10
16/50
3 d. 75
16/50
8

17
13
14/50
17/85
28
17
12
17
13
16/75
20
43
30
10/50
5 d. 25

1579
12 nouembris Hanns Adam
2 kerrenn tuch
1 per fi. 14/50
5 stuck Bresler
1 per fi. 6 fi. 30
1 stuck schlecht Igler
per fi. 10/50
Diese Summa zu zalenn zur Fasnacht
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19 nouembris Hanns Gebell
per
1 braunn ttuck
per
:vier 1 liechttblo
19 nouembris Endress Schlem
3 vmbschleg, 1 duncke1 b1o kamsy,
1 rott Igler, 1 schwartz Jg1er per
19 nouembris Michael Rott
1 liechtb1o karasy
19 nouembris Michael Greff
1 ttuech kerrenn Igler
per
per
lllt:r 4 schwartz wmbschlag
17 dccemb. zalt llichel GreU
~ fcbryery zaltt Michell GreU

fl. 17
fl. 13
fl. 33/50

o.

16/50

14/50
fl. 10
fi. 7/50
n. 4/75

Ut9
19 noucmbris Sigmcndt Sneidcr
per n. 11
1 braun ttuch
fi. 20
lller 1 Bruckess
1580 28 iiennere zholt Sighmet
Sneider
per fl. 30
19 nouembris Petter BrendOrffer rest
au karasy vnndt Bressler
fl. 30/75
19 nouembris lllertten Smigncr
per fi. 17
1 braun luech
12 nouembris Hanns Krdl
1 kerentuech, 2 Bressler
fi. 26/25
zoltt Hannes Krell dem
fi. 14
6 augusti
26 no. zalt Denedec Schneidcr Hanns Adam
1 grien tuech
fl. 16/75
,-ber acht 1 tag zu zalenn
:l dccembris zalt Benedic Schneider
O. 8/38
26 no. Hanns Pretaier, Merten Schmigner
1 grin tuch vber 14 tag zu za1en per 16/75
10 ch:ccmbris Mertlen Smigner czalt
<Ins drittl
fl. 5/58
4 febryary zaltt Hannes Dretlaycr O. 5 d. 58
4 febryary zaltt Pyttcr Fclmer mit
Grohncr [?]
fi. 5 d. 58

1O decemb. lllerten Schmigner Zll [?]
cinenn schtuck karasy rest
!ller 9 cllen Bressler
per
1O deccmb. Hanns Adam
1 braun tuech
per
Vndt Endress Schlem
3 mazj zalt Haos Adam
17 decemb. Pitter Felmer vndt Hanss
\1rich cin praun ttuech
per
30 iuuy zalt l'itter Felmer
18 <lcccmb. h. Hanns Lux ciu karasy
blo tuech
per
27 decemb. nenedic Schneidcr
1 braun tuech
per
27 decemh. Merten Schmigner
1 brauu tuech
per

fi.
fl.

6/50
2

fl.

16/50

fi.

8 d. 25

fi.
fi.

16/50
8 d.

fi.

16/50

fi.

17

fi.

16/50

Mer zalt Mertn Schmigner durch
herr Jaremia
6 ia.Duari Pitter Felmer vndtt Ha.Ds
Adam 1 ballen Bresler
per
zu zallen auf Fingsten zalt der
Ha.Ds Adam den 27 iuni
Zallt Haos Adam den 30 juli
Il Jener h. Cirillus rest welchcs er
vbrig enUa.Dgen hatt auff das
weidt ... 1
80 iar den 14 sepemb. zalt Pitter
Felmer

ŞI DISCUŢHi

fl.

20

fl. 146
fi.
fi.

50
23

fi.

47/39

fi.

40'

1519
20 iyennuare Endrcs Ressenaier,
Phytter Felmer ein grinn tuch,
eyn lichblo grienn
fi. 16/50
lich t blo
fi. 12/50
27 iunj zallt Endres Schlem
fl.
8 d. 2S:
:iO iunj zallt Pittcr Felmer
fi. 14 d. 5olm 81 iar den 4 octobcr zallt Endres
Schlem
fi.
4
Adj 28 tag ianuary gaben mir den
herr lllllrkes Vrbcger 18 elen wais
d. 6(1
narlSchy zu
Bis weinohten
fi. 10 d. 80
Rl iar den 26 merz zalt herr llfarcus fi.
4 d. 12
Item den 5 febryay gaben mir dem
Hanes Bretteycr 1 lychtblo croner
ttuch
per fi. 12 d. 50
Il februere K.lomb Jokep gebcn
1 brnn thuch
fi. 16/50
26 may zalt er
o. 10
Calt durch den h. Ieremye
fi.
6'/,
J.aus dea ini 80 iar.
Item den 28 tag ianuary gaben myr dem Hanes Adamvnd den Hannes Treyner bys auff llfartyny z~.
wllen vnd dye Bresler byss auff Wainachtcn
fi Kroner tucher, 4 grin 2 braun zu fi. 16 :y.
zu fi. 16 ~~
fl. 100 d. 50
2 lyecht blo Kroner tucher zu
fl. 12 d. 75
fl. 25 d. 50
10 lgler kereutucher zu fi. 14 d. 50 fi. 145 d.
14 sch. Bresler zu fl. 5 d. 80
fl. 60 d.
4 sch. Lemberger zu fi. 7 d. 7 5
fl. 31 d.
8 sch. Kruaschv on 3 elen zu
n. 16 d. 50 ·
fi. 132 d.
lm 81 iar den 30 ienuari zalt Hans
Adam dwrch herr Marcus
fi. 50
Den 3 October zalt Hans Tragner
durch hcrr Marcus
fi. 50
So haben mir in an deu Khareschien
noch gelossen
fi.
1 d
1m 81 den 10 december zalt Hans
Treiner durch h. lerremia
fi. 100
Haos Adam zalt auch durch h. Ierremia fl. 100
Il februarc 1 grycn tuch Benedek
Sneider
per fl. 16/50
l\Ier ein lichblo
per fl. 17/50

1579
1580
31 decemb. 1 ballen Bressler genom<n
!llerrten Schmigner vundt Endress
Schlem
per
Fingsten zu zalenn
5 iuny zalt Mertten Schmigner fi. 25,
mehr zalt er
8 septemb. zalt Endres Schlem
Decemb. zalt Endres Schlem durch ... '
Andrea
1

Completat
' Ilizibil.

după

fl. 146 auff
fi.
fi.

28
35, deu Il

fi.

38

sens, pat<• de :J cm.

1 1 februar Hanes Gebel geben
2 rut keren dycher per fl. 29 mer
1 rot schlecht Ichler
per
Mer 4 nresler 1 thuch geben per fl. 6 per
l\ler 2 Lemberker 1 geben fi. 8
per
Thut yneiner shum
per
Bys Fynsthen zhu zhollen.
Den 15 september zalt er wns

f).
fi.
fi.
fi.

10/50
24
16
79/50

fi.

40 d. 6()-

1 Un cuvint ilizibil.
' Semn de introducere la acest rind, vezi mai sus".
după 6 ianuary.
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B decem.ber zalt er durch !>!arcus
Zalt er wnsserm dynner Grol.mer
3 marzj rest Miche1 Zayck
per
1 grinn tuch
per
1 licht thuch
per
1 St. kem Ich1er
per
1 St. Lemberger
Zu zallen Trynittattis.
Den 1 september zalt er vns durch den
h. Marcus
Mer zalt er durch b. Marcus
Zalt durch h. Jerremia im 81 dcu

fi.
fi.

25 d. 50
4 d. 50

16 1 / ,
12 1/ ,
fl. 17 1/ '
fi.
7 d. 90
fi.

1580
Item 26 mny rest Hannes Gebe1
1 kem Kronner tuch
per fl. 21
Im 81 ior dcn 23 ianuar zalt durch den
h. l\larcus
fl. 15

1580 nuff Assensionis
fi.
fi.
fi.

27
16
B/40

1580
Item den 10 Marzy rest Hannes Gebe1
1 tuch duncke1 karasy
per fl. 16/50
1 st. I,emberger
fi. 17/90
Den 27 iuny zalt er
fi. 20
Den 18 Marzy schikten mir dcn h:
Galfy 3 st. grien tuch
per fi. 50
Item dem Andres Schlem gabcn myr dem 17 martzy
1 stk. grin kroner thuch
per fi. 16 d. 50,
1 stk. liechtb1o Kroner thuch per fl. 12 d. 50
lin 81 iar dem 4 october zalt er fi. 29
Item dem Hannes Adam gaben myr dem 17 martzy
2 sth. grin karaschy zu fi. 16 d. 50 ttutt fi. 33 d.
21 1/4 ellen rott schaia zu fl. 1 d. 25 ttutt fl. 26 d. 56
1 sth. rott Lemberger
per fi. 8 d.
Bys auff Mychael zu bezollenn dem
2 tag nach Nlckallay zalt Hannes
Adam durch herr Andrea
fl. 67

1580
Item der b. St.llt.n Felner rest vns Palmarum zu
Neyenmerck Rern tuch
per fi. 44
1 grein tuch
per fl. 17
ca1t durch den Joceb Hircher
fi. 61
l tem ·Adam Schneider van N OSSen
1 grein tuch
per fi. 16 1/ 1
dcn 28 april rest Sigmet Schneider
1 praun tuch
per fi. 16/75
1 grein tuch
per fl. 16/75
1 licht b1o
per fl. 12/50
zu za11en 1 tuch Trini tetis, d.ie ander
Kunckleburg
Den 14 december ca1t durch den h.
Marcus
fl. 35
Im 82 iar dem Il ianuarry zollt er
fi. Il

1580
Item auf Birthalber iormarck restn aus Gerg I,otss
aus der Hermenstat
1 himel blo tuch
per fl. 16/25
1 grein tuch
per fi. 16/25
per fi. 16/2 5
1 braun tuch
1 leicht b1o
per fi. 12/50
Calt Galle durch den h. Jeremia
fi. 50
Calt durch h. Jeremia Zu Dirthal
fi. 10 d. 50
Item Miche1 Stosken aus der Hennenstat
1 kem tuch
per fl. 21
1 grein tuch
per fi. 16/25
1 lich t blo
per fi. 12/50
ist durch den h. Jerremia zalt
Item Lerins Schlelker aus des Hennenstadt
1 kern tuch
per fl. 21
1 himel b1o
per fi. 16/25
1580 auff Birthaber yormark
Item Saba Jung von Odworheel
1 grin tuch
per fl. 17
Calt durch den h. Jerremia
fi. 16/25
Item der Lerinz Rerbecher rest vns nach 5 centenari
wall 1 per fi. 10 d. 85 fi. 54/25

Item Lerens Schc1kcr aus der Hermenstad rest
4 kem tuch
1 per fl. 21 zu
zal1en Margrettj
Calt durch h. Ieremia zu Birtltalben fl. 84
Item h. Piter Sch.neider von Nossen rest
2 licht tuch 1 per fi. 12 1/ 1
fl. 25
1 grein tuch
per fl. 16 1/ 1
Calt Galle durch dcn h. Ieremia
fi. 25
Calt Marttinj durch h. Ieremia
fl. 16 1/ 1
Item der Tamas Dyak van Klaussemburg rest
n. 6 d. 10
Item der Batschy Petter van Klausemburg rest
fl. 3 d. :!0
Item resten mir dem Jung Deack
Assensio
fi. 8/75
ano 1581 ior
Idcm dem 4 october haben mir eUich tucher von lkn
gewandmachern ein genomen vnd wnther das Radlhaus gelegtt wie vo1gtt
15 gein tuch
1 per fl. 13 1/ 1
2 hymel b1o
1 per fl. 13 '/,
1 kem tuch
1 per fi. 17
1 per fi. 18
1 Breckes
Item omnium Santtorum rest h. )!arcus von den luchern
10 grein stuck
1 per fi. 1:1 1 / 1 - fi. 1:15
zu zallen bis zu kunfftigc Phinstcn
In 82 ior den 26 fehruary rest dcr h. Hnns Hq.:ws.
9 grein st. gewand 1 per fi. 13 1 / , - fi. 121/50 ·
2 hime1 b1o
1 per fi. 13 1/ ,
fi. '.!.7
2 kern tuch
1 per fi. 17
- fi. :q
1 Brekes
- per fi. 18
- fi. 1S.
Zu zal1en r.Iarttinj
Anno in dem 80 ior dcn 6 iully gabn mcin hcrn die
Gittcr im gewandzhandel auff borz den 4 herrn :
h. Hannes Fuxn, h. leremias Grolllnck, Bas tel Felml·r,
wnd Sander Treiner das halb Utei1 zu zallen auff ein
ior das ander halb Uteil zu zallen iber czwej ior voll!.
die gitter:
127 st. grein tuch
per fi. 15
fl. 190S
23 st. leicbt b1o
per fl. Il
fi. 25:1
:H st. schwatz
per fl. 9
fi. 279
7 st. Druckes
per fl. 19
fl. 1:1:1
1 3 b1o kem tuch
per fl, 19
fi. 247
per fl, 19
1 rot kern tuch
fl.
19
1 schwartz kcr tuch per fl. 18 '/,
fi. 18 1 /,.
2 weis kem tuch 1 per fl. 18
fi.
36
6 st. himel b1o
1 per fl. 15
fi.
90
5 st. braun
1 per fl. 15
fi.
75
9 st. rot Croner
1 per fl. Il .,.
fi. 10:1/50•
6 weis tucber
1 per fl. 10
fi.
60
1 st. sittig grein
per fl. 10
fi.
10
3 Croner korossj
per fl. 11
fi.
33
1
12 st. 20 /, el.
kent Ichler
per fi. 14 1/ 2
fl. 182/2()o
19 1 / 2 el. braun
I,cndcs
per fi. 1 d. 10 - fi.
2'2/42
17 elin schuartz
schaj
per fi. 1 d. 25 - fl.
21/25'
3 ballen Dresler
per fl. 140
- fl. 420
3 st. Bresler
per fi. 6
- fi.
18
3 st. grein karrasj
per fi. 16 1/ 1 - fl.
49/50·
38 st. Lemberger
per fi. 7 d. 75 - fi. 294/50•
4 st. sch1egt
lchg1er
1 per fi. 10 1/ 1
fl.
42
17 elin Bres1er
1 per d. 20
- fl.
3/40.
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per n. 2 d. 70- n.
2/70
9 cUn rott Croncr
15'/ 1 tech bimes
messen[ ?]
1 per n. 1 d. 5
n. 16/27
3200 gros Ihler hiel 100 per n. 13 .,.
fl, 432
1000 klein Ihler hiet 100 per fi. 13 .,.
n. 135
fl, 117/90
786 gros kem hiel 100 per fl, 15
fi. 116
800 gros kern biet 100 per n. 14 .,.
800 gros kem biet 100 per fi. 15
fi. 124
Es gieng iber die 1000 klein Ihler biet nocb aus 150 biet
babn die bem entfangcn
fi.
20/25
Summa der gantzer gltter thut.
fi. 5279 <1:· ~9
Der noch gaben mein hcrrn auch mJt 5 mester mJt uen
schulden
Stdfen Gewandmacher
rest n. 519 d. 32
Lerincz gewandmacher
rest n. 313 d. B4
Hans Brauner gewandmachcr rest fl. 163 d. 16
Endres Gresman
rest n. 159 <1. 57
Symon Hintz
rest n. 139 <1. 44
n. 1295 d. 33
Suma thutt
fi. 657 4 d. 72
Disse 2 suma thun
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Ein teil des ausgebens auf des ferbers reise sol man
zuchen im register des vergangenen iars supra.
13 marcy czalten fur holcz den ferber
fi. 1/4
20 marcy mit dem Seuerno auf rattung der czerung
gegeben
fi. 4
1576
Verczeychung der gutter 20 so wir auf furderung des
gewandmacher eingekauft haben.
Vom Grossen Gyna Zll 1 1 / fassen gekauft 186 librae
indig.
1 per n. 2/30 n.
Haben daran czalt
n. 4oo
Item 44 centenarii woh1
1 per fi. 9/50 fi. 418
Ist der czalltag
Anno 1577 den 25 ten aprilis czalten wir dem
GiDDa
n. soo
Bastel Kertcs
fl. 100
Item 1 weis tuch karassia
fi, 18
1576

Anno 1581 ior
Den 23 nowember czalt an dcr gewands schuldcn h.
Hannes Fux taller 300. Die taller
1 per d. 106 lhut fi. 318
Dcu 23 nowember zalt berr Ieremias taller 190, klein
geld
n. 110
Die taller
1 per d. 106
1581
Den 23 nouember zalt Sander Trayner fi. 200
Im 82 ior den 11 ianuar zalt Sigmet
Schneider
n. 100

Haten vom Jene 150 librae indig. kauft 1 per fi, 2
fl. 300
Haben sie auf Engeter iarmark ibm czallt
Vom Hany 1 N. 10 ocka indig. 1 per fi. 1 fl. 40
ist csalt
15'76
Zu gedenken das wir von den Rymni.kern die kauft
71 centenarii woll, an welchen sie1
6 centenarii nochliessen dieweil sie nass war worden
rest wir' ibm 65 cent-narii 1 per fl 8/25 fi. 536
\\'elche wir den 14 ten iuny par czalten.
1576

1582
Dcn 11 ianuar zalt Bastel Fchucr au
den gewands schulden
fi. 414
Anno 1581 den 4 octtobcr
Item mir haben dem Bastel Fclmcr diess Pettre sein
wall in der klein kirchen gelegen, aus lossen wegen,
so ist aus gegangen 53/4 c. gut wall wnd auschus 4 c.
Auff die wall batten die hern aus dem gewandsha.nde1
dem Pettre geben
fl. 360
Dis gclt sol der Bastel Fclmer der Stadt zallen in das
82 ior Michaelis.
151'7
Auf den weydbaier verthan
13 marcy gaben ihm par
n. 1
Was dem Ferber auf eigene rattung gegeben
1 dekeltuch
fl. 2/7 5
1 spann, 1 sidel banck
/60
1 kesscl
/64 1
1 bett, 4 pil
fi. 3
2 treigtucher, 3 tischtuchcr
2 1eintuch
n. 1/75
4 kannen, 4 schislen VOn
18 1/ 1 librae
per n. 2/59
fannen vnd kessel
/25
Dem Seuerino hatten wir gegeben
1 losendek
d. 64
1 bett, 2 leintucher, 1 pyll
1577

Hat der Le.rincz gewandmacher auf . n der ~awen
gekauft 88 oka indig - 1b.
Haben sie czalt dem Hany'
151'7
Erstlig haben wir vom einem vrmenysen lb. indig.
kauft 1 libra per fl. 1/80
fl.
Kauften vom Gerge Arboraschul vnd seinen Gesellen
40 centenarii woU 1 per fl. 8/50
fl. 340
Sein czalt
Item von dem 2 Gerge 34 wenig 22 lb. per fl,
haben ihnen czalt an guttem
fl. 100
Item par
fl. 130
Item par
fl. 51/80
20 Iuly kauften vom Dimitro de Rimni.k 11 1b.
indig per
fl. 12/65
Schickten wir mit dem Lorins gewandmacher
in Tiirkey
fl. 300
Hat bracht 62 oka1 indig
Kauften von dem Dumitro de Rimnik 60 centenarii
1 per fl. 8/67
fl. 350
Ist czalt
1577
Kauften wir von Jenne al Niculli vnd seiner geselschaft 39 centenarii wohl 1 per fi. 1O
fl. 390
In augusto den 28·ten sie czalt
Kauften wir von Kreische I,llX 80 librae indig
1 per fl. 1
fl. 80
Kauften von den weleschen 70 centenarii wohl
lst czalt 1 per fl, 9/75
fi. 682/50

Auf des ferbers vnd der ferberey rattung ausgegeben.

şters in text.
şters in text.
Urmează so şters in text.
Urmează o prescurtare din
Şters, 16.

Niculla,

• ha.tten,
1
în orig. 64 şters, adăugat utn 8 şi apoi dedesubt
din nOU scriS 64.

•
•

•
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Auf Omnium Sanctorum zu czalen
Ist czalt
Mehr kauften wir von ibm 13 centenarii 75 librae
wohl zu fl. 9/7 5
fl. 77/63
Sein czalt
Von diesen 70 centenarii haben wir dem Dach 2 centenarii gegeben, rest auf dem Bodenn 68 centenarii

1\Ichr zuuom in die Wolachey den M. Ltlrins gescl1ikt
czerung vnd knechts 1ohn
fl.
4
1\Iehr in andre etlig ausgaben
f1
2/28

1518

Dcn 15-ten noucmbris gaben wir dem Mana al Todor
de Bokor
2 .st. karaschia
per fl. 36
Item dar zu
per fi. 14
Auf 20 centenarii woll
1 per fl. 9/75 - fi. 195
So wir ihm auf Kunftige Ostern zu czaln
fl. 145
Mehr kauften wir von ihm 50 er vbrig bracht
bat 7 centenarii 8 librae, czalten ibm darfur fl. 68/25
Rest al50 in dcr Kirchen 108 centenarii wohl
8 librae, gestehn 1 per fl. 9/75
fl. 1053
Hieran sein wir schuldig dem Mana wie auch
oben geschrieben war
fl. 145
30 novembris czalt

30 iulj verrechent wns der Loryncz gewandtmacherr
8 centenarii wahll, so er auff Elie gekaufftt hatt
per fl.
80 d.
ist czollt
30 iulj verechentt wns der Loryncz gewanutmacherr
tollerr per
100 50 er dem walischen auff Elie
drauff geben, auff 100 centenarii wall
Item gaben mir dem Meister Lorincz auff dise wabll
tallerr
per fl. 200 d.
8 September gab h. Jacob des Sywaldts Dicncr so
die wahll brachtt hadt
fl.
6
6 augusty kaufftenn mir fom Todorr dem Krichcn von
Nicopane 235 librae indich, 1 libra per fi. 205 (sic)
fl. 481/75
Czoltthen mir im disen tag parr
fl. 370
1\Ier hadt er entfangen vom mester Loryncz
fl. 111/75

1518

1518

Czw gedenkenn dass dy Gewandmacher forr weinnochtnn
fom Proka 94 librae indig 1 libra
per fl. 1 d. 60 gekaufft hattenn
fl. 150 d. 40
Dorann czoltten mir im den 27 Marty fl. 100
Item czalten ibm
fl. 50
Auff dis summa gildt nemlichen fl. 350 had wns der
Petro centenarii wall geschikt, lieg in der Kyrchen,
in dem wuderschen bodenn, czoltten mir auff das
zwenczigst for dise centenarii woll vor den Petro
fl. 10 d.
Thut aJso die summa der 71 centenarii wohl oh.ne die
mautten
fl. 728/78
Thut 1 centenarii
fl. 10/26 1/s

28 augusty kaufftten mir fom Estan Braylan
38 1/4 libme indig 1 per fl. 1 d. 75 fi. 66 <1. 93
1 october im zallt
fi. 16/93
19 nouembrls zalt
fi. 25
fl. 16
5 may zaltn dem Demittre
27 septtembris kaufftenn mir fom Sywaldo ucm walyschen 50 der meister I,oryncz mid eins worden war
czw Elie 84 centenarli 34 librac den ccntcnarius
per fl. 10
per fl. 840 d.
An dieserr wahll haben mir im disen tag czoltt tollerr
per fl. 361 d.
Vor di 34librae habn mir im centenarius 1 abgerechennt
b1eiben mir im rest auff Weinachten czw czolen
per n. 200
18 decembris hat herr Jacob in seines 50DS stat verboten
fl. 23
Czolltten wir auff das czwenczigst for das Sevaldo
seiner wall
fl. 16

1577

1518
Zu gedencken das wir den 17-ten May von meinen herrn
entlonet haben aus den 4 vierteln fl. 1000
8 octobris czaltten mir dem herr honnen
32 tuecherr 1 per fl. 11
fl. 352 d.
Gaben dem Petro Ragusano auf woh1
1 centenarius per fl. 9
per fi. 100
31 Junj schyktten mir den Pettro Regusa midt seinem
knecht auff sein schreiben
fl. 100/
So dynkett wns das er calsmideinander entfangen
hatt
fi. 300
8 septembris hadtt sein diener Kokora1 entfangen
fon herr Jacob
fl.
32 d.
13 septembris schyk:tten mir dem Petro Ragus mid
seinem knecht Kokora
fl. 118 d.
Den ausgesandten Gewandmachern gaben wir erstlig
auf czerung wnd wohl kauf
fl. 200
Item dem Jorg gewandmacher auf den wohl kauf
fl. 1200
Summa
n. 1400
Haben zuruck bmcht par fl. 690/50 Rest in den
71 centenarii wohl
fl. 709/50
Gab vns drauf zu loh.n den 3 Meistem fl.
13

n.

1518
23 octobris verechneten etlig meister 73 1 / , librac
indig. 50 sie von Kasa.n hatt genommen 1 per fl. 1 1/s
fl. 110/25
Auf lllartini zu czalen. 4 decembris czoltt der herr
Jacob mid seiner scho1den so er in den gewandtshandell schuldich warr dem Kazann fi. 110 d. 25
Laus deo im 80 ior 1 •
Item dem 20 tag ianuary hoben myr mitt ucm mester
Gro1men ein geding gemacht auff ein ior por gc1t
fl. 15 d.
l\Ier 7 elen schwartz Kronertuch zur kleidung
- fl. - d So haben mir dem mester Grolmen an seinen Ion geben
den 28 tag ianuary por geltt
fl. 6 d.
Mer geben mir Grolmen wyder
fl. 2 d.
Mester• Emrich sein gortten
per fl. 5.

S. GOLDENBERG -

1

Scris deasupra rindului.

S. BELU

1
Incepind de aici textul este scris invers.
•_Precedat de mer mir geben, şters în text.
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COMERŢUL

CLUJULUI CU SĂLAJUL ÎN SEC. XVI-XVII ÎN
DOCUMENTELE OFICIULUI TRICESIMAL CLUJEAN

O sursă de informaţie ce nu poate fi ignorată in cercetările privitoare la istoria economică
a Transilvaniei in evul mediu o constituie registrele vamale. în posesia Direcţiei Cluj a Arhivelor
Statului, fondul Socotelile Oraşului Cluj, se află registrele oficiului de tricesimă din acest oraş
care,. aflat in sec. XVI in plină inflorire economică - meşteşugărească, comercială - are şi
dreptul de a încasa taxa vamală tricesimală, constind - in principiu - în perceperea celei
de a treizecea părţi din preţul comercial al mărfii. Cele 26 de registre de tricesimă cuprind - cu
unele intreruperi - o perioadă de aproape o jumătate de veac, primul registru păstrat datînd
din anul 1599, iar cel din urmă din 16371 • Tricesima era percepută atît pentru mărfurile aduse
din alte ţări sau duse inspre alte ţări, cit şi pentru cele desfăcute în - sau aduse din - alte
oraşe din Transilvania aflată sub sceptrul principilor autonomi. Înregistrările tricesimale cuprind
menţiuni privitoare la aspecte esenţiale pentru noi ale traficului comercial în prrioada aflată in
discuţie: localitatea de unde vine sau încotro se îndreaptă negustorul, numele său, felul şi cantitatea mărfii, de multe ori preţul la care a fost cumpărată, în sfîrşit, taxa vamală percepută. Această
multitudine de date referitoare la o perioadă istorică de aproape o jumătate de secol ne dă posibilitatea să precizăm contururile unei activităţi comerciale intense desfăşurate de oraşul Cluj
la sfîrşitul sec. XVI şi in prima jumătate a sec. XVII. În această activitate îşi are locul şi Sălaj'lll,
ca loc de provenienţă sau de destinaţie a numeroase mărfuri taxate la vama Clujului.
Poziţia geografică favorabilă a zonei Sălajului a făcut ca şi inainte de veacurile in discuţie
ea să se afle in relaţii comerciale cu Clujul. Încă din sec. XIV, unele documente menţionează
că meşteşugarii şi negustorii clujeni ajung cu mărfurile lor in ţinutul Sălajului2. În veacul unnă
tor, Zalăul se integrează chiar în reţeaua comercială ce lega Clujul, prin Carei, ori prin Marghita-Săcueni -Valea lui Mihai, cu oraşul Debreţin 3 • Sălajul se ridică la o mai mare însemnă
tate in schimburile comerciale ale Clujului in cursul veacului al XVI-lea. Concurenţa negustorilor
din oraşele săseşti a dus la o oarecare modificare a direcţiilor comerţului clujean, intensificlndu-se,
printre altele, şi traficul comercial in direcţia Oradea şi de acolo in Ungaria sau spre Sălaj. Relaţiile Clujului cu nord-vestul Transilvaniei ajung chiar pe primul plan, linia Carei-Satu MareZalău- Jibou devenind o importantă arteră de comerţ. La creşterea importanţei acestei zone
au contribuit şi evenimentele politice. Ocuparea Ungariei centrale de către turci şi transformarea
ei in paşalîc a determinat orientarea negustorilor clujeni indeosebi spre amintita linie de nordvest, care ocupă un loc mai de seamă decit inainte in comerţul extern. în cadrul intenselor relaţii
Datele registrului de tricesimă din 1599 sint prelucrate de S. Goldenberg, Clujul fn sec. XVI. Producţia şi
schimbAI de mdrfl~ri, Bucnreşti, 1958, p. 251-265. Pentru lista completă a registrelor dintre anii 1599-16:17 vezi
F. Pap, in ActaMN, VIII, 1971, p. 241, n. 6.
• S. Goldenberg, op. cit., p. 288.
1 1tkm, p. 290.
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ale Clujului cu importantul emporiu care devine în această perioadă Cracovia, se practică transportul de mărfuri pe linia nord-vestică: Sălaj-Carei sau Satu Mare-Ko~ice ori altă cale Polonia•. Dar comerţul cu produse meşteşugăreşti şi agricole intre Cluj şi zona Sălajului a avut
şi in continuare, pe lîngă acest caracter de tranzit. şi un caracter de schimb comercial intre două
localităţi'. Este astfel explicabil de ce socotelile privind mărfurile aduse din regiunea Sălajului
sau cele transportate in această direcţie ocupă un loc de seamă şi în registrele de tricesimă
din Cluj.
Nu toate cele 26 de registre cuprind menţiuni referitoare la mărfuri aduse din Sălaj sau destinate Sălajului. Asemenea 1nenţiuni sint cupriuse in registrele din anii 1599 8 , 16117, 16128,
16168, 161810 , 163011, 1633U şi 163613. Răstimpul cuprins este însă egal - după cum se constată
din ace-astă enumerare - cu cel peste care se extind înregistrările vamale ale tuturor registrelor
păstrate şi existente azi la Arhivele Statului Cluj. astfel că in cazul Sălajului, studiul registrelor
de tri~"esimă ne permite să aruncăm o privire asupra comerţului desfăşurat prin aceastll. zonă
de-a lungul intregii perioade de cea. 40 de ani pentru care dispunem de date arhivate in socotelile oraşului Cluj privind in general perceperea taxei vamale.
ln registrele discutate, zona Sălajului este menţionată in total in 39 de cazuri. Ele se repartizează, după ani, in felul urmll.tor: 14 cazuri in anull599, 1 caz in 1611, 1 caz in 1612, 1 caz in 1616,
3 cazuri in 1618, 7 cazuri in 1630, 1 caz în 1633 şi 11 cazuri in 1636. De cele mai multe ori,
ca loc de provenienţă ori direcţie de vehiculare a mărfii se specifică nu vreo localitate, ci se dă
denumiJea .. Sălaj" (.. Szilagi", .. Zilagi" ori alte grafii asemănătoare). Într-un caz este menţionat
Jiboul (.. Szibo")l' ca localitate unde se transportă mărfuri, iar o altll. inregistrare, din 1633,
specifică ducerea de mărfuri la Crasnau. Cu excepţia unei singure menţiuni referitoare la aducere
de marfă din Sălajl 8 , in toate celelalte 38 de cazuri se specificl transport de mărfuri din Cluj
in ţinutul slUăjan. Pe această rută se transportau aşadar mai ales produsele care urmau a fi valorificate in exteriorul Transilvaniei sau chiar in regiunea Sălajului, fie ele provenite din Cluj,
fie m~.rfuri aduse din sud şi tranzitate prin Cluj.
Valoarea vamală a mărfurilor duse în Sălaj sau aduse din aceastâ zonă, taxate la oficiul de
tricesimă din Cluj, se ridică la suma totalâ de 34 florini 61 dinari, din care 34 florini 26 dinari
constituie taxa perceputâ pentru mărfuri duse in direcţia ţinutului sălăjan, iar numai O florini
35 dinari s-au perceput pentru marfă adusă dinspre Sâlaj. Pentru a calcula preţul comercial
la care au fost cumpărate mărfurile taxa te la vamă cu această sumă, am adunat preţul fix de cumpărare, specificat în dreptul multora din produsele înregistrate, cu preţul de cumpărare calculat
de noi - in cazurile unde nu se precizează un preţ fix - pe baza raportului tricesimal (taxa
vamală tricesimalll. constituind. după cum am amintit, a treizecea parte din preţul produsului
' ldem, p. 292-293.
1
ldem, p. 294.
0

ASC. SOC, 8, XIV. Cf. S. Goldenberg, op. cit., cap. IV.
' ASC, SOC, 12 b, VIII.
1
ASC, SOC, 13 a, VI.
• ASC, SOC, 14 a, I.
10
ASC, SOC, 14 a, XXV.
11
ASC, SOC, 18 b, IV.
" ASC, SOC, 19, VII.
" ASC, SOC, 20, V- VI.
" ASC, SOC, 13 a, VI, p. 25: 30 aprilie 1612 "Fodor Jauos vizen Szibora ... [urmează specificarea mărfurilor]"
11
ASC, SOC, 19, VII, p. 62: 4 ianuarie 1633 "Vegh l\lik1os viszen Karasznara ... (urmează enumerarea mărfurilor duse la Crasna]".
11

ASC, SOC, 14 a, XXV, p. 44: 1 octombrie 1618 "Timar Gieorgy hozot Szilagibul ... [se specifică marfa]".
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pe piaţă). Din aceste calcule rezultă că mărfurile cu specificarea Sălajului ca loc de provenienţă
sau destinaţie au fost cumpărate de cei care le vehiculau la preţul total de 1083 florini 01 dinari.
Din această valoare bănească, cu 1072 florini 51 dinari au fost cumpărate pe piaţă mărfurile
destinate a fi transportate prin vama clujeană spre ţinutul Sălajului, iar cu 10 florini 50 dinari
s-a cumpărat marfa adusă din zona sălăjană la Cluj.
Suma vamală amintită (respectiv preţul comercial care îi corespunde) nu se repartizează
însă nici măcar cu aproximaţie egal pe anii în care găsim înregistrată marfă dusă spre Sălaj
sau adusă de acolo. Ccle mai ridicate valori vamale le aflăm tocmai la extremităţile perioadei
de aproape 40 de ani, şi anume în 1599 şi în 1636. În 1599 se taxează marfă cu specificaţia Sălaj
în sumă de 18 florini 45 dinari (preţul ei pe piaţă fiind de 576 florini). Urmează apoi, ca valoare,
marfa taxatll în anul 1636, cu suma de 6 florini 29 dinari (avînd un preţ pe piaţll de 200 florini
20 dinari), dupll care, în ordine, taxele pe anii 1630 (tricesima = 4 florini 36 1/2 dinari; preţul
pe piaţă = 141 florini 95 dinari), 1611 (tricesima = 2 florini 15 dinari; preţul pe piaţll = 64 florini 50 dinari), 1618 (tricesima = 1 florin 52 dinari; preţul pe piaţă = 46 floriui 41 dinari),
1616 (tricesima = 1 florin 14 dinari; preţul pe piaţă = 34 florini 20 dinari), 1612 (tricesima =
O florini 43 dinari; preţul pe piaţll = 12 florini 90 dinari) şi, în sfîrşit, 1633 (tricesima = O florini 26 1/2 dinari; preţul pe piaţă = 6 florini 85 dinari). Această repartizare neuniformă trebuie
să fie întîmplătoare. Totuşi, pe cînd in cel dintîi an de vîrf, in 1599, constatăm o mai mare varietate de produse (postavuri, articole de încălţăminte, mercerie, produse agro-alimentare), nu acelaşi lucru se observă in anul 1636, cind majoritatea transporturilor constau din mllrfuri agricole
şi alimentare, ceea ce ne face să presupunem că in acest an s-au transportat cu precădere produse
ce urmau să fie duse în exteriorul Transilvaniei, deoarece întotdeauna produsele agro-alimentare
au constituit marfa de predilecţie a exportului transilvănean.
Trecînd la o succintă analiză a sortimentelor de mărfuri taxate la Cluj, ne vom opri mai întîi
asupra celor duse în direcţia Sălaj, Jibou şi Crasna. Printre ele, cel mai important loc, ca diversitate de sorturi, volum total şi valoare a taxei vamale, îl ocupll produsele meşteşugflreşti ~i materiile prime neagricole. Pentru ele s-a perceput în total tricesimll în valoare de 17 florini 24 1/2
dinari, corespunzind unei valori totale de 546 florini 46 dinari. în rindul produselor meşteşugă
reşti, cel mai frecnnt se înregistrează transportul postavurilor, al ţesăturilor fine - materiale
neprelucrate şi produse finite - şi al articolelor de mercerie. În categoria produselor meşteşu
găreşti intră mărfuri foarte ,·ariate, atit autohtone, cît şi străine. Astfel, în 1599 negustorul
Nireo Miklos este taxat cu 1 florin 20 dinari pentru 6 viguri de postav de Braşov1 7 , produs foarte
căutat, al cărui preţ pe piaţll era în permanenţll supus oscilaţiilor. Deseori intilnim menţionată
ţesătura numită .. matas", o ţesătură fină adusă din sud. Bord urile de postav, înguste sau late variante ce sînt menţionate şi în registre (keskeny, zeles poztho zel) - formează şi ele obiect de
desfacere pe piaţă, la fel ca firele de ţesătură, distincte în registre prin menţionarea culorii :
roşii (veres fonal) sau albastre (kek fonal). De multe ori se trec prin vamă, pe lîngă borduri şi fire,
şi al.te articole de mercerie: nasturii, şnururile (acestea două menţionate de obicei împreună).
Sînt prezente şi unele soiuri de ţesături foarte fine sau mătAsuri : pînza fină albă pentru confecţionat lingerie de corp şi de pat (patiolat) 18 , mătasea nitra, adusă, probabil, din zona aflată sub
ocupaţie otomană 18 , sau produse finite ca plapuma de mărime mijlocie 2 o. Sint taxate şi păturile
17

ASC, SOC, 8, XIV, p. 23: 18 iulie 1599.
ASC, SOC, 8, XIV, p. 31: 13 septembrie 1599.
11 ASC, SOC, 8, XIV, p. 15: 18 aprilie 1599. Soţia lui Kolosy Istwan transportă in Sălaj, printre altele, 7 (pro·
babil viguri) mătase nitra turcească (.,7 Nitra Terek Selimett"), plătind după ele 0,35 flo~ini taxă).
10
ASC, SOC, 8, XIV, p. 35: 21 octombrie 1599. Soţia lui Elek Jianos duce in Sălaj .,3 kezep zeru paplantt. .. ·•
trei plăpu.mi de mărime mijlocie).
18
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de Sebeş (2 cazuri, ambele in anul 1599)n. Trebuie să amin.tim şi produsele de funărit: funii
(istrang), menţionate în 1618 cu taxa vamală. de O, 15 florini 81 • Această poziţie prezintă un interes
deosebit, deoarece coll.Stituie, se pare, trall.Sportul nu al unui negustor, ci al unui meşteşugar
funar (Keoteluereo Thamas = Toma Funarul), care duce in Sălaj 3 legături de funii (3 keătes
1 strangott), confecţionate probabil chiar de el. Menţiunea in cauză vădeşte continuarea practicii
mai vechi de desfacere a produsului direct de către producător, deşi marea majoritate a poziţiilor înregistrate la vamă trădează activitate mgustorească desfăşurată independent de cea de
producţie.

Produsele de fncălţăminte ocupă şi ele un loc de seamă şi constant în rindul produselor meşte
trall.Sportate in Sllaj. Deşi trlcesi.ma lor rAmine in urma celei realizate din taxarea postavurilor şi ţesăturilor - ridicîndu-se la suma de 3 florini 49 dinari (preţul pe piaţă corespunză
tor fiind de 106 florini) -, şi aceast1!. ramură de producţie meşteşugărească este variat reprezentată prin produse de pantofărie şi cizmărie, cît şi prin accesorii. Astfel, sint menţionate,
in anu11599, 20 (probabil perechi) de ghete din piele de oaie (zattian sarw), taxate cu 0,20 floriniza;
de mai multe ori, ghete de rind pentru femei (asszoni embernek valo keoz saru)24; ghete mici
"fichu er" : 40 de perechi în 1599, cu tricesima de 0,07 florini 25 ; cizme cu carimbi, taxa pentru
o pereche fiind de 0,02 florini2'; cizme roşii cu carlmbi (karmasin zaras chisma), cu aceeaşi taxăB7;
cizme mari (zekernie), 35 perechi cu 0,35 florini28 ; pantofi de pislă (nemez) 18 ; 7 perechi de papuci,
perechea avind taxa de 0,02 florinP 0 ; in sfîrşit, obiele, apărătoare pentru picioare (kapcza), de
rind11, din piele de oaiell• şi din piele kordowanaa. Mai puţin numeroase sint produsele de .•ticlărie,
de ceramictJ şi menaj. Se menţionează: sticl11. in valoare de 5 florini 75 dinari, tax:ată cu 0,17 florini34 ; sticlă de Transilvania (erdelj wueg) in valoare de 7 florini, pentru care s-a plătit tricesimă
de 0,31 1/2 florinill; farfurii pentru 1 florin, taxate cu 0,03 florini3 ' ; ca produs de menaj, aici
se încadrează şi o pUnie mică (apro teolczier), in valoare de 0,16 florini, taxată cu 0,00 1/2 florinP 7 ;
Şirul produselor meşteşugăreşti continuă prin cele de fierărie, in rindul cll.rora se menţionează
frînele (sau, poate, alte accesorii) pentru cai, la că.ruţe (zekeres lonak valo feoket), 10 bucă.ţi a
0,02 florini tricE.'simă., in total 0,20 florini 38 ; in 1636, fierarul Pavel trall.Sportă 50 de coase, taxate
cu 0,37 1/2 florini••. Tot produselor meşteşugăreşti le aparţin şi mtJrfurile de dogtJrie pe care meş
terii producători le trall.Sportă in 1616 spre S11.laj şi pentr.•. care se percepe tricesimă in valoare
şugăreşti

01

SOC, 8, XIV, p. 32: 14 septembrie 1599; idem, p. 35: 21 octombrie 1599.
SOC, 14 a, XXV, p. 8: 10 ianuarie 1618.
SOC, 8, XIV, p. 35: 21 octombrie 1599.
SOC, 18 b, IV, p. 10: 14 martie 1630; idem, 20, V, p. 9: 10 martie 1636 (la această din urmă dată se
transportă l.n 3 cazuri In total 90 de ghete - sau perecll.l - taxate cu 0,59 1/2 florini).
u ASC, SOC, 8, XIV, p. 35: 21 octombrie 1599.
11
ASC, SOC, 8, XIV, p. 13: 16 aprilie 1599 - 6 pcrecll.l; idem, p. 32: 14 septembrie 1599 - 9 perechi .
., ASC, SOC, 8, XIV, p. 15: 18 aprilie 1599.
11
ASC, SOC, 8, XIV, p. 23: 18 Iulie 1599.
20
ASC, SOC, 8, XIV, p. 32: 14 septembrie 1599 (2 menţiuni separate: E;1ek ]iauosne şi Zapanoss Peter)..
'" ASC, SOC, 8, XIV, p. 32: 14 septembrie 1599, transportul efectuat de Domokos Katus.
11
ASC, SOC, 8, XIV, p. 2S: 18 Iulie 1599 - 50 perechi taxate cu 0,25 florlnl.
11
ASC, SOC, 8, XIV, p. 13: 16 aprilie 1599 - oblele din piele de oale cu 10 florlni, ta.mte cu 0,30 florini.
aa ASC, SOC, 8, XIV, p. 31: 13 septembrie 1599 - oblele din piele kordowan cu 6 florini, taxate cu 0,18 llorini.
1
' ASC, SOC, 14 a, XXV, p. 42: 6 septembrie 1618.
11
ASC, SOC, 20, VI, p. 3: 15 mal 1638.
11
ASC, SOC, 8, XIV, p. 8: 2 martie 1599.
" ASC, SOC, 14 a, XXV, p. 42: 6 septembrie 1618.
11
ASC, SOC, 8, XIV, p. 32: 14 septembrie 1599.
11
ASC, SOC, 20, VI, p. 8: 30 iunie 1636.
ASC,
ASC,
,. ASC,
u ASC,
11
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de 1 florin 14 dinari~ 0 • În sfîrşit, se transportă în 1630 săpun în valoare de 8 florini, taxat cu 0,24
florini 41 •
Un loc de seamă il ocupă in cadrul transportului de mărfuri in direcţia Sălajului produsele
agricole. Taxa tricesimală totală de 12 florini 82 1/2 dinari, cit s-a perceput pentru asemenea
produse, corespunde sumei de 410 florini 55 dinari ca preţ de cumpărare pe piaţă al acestor
mărfuri. Dintre ele, remarcăm mai intii prezenţa cerealelor: două menţiuni din 1599 specifică,
una din ele, taxarea grîului (24 cible, pentru care s-a plătit 1 florin 20 dinari) 41, iar cealaltă,
a 14 cible de griu şi probabil făină (14 keobeol b11::at liztet), taxate cu 0,70 florini". Mai numeroase
sint menţiunile privitoare la alte produse agricole. Astfel, în diferiţi ani se prezintă inaintea vămii
negustori cu considerabile cantităţi de vin«, rachiun, miere", miedn, turtă cu miere48 , caş49 ,
brlnză 60 şi peşte săratn.

Un loc mai modest il ocupă, printre soiurile de mărfuri duse la Sălaj şi supu~e la Cluj tricesimei, mirodeniile. În 1599 se percep 2 florini pentru piperul transportat de soţia lui Kolosy
Istwan68, iar in 1611 Teoreok Pal trece prin oficiul de tricesimă 10 funţi de şofran turcesc. pentru
care plăteşte 0,80 floriDi•a.
Arme sau metale nu sint duse în această perioadă in S~aj, dar în anul 1599 se înregistrează
taxarea cu 0,18 florini a unei cantităţi neprecizate de praf de puşcă in valoare de 6 florini 64 • În
sHrşit, registrul din 1599 înscrie la data de 13 septembrie taxa de 0,69 florini pentru "diferite
mărunţişuri" duse in Sălajs•.
Dacă tabloul mărfurilor taxate la oficiul clujean de tricesimă cu destinaţia Sălaj este atît
de colorat pe cît reiese din cele înfăţişate, în schimb mult mai sărăcăcioasă apare - după cum
s-a arătat mai sus - situaţia mărf!lrilor aduse din Sălaj la Cluj. Găsim un singur caz, din anul
•• ASC, SOC, 14 a, I, p. 28: 20 septembrie 1616.
" ASC, SOC, 18 b, IV, p. 50: 8 august 1630.
•• ASC, SOC, 8, XIV, p. 9: 4 martie 1599.
" ASC, SOC, 8, XIV, p. 35: 19 octombrie 1599.
" ASC, SOC, 18 b, IV, p. 41 : 18 iulie 1630 (peutrn un butoi de vin se plăteşte tricesimă de 1 florin); idem
p. 50: 12 august 1630 (1 florin 25 dinari p1[1tiţi pentru 100 de vedre de viD).
" 6 cazuri: ASC, SOC, 8, XIV, p. 32: 14 septembrie 1599 (0,30 florinl pentru 3 vedre de rachiu); ASC, SOC,
14 a, XXV, p. 42: 6 septembrie 1618 (0,80 florini pentru 8 vedre de rachiu); ASC, SOC, 20, VI, p. 3: 15 mai
1636 (4 vedre de rachiu taxate cu 0,60 florini); idem, p. 8: 30 iunie 1636 (1 vadră a cărei tricesimă e de 0,15 flo·
rini); idem, la aceeaşi dată, un alt negustor e tax11t cu 0,30 florini pentru 2 vedre de rachiu; idem, p. 12: 4 august
1636 (4 vedre cu tricesima de 0,60 florini).
n ASC, SOC, 8, XIV, p. 9: 4 martie 1599 (2 tone cumpărate cu 19 florini se taxează cu 0,57 florini).
" ASC, SOC, 18 b, IV, p. 41: 18 iulie 1630 (15 vedre taxate cu 0,20 florini); ASC, SOC, 20, VI, p. 8 - 10
(6 cazuri, in total 108 vedre, cu tricesima de 2 florini 16 dinari).
•• ASC, SOC, 14 a, XXV, p. 42: 6 septembrie 1618, se plfltesc 0,04 1 / 1 florini pentru turtă cu miere in valoare
de 1 florin 50 dinari.
u în 1599 - l caz (ASC, SOC, 8, XIV, p. 9: 4 martie 1599; 10 roţi de caş cu 5 florin! sint taxate cu 0,15
florini); In 1630, in 4 cazuri, caş ln valoare de 30 florini este taxat cu 0,90 florin! (ASC, SOC, 18 b, IV, p. 39: 11
iulie 1630 - 2 cazuri; idem, p. 41: 18 iulie 1630; idem, p. 50: 8 august 1630); in 1636, de asemenea în 4 cazuri,
se plAteşte in total 1 florin 03 1/ 1 dinari pentru caş iu valoare de 45 florinl (ASC, SOC, 20, VI, p. 8: 30 iunie 1636
2 cazuri; idem, p. 10: 17 iulie 1636; idem, p. 12: 4 august 1636).
01
3 burdufuri taxate cu 0,30 florini (ASC, SOC, 8, XIV, p. 9: 4 martie 1599).
01
ASC, SOC, 18 b, IV, p. 6: 26 februarie 1630. Se transportA o tonă de peşte sărat in valoare de 18 fiorini,
marfA taxată cu 0,36 florini.
11 ASC, SOC, 8, XIV, p. 15: 18 aprllle 1599.
11 ASC, SOC, 12 b, VIII, p. 16: 9 iunie 1611.
•• ASC, SOC, 8, XIV, p. 13: 16 aprilie 1599.
11
ASC, SOC, 8, XIV, p. 32: 13 septembrie 1599.
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1618, cind 7 piei de vacă aduse din Sălaj sint impuse la o tricesimă de 0,35 florini 58, preţul comercial corespunzător acestui transport fiind de 10 florini 50 dinari. După toate probabilităţile,
este ,·orba de marfă locală din Sălaj, deoarece la poziţia respectivă figurează numai această
cantitate, iar ea constituind singura menţiune de această natură, se poate datora unui transport
ocazional. Din inregistrările vamale reiese di dinspre Polonia in direcţia Clujului se folosea mai
degrabă o rută ce nu atingea zona Sălajului, iar dinspre Debreţin se va fi ales un drum direct,
după cum dau a inţelege menţiunile privind mărfurile aduse nemijlocit din acest din urmă. oraş.
Desigur că, faţă de valoarea vamală a importului şi exportului in relaţiile de schimb ale oraşului Cluj cu mari oraşe europene cum sint Viena sau Cracovia, suma taxei vamale percepute
pentru mărfurile aduse din Sălaj sau duse in direcţia Sllajului nu reprezintă prea mult. Ea nu
poate fi totuşi neglijată, pentru că oglindeşte un schimb de mărfuri constant, cu o gamă variată
de produse, de-a lungul a mai multe decenii, integrindu-se organic în viaţa economică a unuia
din centrele comerciale importante ale Europei centrale şi răsăritene.
FRANCISC PAP

DER HANDEL ZWISCHEN CLUJ UND SĂLAJ IM 16.-17. JH.
IN DEN DOKUMENTEN DES DREISSIGSTAMTES AUS CLUJ
(Zusammenfassung)
Die Register des Dreissigstamtes in Cluj (26 Register i.iber die Periode 1599-1637) enthalten - unter anderem - wertvolle Informationen i.iber die Zolltaxen, die fi.ir Waren nach
Sălaj (im NW Siebenbi.irgens), sowie fi.ir Waren aus Sălaj erboben wurden. Das Vorkommen
des Gebietes von S1Uaj im Handel der Stadt Cluj (innerbalb des Fi.irstentums Siebenbi.irgen,
sowie mit dem Ausland) erklărt sicb durcb die gi.instige geograpbiscbe Lage von Sălaj am
Handelsweg, der Cluj mit Handelszentren wie Ko~ice und Krak6w verbindet.
In der genannten Zeitspanne von 1599-1637 finden wir 39 Eintragungen liber Waren,
die von Sălaj gebracbt wurden oder fi.ir Sălaj bestimmt waren: in den Jabren 1599 (14
Fălle), 1611 (1 Fall), 1612 (1 Fall), 1616 (1 Fall), 1618 (3 Fălle), 1630 (7 Falle), 1633 (1
Fall) und 1636 (Il Fălle). 37 Eintragungen nennen das Gebiet (,.Sălaj"), obne Erwahnung der
Ortscbaft, eine Eintragung nennt die Ortscbaft Jibou und eine den Ort Crasna. Es kommen
38 Fă.lle von Handelstransporten nacb Sălaj vor; in einem einzigen Fall ist von einem Warentransport aus Sălaj die Rede. Wir konnen nicbt wissen, welcbe dieser Eintragungen sicb auf
Transittransport bezieben und in welcher der Warentransport die erwahnte Ortscbaft zum
Endziel batte.
Der gesamte Zollwert des Handelsverkebrs C1uj-Sălaj und Să1aj-Cluj betragt 34 fl.
(Florin), 61 den. (Denar), wovon 34 fl. 26 den. die Taxen fi.ir aus Cluj nacb Sălaj verfrachtete und O fl. 35 den. die Taxe fiir aus Sălaj gebracbte Waren darstellen.
Der Verfasser berecbnet aufgrund der Zolltaxen den Gesamtkaufpreis, welcber der Zo.llsumme entspricbt, mit 1083 fl. OI den. (1072 fl. 51 den. fiir Waren nacb Sălaj, 10 fi. 50 detl..
fiir Waren aus Cluj). Was die Warensorten betrifft, die in den Zolleintragungen nacb Sălaj
vorkommen, nehmen den ersten Platz handwerkliche E'zeugnisse ein (Gesamttaxe: 17 fl. 24 1/2
den. ; Kaufpreis : 546 fi. 46 den.) ; Stoffe, Feingewebe, Kurzwaren, Fussbekleidung, Glas, Keramik und Hausbaltsartikel, Eisen- und Bottcberwaren, Seife. Es folgen in der Reihe lartdwirtschajtliche E,zeugnisse (Gesamttaxe: 12 fl. 82 1/2 den.; Kaufpreis: 410 fl. 555 den.): Getttiide,
Wein, Schnaps, Honig, :Met, Scbafkăse, Salzfisch usw. An dritter Stelle beziebt sich dieser
11

ASC, SOC, 14 a, XXV, p. 44: 1 octombrie 1618.
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Handelsverkehr auf Gewurze (Pfeffer, Safran in geringen Mengen, wofiir kleine Summen als
Zolltaxe erhoben werden). Es gibt auch je eine Eintragung fi.ir Schicsspulver und .,verschiedme
Kleinigkeiten".
Der einzige Fali eines Warentransportes aus Sălaj fiir Cluj bezieht sich auf Hăute.
Obzwar der Handelsverkehr mit dem Gebiet von Sălaj einen beschrănkten Zollwert aufweist, hat dieser Verkehr doch seine Bedeutung: er spiegelt einen standigen Warenaustausch
wider, der organisch zum Wirtschaftsleben von Cluj, dem bedeutenden Handelszentrum des
16. und 17. Jhs. fiir Mittel- und Osteuropa, gehort.
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DATE NOI ASUPRA BISERICII

ŞI FORTIFICAŢIE!

DE LA ILIDIA 1

Cercetările arheologice începute la !lidia in vara anului 1969 au fost continuate într-o a
doua campanie de săpături (iulie 1970), furnizind importante date ce aruncă o lumină nouă
asupra problemelor legate de biserica şi de fortificaţia înconjurătoare. Localitatea !lidia aparţinătoare comunei Ciclova Română este aşezată la o distanţă de cea. 10 km sud-est de
Oraviţa. Locul pe care odinioară se înălţa biserica şi fortificaţia s-a păstrat în toponimia
localnicilor sub denumirea de .,Cetate" şi este situat pe latura nordică a satului actual,
pe culmea unui deal mărginit, de o parte şi de alta, de cursurile a două pîriiaşe ce se unesc
la 2 km spre sud şi se varsă în Nera. De pe ,.Cetate" înspre vest şi sud se deschide o privelişte largă pînă dincolo de apa Nerei, pe cînd în partea de răsărit, la numai 2 km de sat, se
ridică culmile Munţilor Aninei. întrucît cercetările din prima campanie nu au oferit îndestulă
toare date pentru stabilirea planului exact al bisericii şi nici pentru clarificarea tuturor
elementelor de fortificaţie precum şi a structurii acesteia, săpăturile din luna iulie 1970 au vizat
- ca atare - aceste obiective. Pentru realizarea acestora a fost prelungită secţiunea II
spre est cu 8,5 m; capătul ei ajungind pînă la marginea interioară a şanţului de apărare. Au mai
fost trasate secţiunile III, IV şi V, iar in sectorul unde se putea bănui existenţa altarului a
fost săpată caseta B. Îndeosebi secţiunile III, V şi caseta B au oferit preţioase informaţii
pentru lămurirea planului bisericii. Deşi zidurile acesteia au fost scoase pînă in temelie, contururile şanţurilor de fundaţie s-au păstrat îndestulător de bine pentru a constata că avem de-a face
cu un plan corespunzător tipului de biserică sală cu altar pătrat (fig. 1), plan foarte răspîndit
din secolul al IX-lea, dar mai ales din secolul al XI-lea în regiunile de contact între arhitectura
de lemn şi cea din piatră2 • Grosimea zidului de fundaţie (1,50 m) păstrat pe o mică porţiune
surprinsă în S.I ne indică grosimea pereţilor bisericii, care nu puteau fi mai subţiri faţă de
fundaţii decit cu cel mult 20 cm. Dimensiunile bisericii - luate în interior - sînt apreciabile: nava măsoară 12.50 m în lungime şi 7 m in lăţime, iar altarul 4,50 m x 5,30 m.
în partea interioară a umerilor navei ce marchează separarea acesteia de altar, au fost surpinse
în secţiunile II şi III fundaţiile scoase ale celor doi pilaştri care in mod obişnuit servesc pentru
sprijinirea arcului de triumf. Asemenea pilaştri se intilnesc în mod frecvent atît la bisericile
sală de tipul celei de la Ilidia, cit şi în cazul bazilicilorl. La o distanţă ce măsoară spre interior 1,70 m de la peretele de vest a navei şi 0,75 m faţă de pereţii laterali ai acesteia, se situează
1
Rezultatele primei campanii de săpături arheologice de la Didia (judeţul Caraş·Severin) au fost prezentate
de către Die Uzum şi Gh. I,azarovid la a VI-a sesiune de coml1!1icări ştiinţifice a muzeelor, 3-5 decembrie 1970;
vezi Die Uzum, Gh I,azarovid, ÂŞUIZreiZ feutltll4 IlitliiZ In lumiM izvoiZrelor scrise şi 11 cercettJrilor tvlteolo~ice tlin flllriZ
a "hli 1969, in BllfliZJiciZ, I, 1971.
1
VIrgil VltAşlanu, Islori11 IZrlei fevdiZJe '" Ţllrile Romtl..e, 1, Ed. Acad. Buc., 1959, p. 72.
• illlm, fig. 108, p. 122; fig. 78, p. 82; fig. 11, p. 26; fig. 13, p. 27; fig. 16, p. 30; fig. 17, p. 31.
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de piatră brută prinsă in mortar, ale unor stilpi care, după amplasamentul in
cadrul navei, nu puteau servi - credem - altei destinaţii, decit aceleia de a sprijini o tribună
sau un turn-clopotniţă. Nu am putut stabili in cursul săpăturilor, dacă intrarea in biserică se
află in faţada de vest sau in cea de sud, intrucit nu s-a păstrat nici o urmă, zidurile fiind
scoase complet. Cit priveşte problema acoperirii navei şi altarului, ne găsim din nou in faţa
unei întrebări la care nu putem răspunde, deoarece nu avem nici un indiciu pentru a ne permite
să decidem intre boltă şi tavan. Dată fiind prezenţa pilaştrilor ce sprijineau arcul de triumf
putem presupune doar că altarul a fost boltit.
Ca material de construcţie a fost folosită - in cea mai mare parte - piatra, care se găseşte
din abundenţă in hobrul satului, dar prezenţa in nivelul de dărîmare a unor numeroase fragmente de cărămidă ne justificll. presupunerea că măcar in scop decorativ a fost utilizată. şi
cărămida, aşa cum se constată şi in cazul altor biserici romanice din Transilvania'.
Prelungirea secţiunii Il (pe care o vom nota in continuare S. Il a) a dat rezultate dintre
cele mai interesante referitoare la fortificaţie. Se cunoştea -in urma campaniei precedente
- doar existenţa unui şanţ de apărare şi a unui val de pămînt exterior, sistem de-a dreptul
neobişnuit in această variantă, fapt care indemna la continuarea cercetărilor. Într-adevăr,
la numai 4 m spre est de la fundaţia altarului bisericii, a apărut in secţiune un sistem de
fortificaţie de tip palisadll. situat in interiorul şanţului de apărare. Ceea ce a mai rămas din
palisadă (fig. 2.) stilpii carbonizaţi şi citeva din bîrnele transversale şi longitudinale - ne
permite să reconstituim in linii mari sistemul. Acesta era alcll.tuit din două rinduri de stilpi
infipţi in pămînt, groşi de cea. 25-30 cm in diametru. Distanţa dintre cele două rinduri de
stîlpi era de 2 m, iar intre stîlpii de pe acelaşi şir, deşi nu o putem preciza, presupunem că
nu a putut depăşi 3-4 w, din motive de rezistenţă a bîmelor longitudinale cu care erau legaţi
stilpii intre ei. Consolidarea celor două .. garduri" era asigurată de bîrne transversale in dreptul
stîlpilor şi îmbinate cu acestea, creindu-se astfel compartimente pătrate sau rectangulare care
erau umplute cu pll.mint5 • Rindul exterior de stilp putea fi mai inalt faţll. de palisada propriuzisă, constituind un fel de parapet crenelat in spatele căruia se adăposteau săpătorii cetăţii'
(fig.3). De jur-împrejurul palisadei a fost săpat un şanţ de apărare lat de cea. 8 m şi adînc de
1,70-2 m. Pămîntul rezultat din săparea şanţului a fost folosit, o parte pentru umplerea
scheletului de lemn al fortificaţiei, iar o altă parte pentru ridicarea valului de pămînt exterior
semnalat mai sus 7 •
o formă elipsoidală a cărei diametre in interiorul şanţului de
41 m x 32 m, prin urmare inchide un spaţiu modest ca intindere .. Urme
de locuire in interiorul fortificaţiei nu au fost constatate, iar puţinele fragmente ceramice.descoperite in secţiuni au ajuns acolo întîmplător şi nu constituie un nivel de locuire. De altfel,
Ca plan,

fortificaţia prezintă

apărare măsoară

' Bisericile din Densuş, Sintămărin·Orlca şi Strei au fost înzestrate cu brîie decorative din cărămidă avind motivul
zig·zagului. Cf. Vătăşianu, op. c11., p. 77.
• Sisteme asemănătoare de palisadă au mai fost !nregistrate la Dăblca, Moreşti, Moigrad şi Şirioara, doar că in
cazul acestora palisada era ridicată peste sau in spatele unui val de pămlnt. Pentru Dăbica, vezi Şt. Pascu, M. Rusu
şi colaboratorii, Celalea Ddbica, ln ActaMN, V, p. 161. Pentru Cetatea de la Moreşti, cf. K. Horedt, SCIV,' III,
p. 328 şi urm.; IV, 1953, p. 175 şi urm.; V, 1954, p. 190 şi urm.; VI, 1955, p. 643 şi urm. Pentru cetatea de la
Moigrad, cf. Şt. Pascu, Mircea Rusu şi colab., op. cit., p. 161. Pentru Şirioara, vezi M. Rusu şi Şt. Dănilă, Cetatea
jeudală timpurie de la Şirioara, in RevMuz.
• Asemenea sisteme de palisadă complexă sint cunoscute şi pe teritoriul R. P. Polonia, Vezi Gabriel I,en~yk,
Elenunty Obronne w Miejscach umocnionych, ln Studia Archeologictne, II, \Vrockaw, 1967, p. 104, fig. 19 Jnr. 4)
' Un val de pămlnt exterior şanţului de apărare este semnalat. la Şieu-Măgheruş (jud. Bistriţa-NăSăud), datat
cu prohabilitate in sec. XIV. Vezi N. Vlassa, Şt. Dănilă, .S4p4t!'rile de la Şieu-Măghemş, In .ţf.pulum, VI, 1967.
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cimitirului şi a bisericii exclude locuirea unei astfel de fortificaţii, destinaţia ei fiind
aceea a unei cetăţi de refugiu a populaţiei în caz de pericol8 •
Alături de cele 58 morminte descoperite în prima campanie, au mai fost dezvelite alte 35,
în mare majoritate deranjate. Din observaţiile care s-au putut face asupra puţiuelor schelete
nederanjate, se constată că toate au orientarea vest-est, cu braţele aşezate pe abdomen (:M. 60,
62, 67, 68, 71), pe piept (M.85) sau puternic îndoite din cot şi cu palmele aşezate la gît (M.
80). Dintre cele 35 morminte doar 3 au ayut obiecte de inventar, constînd dintr-un inel de buclă
din bronz (M. 71), inel de deget din bronz (:\I. 86) şi un denar de argint datînd din anul
1330 (M. 65) Observaţiile stratigrafice făcute asupra secţiunii II a îndreptăţesc constatarea
a două faze de funcţionare ale cimitirului. Prima fază funcţionează înainte de construirea
fortificaţiei. Acestei faze îi aparţin în mod sigur mormintele nr. 68, 69, 70 şi 71, ele fiind situate
sub palisadă şi chiar dedesubtul unuia dintre stîlpii carbonizaţi ai acesteia (M. 71), sau deranjate
de gropile stîlpilor (M. 69, 70). De asemenea, mormintele nr. 1 şi 58 au fost tăiate de şanţul de
apărare al fortificaţiei. Mormîntul nr. 68, în care a fost descoperit inelul de tîmplă de tip Bjelo
Brdo9 şi care face parte din acelaşi orizont de morminte situate sub palisadă, ne semnalizează că prima fază a cimitirului a început deja cel tîrziu în secolul al XII-lea. Pentru aceeaşi
perioadă optează şi inelul de bronz lucrat în tehnica ciocănirii şi decorat cu linii incizate ce
se înhetaie formind mici romburi, descoperit în mormîntul nr. 8610 • Prima fază a cimitirului
trebuia să fi funcţionat cu o priruă fază a bisericii, sau mai degrabă cu o primă biserică situată
undeva în imediata apropiere a celei descoperite, a cărei distrugere ne-o indică nivelul puternic
de incendiu constatat în secţiunea I. Stratigrafia profilului vestic al S.I. în porţiunea cuprinsă
între fundaţia stîlpului de sud al navei şi peretele bisericii este foarte semnificativă (fig. 4).
Peste humusul antic se suprapune un nivel de cărbune şi arsură acoperit de un strat de nivelare cu fragmente ceramice aparţinînd secolului al XIII-lea. Deasupra acestuia se află un
nivel de construcţie (mortar şi piatră sfărîmată) şi un pavaj căpăcuit de un gros nivel de căr
bune, arsură şi dărîmături provenite de la distrugerea celei de a doua biserici. Revenind la primul nivel de incendiu şi dat fiind faptul că sub acesta nu există un nivel de construcţie şi nici
unul de dărîmare deasupra lui - cum în mod inevitabil se întîmplă în cazul construcţiilor
de piatră - sintem înclinaţi a crede că biserica contemporană primei faze a cimitirului nu
putea fi din piatră şi ca atare ipoteza unei biserici de lemn o considerăm cea mai plauzibilă.
De la incendierea acesteia rezultă primul nivel de cărbune şi arsură. Lespedea de piatră fără
mortar, situată la 2 m vest faţă de fundaţia apuseană a navei, la o adincime ce corespunde
primUlui nivel de incendiu, ar putea constitui unul din blocurile pe care se sprijineau tălpile
de lemn ale bisericii. De altfel pentru sec. XI şi XII nu putem cita cazuri de biserici din piatră
în mediul rural al Panoniei11 şi cu atît mai puţin in Transilvaniau. În sfirşit, însăşi prezenţa mor1
Se mai cunosc asemenea cetăţi de refugiu cu val de pămînt cum sînt cele de la Biertan şi pe Dealul Cetăţii
(cmnuna Tirnava), ambele de proporţii mai mari şi fără a adăposti biserici în interior. Vezi Virgil Văt:"oşianu, op.
cit., p. '15.
• Inelul are analogii în cimitirele de la Bjelo Drdo, Vărşand şi Dăbîca. În nici unul din aceste puncte, acest
tip de inel nu depăşeşte secolul XII. Vezi lll. şi D. GaraSa.nin, în Starinar, V- VI, 1954, p. 202; D. Popescu, In
Mflleriale, II, 1956, p. 131, fig. 87; M. Rusu, Comunicare la Conferinla naJiouală de arheologie, Craiova, 1969, în cimitirul de la incinta a IV -a.
10
I.a Idetc a Prahovo (R.S.F. Iugoslavia) în necropola slavă a fost descoperit şi un inel (ce prezintă analogii
cu cel de la Ilidia) atribuit grupului Bjelo Brdo. Vezi ArhPregled, 5,1963, p. 163, planşa XI,.
11
Virgil Vătăşianu, Arhile&lura şi sculptura în Panonia medievală, Bucureşti, 1966, p. 104.
" I.a Dăbica existau - pinA In stadiul actual al cercetărilor - patru biserici de piatră, datind din sec. XIXII-lea, dar Dăbîca este a testată lncă din sec. al XI-lea (1068) cu titlul de "Urbem" (Chronicon Piclum Vindobonense),
iar în .mii 1214, 1219 este pomenită ca centru al comitatului Dăblca. Cf. Şt. Pascu, M. Rusu şi colaboratorii, op.
CJI., p. 154-155.
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Izvoarele scrise nu ne transmit nici o informaţie cu privire la biserica din Ilidia şi cu atît
mai puţin referitoare la distrugerea acesteia, fapt explicabil dacă ţinem seama de mica insemnă
tate a aşezArii Didia in acea vreme. Nu ar fi exclusă insă posibilitatea ca incendierea primei
biserici să se datoreze năvălirii tătare din 124P•, mai precis coloanei mongole pll.trunse in Banat
prin Severin şi care in drum spre Buda a produs stricll.ciuni şi in aşezarea de la Didia.
În anii următori invaziei, au inceput lucrările de construcţie a noii biserici, de data aceasta din piatră şi cărămidă, după cum ne-o indică nivelul de construcţie (mortar, piatril. şi cără
midă sfărîmată) situat deasupra nivelului de incendiu a bisericii din lemn. În cazul in care
stilpii situaţi in vestul navei au avut destinaţia să sprijine o tribună cu turn deasupra traveii
centrale a acesteia, atunci există numeroase cazuri de acest fel, atit in Panonia cit şi în
Transilvania, care ne-ar ajuta să stabilim un termen post quem in datarea bisericii. Prin urmare
bisericile din Csarâda, Karcsa (Panonia), Ocna Mureşului, Rădeşti, Băcăinţi şi Strei-Sîn-Georgiu, unde apar pentru prima oară turnuri-clopotniţă deasupra tribuneP 6 , ne determină să atribuim construirea bisericii din Ilidia în perioada de după mijlocul secolului al XIII-lea. Concomitent cu lucrările executate la biserică, a inceput probabil şi construirea fortificaţiei înconjură
toare, pentru protejarea acesteia, dar şi pentru a servi drept loc de refugiu locuitorilor aşeză
rii, în cazul unor viitoare năvăliri. De altfel, însuşi regele Bela al IY-lea îndeamnă populaţia
din regat la construirea 1mor întărituri pentru adăposti•.
Cum este binecunoscută tradiţia fortificaţiilor din lemn şi pămînt la populaţia românească
cum această tradiţie s-a perpetuat în mediul rural şi după ce apli.ruse deja in Transilvania
sistemul fortificaţiilor din piatră, construirea unei întărituri din lemn şi pămînt in a doua
jumătate a secolului al XIII-lea nu este de loc surprinzătoare, mai ales că Ilidia era o aşezare
de români pe care la mijlocul veacului al XV-lea, documentele o pomenesc ca centru al unuia
din cele 8 districte româneşti din Banatl 7 • Distrugerea fortificaţiei şi a bisericii, marcată în
profilele secţiunilor printr-un nivel puternic de incendiu (cărbune şi arsură) şi un gros strat
de dărîmare, nu s-a putut petrece în nici un caz inainte de 1330, anul emiterii monedei descoperite in mormintul nr. 65. Aceasta probează că biserica şi fortificaţia mai erau încă în
funcţiune la acea dată, deoarece înmormîntări ulterioare care să străpungă nivelul de dărimare
sau palisada arsă nu au fost constatate in cursul cercetărilor. Pintenul din fier cu piciorul relativ
scurt şi cu despicătură pentm aşezarea rotiţei (fig. 5), aflat imediat sub nivelul de dărimă
turi provenite de la distrugerea celei de a doua biserici, ar putea indica incetarea funcţionării
acesteia, la o dată care s-ar plasa cel mai devreme în prima jumătate a secolului al XIV-ieals.
şi

aşezarea contemporană bisericii şi fortificaţiei de la Ilidia, incă nu a fost
dar ceramica recoltată de la suprafaţa solului ne îndreptăţeşte să o presupunem la
poalele dealului .,Cetăţii" în partea de nord-vest. În documentele vremii aceasta este pom~11.ită

Cît

priveşte

cercetată,

11

în evul mediu timpuriu

şi

indeosebi In cazul bisericilor parohiale din mediul rural nu se făceau lnmormlatări
~- Rusu, căruia ii multumim şi pe această cale, pentru materialul documentar

in iuteriorul bisericilor. Informatie

pus la

dispoziţie.

" IstRom, II, p. 121.
" Virgil Vătăşianu, Arhitecl"'a ... , p. 108, IlO; i<lem, Istoria artei ... voi. I, p. 82.
11 Idem, Istoria artei ... , p. 14.
" Şt. Pascu, Voievodaiul Transilvaniei, I, p. 211.
11 Tipologie, pintenul se lncadrează in limitele sec. oi. XIV·Iea; ci. Kalmar Janos,
Reti magyar jegyverek, Budapesta, 1971, p. 361, fig. 57 c.
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mai intii la 1223 <:u titlul de moşie regală (possessio regalis)l', ca după un sfert de veac (1248)
voievodul Transilvaniei Laurencius să emită din Ilidia un act de scutiti şi privilegii10 • Interpretarea documentelor nu se permite precizări asupra mărimii acestei aşezhi, dar cercetarea cimitirului ne ofer! unele date privitoare la situaţia demografică. În urma unui calcul - desigur,
aproximativ - după densitatea mormintelor in suprafaţa cercetată (un mormint pe 2 mp)
numărul total de inmorminthi se ridică la cifra de 650. Raportind această cifră la cea. 200 de
ani de funcţionare a cimitirului şi ţinînd seama că in acest interval de timp s-au succedat cea
4- 5 generaţii, ajungem la concluzia că aşezarea de sub dealul .,cetăţii" avea un număr de
aproximativ 130-150 locuitori. Obiectele de inventar puţine la număr 21 , toate confecţionate
din bronz sau fier, alături de o singură monedă de argint, ne indică o populaţie destul de nevoiaşă in aşezarea de la !lidia.
Din anul 1248 documentele pll.strează tăcere desăvîrşită asupra aşezării şi fortificaţiei de
la !lidia, timp de aproape un veac. Abia in anul 1325 apare intr-un document .,Castelanus
de Ilyed"l2, ca la 1363 să fie pomenit ,.Castrum Iliad" şi vicecastelanii de Ilyed 13 • Seria documentelor referitoare la cetate continuă pînă in anul 1454 şi după această dată, cind !lidia
este menţionată ca centru de district românescu. Considerăm exclusă posibilitatea ca documentele mai sus citate să se refere la modesta fortificaţie de lemn şi pămînt (în incinta căreia
se afla biserica şi cimitirul), mai ales in situaţia cînd lipsesc orice construcţii interioare. necesare adăpostirii castelanilor şi vicecastelanilor menţionaţi in documente. Prin urmare este mult
mai probabil ca acel .,Castrum Ilyad" să fi fost o construcţie din piatră, ridicată în primul
sfert al secolului XIV-lea la cea. 6-7 km distanţă de llidia, înspre apa Nerei, pe o culme
înaltă unde se mai păstrează pînă in zilele noastre fragmente din zidul de incintă şi de la unele
construcţii interioare. După ridicarea acestui castru regal, fortificaţie populaţiei din aşezare
putea să stînjenească regalitatea angevină în tendinţele ei centralizatoare, fapt care a determinat distrugerea fortificaţiei şi totodată şi a bisericii. Evenimentul a avut loc proba1>il la scurtă
vreme după anul 1330, dată la care încă se mai făceau înmormîntări in cimitir şi ca atare şi
biserica era in funcţiune.
ŞT.

MA TEl -

I. UZUM

NEUE DATEN "OBER DIE BEFESTIGTE KIRCHE
YON !LIDIA
(Zusammenfassung)
Wăhrend der Ausgrabungsarbeiten in !lidia (Bez. Caraş-Severin) wurde an der .,Cetate"
(Burg) genannten Stelle die befestigte Kirche und der Friedhof des Ortes Didia aufgedeckt,
der zum ersten Mal in einem Dokument aus dem Jahre 1223 unter der Bezeichnung possessio
11
C. Suciu, DicJiomzr istoric al locali14Jilor din Transilvania, I, Bucureşti, 1967, p. 306; Documente privind istoria
Ro"'âmei, C, 1, Bucureşti, 1951, p. 197.
•• C. Suciu, op. cit., p. 306; Docvmenle, C, IV, p. 334-335 (doc. nr. 289) ; Zimmermann-Werner, Urkundenbucl•
lur Gescl•ichte der Deulschen ;,. Siebenbiirgen, 1, Sibiu, 1892, p. 71.
" În ambele campanii au fost descoperite : 3 inele de bronz, 3 inele de tîmplă de tip Bjelo Brdo din brouz, 1
vcrig-d. din fier, 1 cataramă din fier, 1 pinten din fier şi 1 virf suliţă din fier contemporan cu pintenul.
21
C. Suciu, op. cit., p. 306; Docutnenle, C, II, p. 148-149.
11
C. Suciu, op. cit.; Fr. Pesty, Krasso vd.rm~g)·e lor/inele, voi. II. 1, Budapesta, 1884, p. 224-227.
14 c. Suciu, op. cit.; Fr. Pesty, Krasso .. . , II. 1, p. 226.
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•·egalis Elyad genannt ist. Die Ansiedlung muss aber viel ălter sein, da der Friedhof, der in
seiner ersten Phase neben einer Ho1zkirche bestanden hatte, schon aus dem 11. Jh. datiert.
Nach dem grossen Tartarenstu.rm von 1241, da die Holzkirche dem Feuer zum Opfer fie1,
wurde an ihrer Stelle eine steinerne Hallenkirche errichtet. Die zwei Fundamente der Săulen,
die eine Empore und - vermutlich - auch einen Glockenturm stiitzten, berechtigen die
Ansetzung der Kircbe zum friibesten in das secbste Jabrzebnt des 13. Jbs.
Zur selben Zeit wurde die Kircbe mit einer Befestigung umgeben, die aus einer Palissade,
einem Graben und einem, vor dem Graben gelegenen Erdwall bestand. Sowohl Kircbe als auch
Befestigung wurden seit den letzten Regierungsjahren des Konigs Karl Robert von Anjou
nicht mebr benutzt.
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Fig. 1. -

Planul bisericii de piatrâ de la llidia ,.Cetate".
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Profilul peretelui de nord al secţiunii II a.

Legmda
1
2
3
4
5
6
7
8

- Sol vegetal.
- Depunere feudală şi modernă .
- Nivel de dărlmătură provenit de la distrugerea biserici i.
- Emplectonul palisadci.
- Pămtnt viu.
- Gropi de morminte.
- Pămtnt ars de culoare roşie .
- Cărbune (stilpi arşi a i palisade.i).
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""'Fig. 3. -

Încercare de reconstituire a sistemului de palisadă de la !lidia.
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Fig. 4. -

Fragment din profilul peretelui de vest al
Legenda
1 2 3 4 -

5 6 7 8 -

Sol vegetal
Nivel de dărlmare.
Nivel de incendiu.
Strat de nivelare.
Fundaţia sttlpului nordic al tribunei.
Nivel de construcţie.
Zid scos.
Groapll de mormtnt.

9 - Humus antic.
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INFORMAŢII

DOCUMENTARE DESPRE UNELE FRĂMÎNTĂRI
SOCIALE ÎN ANUL 1762

Unirea cu biserica Romei, confirmată de sinodul intrunit la Alba Iulia in octombrie 1698.
a fost urmarea propagandei iniţiate pe toate crule şi prin toate mijloacele de Habsburgii catolici
care indată după instalarea lor in Transilvania, pentru a-şi consolida puterea, au inceput si!.
fligăduiascl!. clerului ortodox de aici, in schimbul convertirii la catolicism, avantaje economice
şi de altă natură de care se bucura clerul catolic. În acest sen~ s-a dat un decret încă din august
1692 prin care se hotăra că acei preoţi de rit grecesc, care se vor uni cu biserica romană,
se vor împărt~i de toate drepturile şi privilegiile clerului latin1 •
Tentată de aceste promisiuni, o parte a clerului român a putut fi cîştigată de propaganda
in favoarea unirii cu biserica Romei. Chiar şi o parte a populaţiei laice româneşti din Transilvania a acceptat unirea, crezind .,că prin aceasta nu numai că vor scăpa de persecuţiile cele
grele, d vor cîştiga şi drepturi cu celelalte naţiuni şi religii din patrie" 1 •
Unirea, pe care regimul habsburgic o menise să fie doar o armă politică pentru uzul propriu,
a devenit o armă şi pentru poporul român, pusă in slujba emancipării sale economice, sociale
şi politice . .,Actul unirii - spune Iorga n-a fost un act de convingere religioasă. . . . ci
s-a datorat unor motive de ordin politic general, naţional'' 3 •
Acceptată

cu condiţia păstrării obiceiurilor şi ritului ortodox, unirea a fost curînd întărită
Leopold prin diploma din februarie 1699, in care, printre altele, se asigurau preoţii uniţi cu biserica latină, că nu vor mai fi trataţi ca .,omagi" (iobagi) şi nu vor mai fi
constrînşi să facă clacă. Făgl!.duiala era ademenitoare, deoarece preotul din situaţia de iobag
era ridicat la o stare privilegiată, toleratul era recunoscut între .,naţiunile" constituţionale.
Dar toate promisiunile imperiale au fost numai momeală de o clipă, căci în timp ce pentru cei
ce au acceptat unirea, acest act a fost un mijloc de descătuşare, pentru împărat nu a fost altceva
decît un mijloc de dominaţie. E limpede, deci, că unirea se adaugă la samavolniciile exercitate
de Habsburgi asupra românilor din Transilvania şi că la această samavolnicie s-au supus
numai puţini dintre reprezentanţii clerului pentru unele avantaje ce li se făgăduiau, sau pentru
.,puţină scutinţă", cum spune Şincai4 • Dar aspiraţiile acestui cler, format după unire, nu s-au
realizat, promisiunile făcute de austrieci neimplinindu-se nici sub raport financiar şi economic,
nici sub raport politic.
Preoţii de rînd au rămas în situaţia dinainte de unire, apăsaţi sub aceleaşi obligaţii către
dcmnii de rămînt şi aparatul de stat, la care se adaugă acum şi obligaţiile datorate episcopiei

de

impăratul

1

N. Nilles, Symbolae ad illustrandatn historiam ecclesiae orientalis in te"is coronae S. Stephani, I, 1885, p. 162.
A. Papiu Darian, Istoria romdnilor din Dacia superiore, I, Viena, 1852, p. 56-57.
' N. Iorga, Istoria romdnilor din Ardeal şi Ungaria, IT, Bucureşti, 1915, p. 3.
' Gh. Popoviciu, Unirea romdnilor din Transilvania cu biserica romano-catolic4, Lugoj, 1901, p. 191.

1
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unite. Pe măsură ce episcopia unită se organiza, pretenţiile şi cererile ei deveneau tot mai presante. Protopopii uniţi erau datori, pe timpul episcopului Petru Pavel Aron, să incaseze de
la sate şi preoţi toate "dăjdiile, pominoacele şi alte obicinuite venituri" 5 , să ţină evidenţa celor
încasate sau a celor ce rămîneau restante şi să le aducă la Blaj cu ocazia soborului mare,
adică a sinodului diecezan ce se ţinea anual. În organizarea fiscală a bisericii greco-catolice
distingem încă două obligaţii şi anume ,.talent! notărăşesc şi logofeţesc".
După cum era şi de aşteptat, preoţii nu priveau cu ochi buni noua pungă ce trebuia umplută,
de altfd nici nu puteau face faţă cerinţelor nesfîrşite ale episcopiei unite. În multe locuri
protopopii uniţi neputind strînge dările sint amintiţi în rapoartele lui P. P. Aron a avea restanţe de dăjdii şi pominoace, obligaţii a căror incasare prelatul unit o urgentează: ,.dară pîni!.
atunci (pînă la data sinodului - n.n.) te vei sirgui fără scădere - scria P.P. Aron unui protopop in aprilie 1762 - a stringe dăjdiile cu restanţiile sale şi cu alte venituri ale noastre, cu
obicinuitul taler notărăşesc şi logofeţesc. Iară care preot n-ar vrea si!. dea arhiereas~a dajde
pe nume insemnat să mi-I dai" 8 .
Preoţii uniţi primiseră prin decretul imperial elin 9 septembrie 1743 dreptul de a intra in
poseshmea porţiunilor canonice şi a unui cuantum de cereale de la enoriaşii satului. Dar
punerea in aplicare a acestui decret s-a dovedit a fi cu totul defectuoasă, căci preoţii nu au
primit aceste pămînturi, ci propriile lor loturi moştenite de la predecesori, in cazul că preoţii
făceau parte din rindul nemeşimii, erau considerate ca porţiuni canonice şi erau scutite de contribuţii şi de dan-. Aceste pămînturi insă fiind reduse ca intindere, preoţii luau în arendă sau
cumpărau .. pămînturi de sămănătură şi de cosit de la domnii satelor şi de la alţi nemeşi" 7 ,
pentru care erau obligaţi la plata unor taxe sau la prestare de robotă.
Dar cei mai mulţi dintre preoţi erau iobagi sau fii d~ iobagi, situaţia acestora· fiind şi mai
grea. Pe lîngă faptul că domnii de pămînt nu le recunoşteau loturile pe care locuiau ca
eclejii, aceşti ,.popi iobagi - spune Guberniul - nu pot fi scutiţi de indatoririle, întemeiate
pe legi, faţă de domnii lor" 8 .
Nu este deci de mirare că se înregistrează dese plîngeri ale acestora că "nu pot birui şi cu
porţiile şi cu dăjdiile"D. Este, de exemplu, cazul preotului din Cuiajde10 care a inaintat Guberniului ,.o sinistră plinsoare" impotrh·a nobilului al cărui iobag era. P. P. Aron, adresindu-se
in 22 august 1762 protopopului Daniil din l\Ionor, îi cere să verifice cu "bune mărturii" adevărul
celor reclamate, iar dacă petiţia se dovedeşte a fi neîntemeiată să poruncească preotului să se
înfăţişeze domnului său ,.cu cinste să-I deprecăluiască".
Tot protopopulni Daniil din "'!onor i se adresează prelatul unit in 2 septembrie 176211,
in urma sesizării primite din partea generalului Buccow in legătură cu plîngerea baronului
Korda impotriva unor iobagi ai săi, preotul Dimitrie din Băiţa şi feciorii lui, care, deşi datorau
ascultare şi supunere stăpînului, în virtutea legilor feudale, au pătruns cu forţa în "nemişeasca curte", producînd pagube gospodăriei baronului. În acelaşi timp şi preotul respectiv
a inaintat generalului o plîngere in care probabil îşi motiva fapta, sau făcea cunoscute grelele
obligaţii la care era supus el şi familia sa, dar petiţia nu este luată in considerare de autorităţi. Dovadă că P. P. Aron il însărcinează pe protopopul Daniil să meargă la faţa locului să
' A. Bunea, Episcopii Pelrr< Ptn•el A ron fi Dio11isi< Xot•acot·ici, Blaj, 1902, p. 376.
1
Ms. lat. 228, fila 93-94 în Secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R.S. România - Fii. Cluj.
' Doc. nr. 299, în Bibliol~ca Fii. Cluj a Acad~miei R. S. România. Arhiva istoric;\ - fond Blaj.
' !'il. Iorga, Sate şi preoti di11 Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 289.
' ldem, p. 290.
10
llls. lat. 228, fila 143-lH, în Secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R.S. România - Fii. Cluj,
11
:Ms. lat. 228, fila 146-147, în Secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R.S. Romllnia - Fii. Cluj.
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cuvine" neajunsurile princinuite baronului, poruncind, in acelaşi timp.
răzvrătitorilor să-1 despllgubeascll, iar în viitor sA. se ferească de la săvirşirea unor .. aşişdere
scandalofe". Dacă preotul şi feciorii slii nu se vor supune acestor porunci, protopopul este sfă
tuit de superiorul său să facă dreptate conform legilor ţlirii, care erau de fapt legile domnilor
de pămint.
Cu atît mai mult sînt nesocotite petiţiile preoţilor cînd obiectul acestora sînt însăşi autorităţile ţării. În toamna aceluiaşi an 1762 preoţii Todoraş Simion şi Lazăr din Silvaş 12 au înaintat episcopului Aron .,nişte grele ponosluri" împotriva autorităţilor locale, care i-au silit să
părăsească eclejiile şi casa parohială în care locuiau. Cercetarea poruncită fişpauului de către
generalul Buccow, căruia episcopul Aron i-a avansat spre rezolvare cazul celor doi preoţi, a dovedit a fi neîntemeiată jalba petiţionarilor, care, spune documentul, .,doară din răotatea lor ar
fi astrăinat eclejia sau ar fi ieşit din casa besericească". Este caracteristic pentru spiritul vremii
ca această anchetă intreprinsă de autorităţi să nu dea cîştig de cauză preoţilor. Probabil că
nici episcopul unit nu era convins de justeţea acestor 'cercetări, de aceea se adresează protopopului din Turda, cerindu-i să intreprindă o nouă anchetă despre al cărei rezultat neîntirziat

însemneze "cum

şe

să-l·înştiinţeze.

într-un alt documentl 3 aflăm ca petiţionar pe însuşi reprezentantul autorităţilor. Este vorba
de magistratul din Sebeş care s-a adresat Guberniului în legătură cu preoţii din satul Vaidei,
care nesocotindu-i autoritatea nu numai că s-au dedat la .,acte de sabotaj" strîngînd recolta
de pe cîmpuri şi strugurii din vii înainte de coacere, indemnind şi pe alţii la astfel de fapte, dar
s-au sustras şi de la plata dijmei, aducînd prejudicii statului. În faţa acestei situaţii episcopul Aron intervine cu promptitudine, cerîndu-le să se supună legilor ţr1rii. pe care el însuşi
le numeşte .,rînduielile celor mari".

*
informaţii documentare la care am făcut referire privesc numai unele dintrp
de nemulţumire ale clerului de rînd unit, provocate de contradicţia între ceea
ce sperau să obţină din partea imperialilor ca urmare a convertirii lor catolicism şi situaţia lor
reală, adică supuşi aceleiaşi opresiuni fiscale şi nobiliare. în aceste condiţii, resentimentele
impotriva unirii se adîncesc şi o parte tot mai numeroasă a clerului de jos şi a ţărănimii se îndepărtează de noua religie, luptînd pentru restabilirea ortodoxismului.

Cele cîteva

manifestările

V. POP

ANEXE
1.

Ms. 228, fila 143-144.

Protopop Daniil.
Dintr-aceste părţi vei cunoaşte şi informaţia ce s-au dat la inălţatul Gubernium şi ce
de acolo nu să răspunde. Deci frăţia ta luind aceasta cu deadinsul vei lua sama de acel sat
şi preot din Cuiajde despre adevărul întîmplării şi de cumva s-ar găsi cum că acel preot
11

Ms. lat. 228, fila 155, in Secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R.S. România -

11

Ms. lat. 228, fila 160, în

Secţia

de manuscrise a Bibliotecii Academiei R.S. România -
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aşa sinistră plinsoare ar fi dat care apoi într-alt chip a fi s-au dovedit numai decit îi vei
să meargă la numitul domn cu cinste să-1 deprecăluiască ca nu cumva pentru aceea
altă mai mare pedeapsă să dobîndească şi cu tot deadinsul să aibă grijă, şi preoţilor să porunceşti
că bine să ia seama de ce să plîng şi numai adevărul. Iară nu altele să spuie. Iară de cumva
într-alt chip ar fi fost arătarea preotului şi acesta cu bune mărturii credincios să ne dovedeşti ca şi noi să putem descoperi lucrul inălţatului Gubemium precum au fost. Carele plinin-

face

du-le fi blagoslovit.
Blaj 22 august _1762

2.
Ms. 228, fila 146-147.
Protopopului Daniil de la Monor
Şi excelenţa sa baron Korda şi preot Dimitrie din Băiţa dîndu-şi ponoslurile la excelenţa
sa gheneralul şi acela acolo cercetindu-se ne scrie excelenţa cum că feciorul numitului preot
Oniţa, s-au aflat a fi supus iobăgii şi pentru aceia numitul baron a avea într-insul căruia supus
fiind trebuia să dea ascultare Domnului său, iară nu a i se impotrivi cu atîta obrăznicie :
aşişderea şi tatăl lui preotul Dimitrie cu alţi fii ai lui nu se cuvenea aşa nelegiuit a năvăli
in nemişeasca curte. Dirept aceea aşa fiind, carele a se suferi şi a să treace cum se cuvine
şi nici indreptarea legilor le sufere frăţia ta luînd aceasta, vei porunci preotului ca să deprecăluiască cu cinste de acele nelegiuiri pre Excelenţa sa şi înţelepţeşte te vei sirgui a face
intre dinşii păciuire şi bună linişte, poruncind cu deadinsul preotului şi feciorilor lui şi pă
zindu-i ca să nu mai indrăznească aşişderea scandalofe a mai excitelui ci precum să cuvine
preotului şi feciorilor lui cu bune pilde să se poarte ca să nu să mai auză despre dinşii
ponosluri. Iară de cumva n-ar vrea a să pl!.ciuii, frăţia ta vei fi datoriu a ţinea legea
Excelenţii sale şi a face dreptate. Fi blagoslovit.

Blaj 2 septembrie 1762

3.
ll!s. 228, fila 155.

Petru Pavel Aron

către

"Cinstitul protopop de la Turda "

În trecutele zile preoţii Todoraş Simion şi Lazar din Silvaş au fost dat nişte grele- ponosluri impotriva tisturilor pentru nişte eclejii şi pentru o casă popească din carele ar fi fost
exturbăluiţi al cl!.rora ponoslu dindu-1 noi Excelenţei sale Gheneralul al îndrepta, 1-au poruncit excelenţii sale fişpanului carele prin vălătaş au dovedit Excelenţei sale Gheneralului
ne adevărată a fi fost jalba numiţilor preoţi şi cum că ei doară din răotatea lor ar fi
astrăinat eclejia sau ar fi ieşit din casa besericească. Pentru care
pricină cuvioasă şi grea
prehinzie am luat de la excelenţa sa Ghenerariul. Drept acea frăţia ta luind aceasta vei
merge in vigul lucrului şi de cumva să vor găsi preoţii intr-aceasta scăzuţi şi vinovaţi, fără
trecere ii vei canoni poruncind şi acelora şi tuturora ca să nu mai indrăznească a ponoslui
lucruri neadevărate. Iară de va fi fost adevărată jalba lor, cu mărturii să o dovedească
şi despre toate fără trecere precum vor fi să ne înştiinţezi. Fi blagoslovit.
Blaj septembrie 1762

4.
Ms. 228, fila 160.
Petru Pavel Aron

către

Arhidiaconul din

Sebeş

lnălţatul Crăiescul Gubemium nu fără indignaţie au înţeles dintr-o relaţie a cinstitului
maghistratuş de la Sas-Varoş, cum că preoţii din Vaidei nebăgînd in seamă autoritaşul maghistratuşului, nici rînduialele şi ceale mai decurind a inălţatului Gubernium, ci cu a acestora necinste şi bucatele de pe cimpuri şi strugurii din vii mai înainte de vreme şi de coa-
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a dijmaşului şi ei s-au obicinuit a culege şi pre alţii îndeamnă nu
necînstea mai sus numitelor puteri. Drept aceia frăţia ta luind aceasta numai decit
şi fără trecere mergînd acolo vei lua seama şi cu deadinsul vei cerceta, şi vei afla niscare necuviinţe ca acelea, fără treacere, şi fără chervălat le vei indrepta spre buna pildă făcîndu-i
şi deprecaţie să facă la C. Maghistratuş şi să nu mai indrăznească a cuteza unele ca acelea
de carele toţi sînt datori a se feri şi rînduialele celor mari spre binele obştii a le ţinea. Despre
carele toate precum se vor afla şi cum le vei aşeza fi\ră treacere şi fără zăbavă ne vei
înştiinţa. Fi blagoslovit.
cere cu

preiudiţiumul şi

fără scădere şi

Blaj 15 octombrie 1762

INFORMATIONS DOCUMENTAIRES SUR QUELQUES TROUBLES SOCIAUX EN
1762
(Resume)
L'article traite quelques informations documentaires concernant des troub1es sociaux parmi les paysans et le bas clerge uniat en 1762, a cause de l'oppression fiscale et nobiliaire.
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ZUGRAVI! ICOANELOR PARACLISULUI NOU DIN
ŞCHEII BRAŞOVULUI

t:ontributii privind activitatea unor zugravi din sudul Transilvaniei
în secolul al XVIII-lea

Cele mai multe din icoanele ce
in muzeul acesteia, sint lucrări ale
a fost amplificată, construindu-se
latura de nord şi St1d au fost zidite

se găsesc in biserica sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, sau
unor iconari din veacul al XVIII-lea. În acest veac biserica
un nou altar şi două hore laterale in anul 1740, iar pe
două paraclise, primul in 1733, iar celălalt intre 1750-17521 •

Din paraclisul vechi provine in colecţia Muzeului bisericii pomelnicul din 1734, de forma unui
triptic (26 X 22,5 cm) 1 • Închis, tripticul are pictată pe uşi scena Buneivestiri. Pe uşa din stinga
arhanghelul Gavriil, îmbrăcat într-o tunica azurie şi o mantie roz, păşeşte desculţ spre Maria,
ţinînd în mîini o crenguţă cu flori roşiP. Maria priveşte surprinsă, ţinînd mîna dreaptă pe cartea deschisă de pe care abia şi-a ridicat ochii, iar mina stingă pe piept. Îmbrăcată cu o
tunica albăstrie şi un maforion roşiu, fecioara stă în picioare pe un subpedaneum, avînd în
spate un pupitru pe care îi este aşezată cartea deschisă. Feţele sînt pictate cu fineţe, fără a
fi ascetice. Scena se desfăşoară pe un fundal de arhitectură în care pot fi recunoscute o serie
de elemente arhaice de factură bizantină, elemente ce îşi au originea în pictura de icoane din
Ţara Românească, cu care Braşovul întreţinea strînse legături. Ancadramentul uşilor tripticului
ia în partea superioară forma unei acolade, ce are pictate în dreapta şi în stînga cîte un cap
de înger cu aripioare, amintind de gravurile diu tipărituri româneşti din veacul al XVIII-lea4 •
Pictura uşilor este realizată pe un fond de aur, element ce intervine uneori şi în sublinierea
faldurilor. Expresia feţelor, de formă rotundă, cu ochii mari, ne face să ne gîndim la un grup
de icoane, dintre care una a sfîntului Nicolae (86 x 66,5 cm)& se găseşte în aceeaşi colecţie, iar
altele două în biserica mănăstirii Sîmbăta de Susa.
Cele două icoane de la Sîmbăta de Sus şi icoana sfîntului Nicolae de la Muzeul bisericii sf.
Nicolae din Şcheii Braşovului au aparţinut probabil aceleiaşi biserici, făcînd parte din acelaşi
iconostas. O comparaţie a desenului miinilor cu care binecuvîntează Isus şi sfîntul Nicolae,
care sint aproape identice, a unor detalii de costum, dar şi de compoziţie şi înscriere in pagină,
sint motive ce ne fac să credem că cele trei icoane sint opera unui singur autor. Tehnica de
1
Corina Nicolescu, Biserica sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, Bucureşti, 1967, p. 16.
• Col«:ţia muzeului bisericii sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, inv. nr. 133. Pomelnicul-triptic al paradisului vechi
este reprodus in Candid Muşlea, Biserica sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, voi. 1, Braşov, 1946, p. 347; şi Corina
Nicolescu, op.
fig. 15.
' Interpretare greşită a crinului, simbol al purităţii şi castităţii Mariei.
• Vezi Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918, Bucureşti, 1968.
• Icoana ce-l reprezintă pe sfintul Nicolae, aşezat pe tron din Muzeul bisericii sf. Nicolae din Şcheii Braşovului,
l nv. nr. 166, provine de la biserica .,de pe Tocite" din acelaşi oraş.
• Cele două icoane impărăteşti au fost aduse la mănăstirea S!mbăta de Sus probabil In 1927, cu prilejul lucrărilor
de restaurare. Vezi Veniami.n Tohăneanu, Mănăstirea Brlncoveanu, in Mitropolia Ardealului, anul X, nr. 7-8, 1965.

cu.,
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pictare a feţelor, cromatica şi desenul, foarte apropiate de cele ale tripticului-pomelnic al Paraclisului vechi, permit atribuirea lor aceluiaşi atelier de iconari. Acest grup de icoane a fost
pictat de un iconar transilvănean ce a fost puternic influenţat de ambianţa artistică a Ţării
Româneşti, care s-a adaptat unei viziuni proprii, originale, caracterizată printr-un <.olorit sobru,
ponderat şi un geometrism accentuat al drapajului7 •
Un alt grup de icoane este legat de Paraclisul nou al bisericii, construit pe latura de sud intre
anii 1750-1752. în acest paraclis se găseşte o tîmplă a cărei sculptură in lemn este cea originalA, decoraU cu motive brincoveneşti. Timpla cuprinde un număr important de icoane din
diferite epoci. Cele douA icoane împărăteşti sînt semnate de Ioan şi Iancu Zugravi, dar sint
nedatate 8 •
Isus arhiereu (103 x 44 cm} este reprezentat în picioare, îmbrăcat in sacos arhieresc, binecuvintind cu ambele miini. La picioarele personajului se află semnătura lui Iancu Zugravu.
în cealaltA icoană i.mpărăteascA, Maica Domnului este reprezentată tot in picioare, ţinînd pe
micul Isus in braţe (103 x 45 cm). La fel ca şi in prima icoană, zugravul se semnează la picioarele personajului portretizat. De data aceasta iconaru.l este Ioan Zugrav, Cei doi zugravi
se pare că au lucrat in ~>trinsă colaborare, judecind după asemănarea dintre cele două icoane.
Acestei colaborări ii poate fi atribuită şi o a treia lucrare, icoana de hram a para clisului,
ÎnAiţarea lui Isus, care se caracterizează printr-o tehnică şi o cromatică comună cu a celorlalte
douA icoane•. Socotind că paraclisul nou al bisericii din Şcheii Braşovului a fost terminat pe
la 17521°, se poate presupune că pictura ti.mplei a fost realizatA nu cu mult inainte de această
dată. De altfel pictura murală a Paradisului nou a fost realizată de o echipă de zugravi in
fruntea căreia se găseau zugravii Ioan şi Iancu, care aveau doi colaboratori mai tineri, fapt
ce reiese din inscripţia de la proscomidie: "Pomeneşte doamne Ion, Iancu zugravi, Constandin,
Irimia ucenici"U.
Pentru acelaşi paraclis al bisericii a fost pictat un pomelnic in 1752, care poartă următoarea
inscripţie: .,Pomelnicul sf. paraclis al Înălţării spăsitoriului Hs. care s-au zidit şi s-au zugră
vit şi s-au înfrumuseţat de robul lui dumnezeu gociman Radu Pricop. 1752"12 • Pomelnicultriptic (32 x 21 cm) 13 are reprezentată pe partea exterioară a uşilor scena Buneivestiri. în
stinga arhanghelul GaHil îmbrăcat într-o tunica roşie peste care poartă o altă tunica mai
scurtA, cu mineci largi tivite cu bordură de aur şi pietre preţioase. O mantie verde îi este
prinsă pe umărul sting. Deasupra arhanghelului, dumnezeu-tatăl binecuvintează cu un gest
larg scena, iar mai jos, pe o rază coboară duhul sfînt. În dreapta sub un baldachin, ce aminteşte ambianţa barocă, fe găHşte fccictira l\Iaria, îmbrăcată intr-o tunica verde şi un element
vestimentar asemănător tunicii scurte a arbanghelului. Pomelnicul triptic deschis are în partea
7
Alexandru Efremov, Aspecte ale picturii icoa11e/or pe lcm11 di11 S11d11l Trallsilt·a11iei, in Ret•Mut, IV, 1967, nr. ·3, p.
281-283, care publică şi icoanele de la Simbăta de Sus.
1
Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripJii ardelme şi mara"wreşe•u, '·oi. II, Ducureşti, 1906, p. 65, unde sînt date Inscripţiile de pe cele două icoane impări!.teştl.
• Cea de a patra icoană din registrul inferior al iconostasului este mai nouă şi aparţine secolului al XIX-lea. Candid
Muşlea, op. cit., voi. II, p. 61, reproduce timpla paraclisului nou, in care mai exista o icoană a sfîntului Nicolae şi care
Intre timp a fost Inlocuiti!. cu icoana din secolul al XIX-lea, amintită mai sus.
1
° Corina Nicolescu, op. cit., p. 16.
11
Candid Muşlea, op. cit., p. 60.
12
După inscripţia cu anul 1752 urmează nume. În stînga, viii: "Zamfira, Ioan, GheorgWe, Maria, Loiza, Despa,
Maria, Anastasia, Radu, Ecaterina, 2 Petru, Maria, Ioan, Dimitrie". în dreapta, morţii: "Radu, Marina, Radu, Parascheva, Nastasia, Radu, Maria, Hagi Enache, Ecaterina, 2 Stana, 2 Leca, 2 :Maria, 2 Ioan, Maria, 2 Ana, Dimitrie, Marina, 2 Constandin, ier. Efstatie, ie. Gheorghie, Nicolae, Dimitrie".
13
Muzeul bisericii sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, inv. nr. 132.
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centrală inscripţia. pomenită mai sus, deasupra căreia în luneta semicirculară se găseşte pictat Isus arhiereu, binecuvîntind cu amindouă mîinile, ca în icoana împărătească din acelaşi
paraclis. Pe interiorul celor două uşi sînt reprezentaţi in stînga sfîntul Ioan Gură de Aur şi
sfîntul Vasile cel Mare în dreapta. în partea superioară a reprezentărilor apare un fond de
aur, ca de altfel şi în scena Buneivestiri de pe exteriorul uşilor. Pictura este foarte bine conservată, mai ales în interiorul tripticului, unde culorile se păstrează foarte proaspete. Ea se caracterizează printr-o deosebită fineţe a desenului, rafinament cromatic şi un vernisaj al picturii
ce ne amintesc de icoanele mari ale tîmplei paraclisului nou. Culorile sînt relativ variate, depă
şind tradiţia cromatică. a picturii de icoane de factură bizantină, utilizîndu-se chiar şi nuanţe.
Analizind cu atenţie pictura pomelnicului vom constata, pe baza numeroaselor asemănări,
că el aparţine aceleiaşi paternităţi, adiel!. zugravilor ce an realizat tîmpla şi pictura murală
a Paradisului nou, lui Ioan şi Iancu Zugravi.
Deşi

lucrat cu multă migalll., fiind vorba de o lucrare de mici dimensiuni, în pomelnicul
triptic din 1752 se poate recunoaşte uşor comunitatea de paletă cu cea a celor trei icoane mari
din iconostas. Costumul fecioarei Maria şi al arhanghelului Gavril din scena Buneivestirl, de
pe faţa exterioară a tripticului, este foarte asemănător cu cel al Maicii Domnului din
icoana i mpărătească din paraclis. Pe faţa interioară a uşilor pomelnicului, sflntul Ioan Gură
de Aur poartă un sacos şi omofor al cărui desen este evident foarte apropiat de cele ale lui
Isus din icoana impărll.tească. Atribuirea pomelnicului-triptic zugravilor Ioan şi Iancu duce
la ipoteza că şi uşile impărăteşti ale timplei paraclisului nou aparţin aceloraşi zugravi. La această ipoteză ne duce compararea scenei Buneivestiri de pe pomelnic cu aceeaşi scenă de pe uşile
împărăteşti, in care Maria şi arhanghelul Gavril sînt desenaţi aproape identic.
Un argument pentru atribuirea pomelnicului de la 1752 aceloraşi autori este icoana prăzni
car14, pictată pe ambele feţe, ce înfăţişează Dumineca Tomii şi Înll.lţarea (32 x 27 cm). Scena
Înălţării face legătura dintre pictura iconostasului şi cea a tripticului, prin realizarea unei cornpoziţii aproape identice cu cea din icoana de hram, evident redusă ca dimensiuni, fapt ce a dus
la o realizare din punct de vedere tehnic mai apropiată. de a pomelnicului
Alte două icoane din acelaşi paraclis pot fi atribuite tot atelierului meşterilor iconari Ioan
Iancu. Cele doull. icoane reprezintă. pe sfîntul Gheorghe (89,5 x 72 cm) şi sfîntul Dimitrie
(91 x 74 cm)1 5 , fiecare avînd de jur-împrejurul cimpului central scene din viaţa sfîntului militar
respectiv. Icoana sfîntului Gheorghe este semnată. în colţul drept jos de Ioan Zugravul, care
in principiu ar putea să fie alt pictor decît cel care a pictat împreună cu Iancu Zugrav iconostasul şi pomelnicul paradisului nou18 • O atentă cercetare a detaliilor şi a tehnicii arată însă
că şi aceste două icoane pot fi atribuite aceluiaşi atelier. Cromatica este foarte apropiată de
a icoanelor impărăteşti şi a pomelnicului, dar şi desenul. Deşi în cele două icoane se abordează

şi

,. Alexandru Efremov, Contribuţii la cunoaşterea UIIOT aspecte ale picturii d.e il;oane pe lemn din Transilvania, In
Prima sesiune d.e comunicdri ştiinţifice a muzeelor d.e artd, Bucureşti, 1966, p. 32.
,. Inscripţie pe icoană: "+ Această sflntă icoană s-au făcut şi s-au lnfri!.mşeţat precum să veade şi s-au pus !nainte
şi candelă de argint cu toată cheltuiala dumnealui jupan Hagi Ciurcu i juplneasa dum. Illnca intru pomenirea veaclnică.
La sfln. biserică Braşovului anul. 1757 iunie 9".
11
Corina Nicolescu, Icoane veclli romdneşti, Bucureşti, 1971, p. 48 cat. 59. Icoana este datată greşit, ea fiind din
anull757 şi nu 1753 cum se afirmă tn lucrare. De asemenea, aceeaşi lucrare, citată mai sus, atribuie icoana mai tntli
lui Ioan Zugrav, ca apoi si!. menţioneze că icoana este semnată de Ioachim Zugrav. în partea centrali!. jos se găseşte
următoarea inscripţie: "+ Această sflntă iconă s-au făcut şi s-au lnfri!.mşeţat precum să veade şi s-au pus tnalnte şi
candelă de argint cu toată cheltuiala dumnealui jupan Gheorghie a lui Vasllie Glurgiuvean i jupi!.neasa dum. Maria
fiica protopopului Evstatie Intru pomenire veacinlcă. La sfln. biserică la Braşov. Anu 1757 Iunie 1". In coltul drept
jos : "Ioan Zug rav".
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teme cu totul diferite decit in pomelnicul din 1752, sau în cele trei icoane mari ale iconostasului din paraclis, unde intilnim figuri statice, cu toate acestea o serie de detalii, ca de pildă felul
in care sînt redaţi norii. figura sfintului din cîmpul central, desenul arhitecturilor din fundal.
folosirea aurului pentru fond la îmbrăcăminte, grafia subţire şi neagră a contururilor, ne
face să presupunem că cele două icoane au fost create in atelierul celor doi meşteri.
O icoanli 17, publicată de altfel, care aparţine colecţiei Muzeului bisericii sf. Nicolae din
Şcheii Braşovului şi care provine rlin biserica din cartierul braşovean "pe Tocile", este semnată
de .,Stan Zugrav ot Răşinari". Asupra compoziţiei icoanei Judecata de pe urmă (63 x 51 cm)
a zugravului Stan, datată in 1767, se resimte aceeaşi atmosferă artistică ca şi in picturile murale
ale ansamblului din Paraclisul nou. Ordonarea compoziţională, realizarea tehnică şi coloritul
sînt strins legate de tradiţiile picturii din Ţara Românească atît în cazul picturii paradisului
cit şi în cazul icoanei pictate de Stan Zugrav din Răşinari 18 •
În l\Iuzeul Unirii, Alba Iulia18, o icoană reprezentind pe Maica Domnului cu pruncul (31 x 27
cm) este semnată tot de Stan Zugrav şi datată 1770. În colţurile din partea superioară a icoanei
sint pictaţi sfîntul Nicolae şi Ioan Botezătorul. În acelaşi muzeu 20 se mai găseşte o altă icoană
semnată tot de Stan Zugrav realizată in colaborare cu Ioan Zugrav, care semnează
al
doilea, din 1794. Şi această icoană se caracterizează, ca şi icoana Judecata de pe urmă din
muzeul braşovean şi icoana Maicii Domnului din )Iuzeul Unirii Alba Iulia, prin preferinţa
miniaturizării scenelor şi a personajelor, a complicării compoziţiei. O analiză a tehnicii picturale.
in special a unor detalii, ne indică utilizarea aceluiaşi mod de a zugrăvi.
În muzeul bisericii din Şcheii Braşovului intilnim patru icoane pictate in acelaşi an cu
Judecata de pe urmă a zugravului Stan din Răşinari. Coincidenţa de an nu impune atribuirea
lor aceluiaşi meşter. Icoanele au fost comunicate într-o lucrare recentă 21 , fără a se preciza anul in
care au fost pictate. Pe spatele icoanei Dumineca orbului se poate citi inscripţia: .,făcut-am ...
7275 (1767)", iar pe cea care reprezintă Dumineca slăbănogului: "făcutu-s-au cu cheltuiala ... lt.
7275 (1767)".
Evident, toate cele patru icoane: Dumineca mironosiţelor (50 x 35 cm), Dumineca orbului
(48 X 35 cm), Dumineca slăbănogului (48 x 34 cm) şi Isus cu Samariteana (48 x 36 cm) aparţin aceluiaşi meşter. Pictura icoanelor impresionează prin eleganţa desenului şi printr-o gamă
cromatică rece şi sobră, bazată pe verde, gri, albastru stins, iar uneori pentru costume sint utilizate ocruri şi mai rar roşurile. Meşterul este desigur localnic, care, poate, a cunoscut pictura
din Transilvania veacului al XVIII-lea, socotind că in toate cazurile foloseşte drept fundal
peisajul, contaminat cu elemente de origine apuseană.
La sfîrşitul secolului al XVIII-lea la Braşov pictează Constantin Zograf, unul dintre cei mai
activi zugravi de la finele acestui veac.
Zugravii Ioan şi Iancu, autorii picturii rnurale şi a tîmplei Paradisului nou, aveau ca ucenici
in 1752 pe Constandin şi Jrimia, după cum reiese din inscripţia de la proscumidia paradisului
nou. Despre Constandin, fostul ucenic al zugravilor Paradisului nou, nu mai avem alte informaţii, dar dintr-o scriware din 17SS aflăm că Gheorghe Lebul şi Constandin Ilie Popovici sint
numiţi diaconi la biserica Sf. Nicolae din Şchei, fiind .,bărbaţi cu nume bun, crescuţi aici in oraş" 22 •
17
Icoana ]vdecaJa de pe urm4 este comunicată de Alexandru Efremov, op. cit., p. 32.
" Pentru comparaţie vezi Candid Muşlea, op. cit., p. 66-69.
" Muzeul Unirii, Alba Iulia, inv. 176/IV.
" Muzeul Unirii, Alba Iulia, inv. 10. 755.
11
Alexandru Efremov, op. cit., p. 32, articol in care sint publicate icoanele, arătlndu·se că ele
de veac XVIII.
" Candid llluşlca, op. cit., p. 138.

https://biblioteca-digitala.ro

aparţin

Inceputului

NOTE

ŞI

575

DISCUŢII

Astfel, "Constant1n Zograv sîn Ilie PoroYici" ~(l!Jnează şi întăreşte cu pecetea sa "credincioasa
scrisoarea aceasta", prin care era ridicat în treapta diaconiei, Iegindu-se "că va păzi legea pravosla,mică şi obiceiurile cele vechi ale biEericii" 23 • La al doilea punct al scrisorii este prevăzut:
"Să fiu datori să puiu silinţa Fă zugrăn~c ce ar fi de lipsă Ia bisearică, fără osteneala mea, numai
văpselele să mi le plătească" 24 • La punctul no11f"t: "La lucrul zugrăviei să nu fiu slobod fără şti
rea oraşului nicidecum a muge, iară acaEă să ţcciu lucra, însă la vremea slujbei oraşului să las
şi meşteşug şi tot ... " 25 • Din ecn;stă scriscnre reitse că Zllgra,·ul Constantin, fiul lui Ilie Popovici,
"a crescut" la Braşov, de unde putEm înţelege că probabil tot aici a învăţat şi meşteşugul zugră
vitului de icoane şi biserici. Cea mai veche dintre lucrările cunoscute ale lui Constantin PopoviciBoghină Zugrav este ţie tura din paracliwl ridicat pe locul vechii biserici de lemn din Şchei:
"Acest sfînt paracli!', 1785, s-au zidit din ttmelie şi s-au zugrăvit cu toată cheltuiala diac (onului)
Constantin Boghină" 26 • La 1796 "Constantin Zograf" semnează uşile diaconeşti ale tîmplei
din Paraclisul nou al bisericii Sf. Nicolae. De Ia prima vedere SEI observă deosebirea netă între
pictura dintre acestea şi restul tîrnplei. Uşile diaconeşti nu sînt din aceeaşi epocă cu icoanele
şi uşile împărăteşti. Probabil, iniţial, iconostasul nu a avut decît uşi împărăteşti, iar cele două
diaconeşti erau închise prin cîte o draperie. Constantin Popovici, autorul uşilor diaconeşti, este
un artist ce nu mai pictează în formele tradiţionale. Veşmintele nu sint redate grafic, ci cu încercări de reprezentare a volumelor ţrin umbre şi lumini. Cromatica este mult îmbogăţită, iar feţele
personajelor individualizate. Linia desenului este mişcată, cu multe curbe, la fel ca şi în icoanele
bisericii ortodoxe "din deal" de la Cluj, aparţinînd aceluiaşi pictor şi care datează din acelnşi
an 27 • Pe Constantin Zograf il reccmnnda în 1789 lui Hngi Constantin Pop din Sibiu negustorul
şcheian Ioan Pană, care scria despre pictor că "ştie meşteşug bun" 28. Fără să cunoaştem deocamdată alte picturi ale lui Constantin Popovici Zograf, putem presupune că activitatea acestuia
s-a întins pînă in veacul XIX. Muşlea ne comunică actul de împărţire al averii "preotului neunit
din Şchei, Constantin Ilie Zugrav alias Boghină" 28 • Averea nu prea mare se împărţea între soţia
sa Safta şi cei cinci copii, dintre care cel mai mare, Costantin, era tot zugrav de biserici, deoarece
în 1830 lucra la biserica din Copăcelao.
~HARIUS

DIE IKONENMALER DER "NEUEN KAPELLE" IN

PORUJJB

ŞCHEII BRAŞOVULUI

Deitriige zur Tiitigkt>it einiger llalt>r des 18. Jhs. in Siidsiebenbiirgen

(Zusammenfassung)
In der Nikolauskirche von Şcheii Braşovului gibt es eine bedeutende Anzahl von Ikonen,
die meist aus dem 18. Jh. stammen. In dem genannten Jahrhundert wurde die Kirche vergrossert, wodurch sich die grosse Zahl von lkonen aus dieser Zeit erklărt.
"Ibidem.
" Idem, p. 139.
11 Ibidem.
" Nicolae Iorga, op. cit., p. 65.
" FI. Mureşanu, Biserica din deal, Cluj, 1942, p. 138.
" Ştefan Meteş, Zugravii bisericilor rom4ne, in ACMIT, I, 1926-1928, p. 123-125, car~ publică scrisoarea din
21 februarie 1789 a lui Ioan Pană şi cea dia 22 iulie 1789 a lui .,diac Constantin Zograv, de Ia Braşov", către Hagi
Pop din Sibiu.
11 Candid Muşlea, op. cit., p. 140.

•• Ibidem.
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Zwischen 1750-1752 wird an der Siidseite die Neue Kapelle (Paraclisul Nou) angebaut,
die mit Wandmalerei und einem Ikonostas geschm.iickt ist, die von Ioan und Iancu Zugravi
( = Maler, bzw. Kirchenmaler) ausgefiihrt wurden; diese hatten auch zwei Lehrlinge, Constandin und Irimia. In der Werkstatt des Ioan und Iancu wurden fiir die g1eiche Kirche noch
mehrere lkonen und ein Tryptichon (1752) gemalt.
Stan Zugrav aus Răşinari malt 1767 fiir die im Bra.şover Stadtviertel ,.pe Tocile" gelegene Kirche eine das Jiingste Gericht darstellende Ikone. Derselbe Stan malte auch noch fiir
andere Kirchen aus Siebenbiirgen; zwei seiner Ikonen werden im Museum von Alba Iulia
aufbewahrt.
Ende des 18. Jhs. ist Constantin Popovici Zugrav in der Kirche von Şcheii Braşovului
tătig,
der wahrscheinlich bei den Kirchenmalern Ioan und Iancu in der Lehre war. Die
Arbeiten dieses Ikonenmalers bilden den Ubergang zur Malerei des 19. ]hs., da sie bereits
vom Geiste der westlichen Kunst durchdrungen sind.
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Fig. 1. -

Pomelnicul Paraclisului vechi. Muzeul bisericii sf. Nicolae din
Braşovului, 1734.
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Şcheii

Fig. 2. -

Sfîntul _Nicolae. Muzeul bisericii sf. Nicolae din Şcheii Braşovului; provine din biserica .,de pe Tocile" din Braşov .
Zugravul pomelnicului Paraclisului vechi, sec, XVIII, prima jum~tate.
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 3. -

T î mpla Paraclisului no u detaHu cu icoan a :Maica Do mnului cu pruncul. I oan
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şi

I ancu Zugravi, cea. 1752.

Fig. 4. -

Tîmpla Paradisului nou, detaliu cu icoana I sus arbiereu . Ioan
https://biblioteca-digitala.ro

şi

Iancu Zugravi, cea. 1752.

Fig. 5. -

Tîmpla Paracli sului nou, detaliu cu icoana înălţării. Ioan şi Iancu Zugravi, cea.
1752.
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Fig . G. -

P omelnicul Paradisului nou. Muzeul bisericii sf. Nicolae din
B r aşovu lu i. Ioan şi I ancu Zugravi, 1752.
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Şche ii

Fig. 7. -

Pomelnicul P.araclisului nou, detaliu.
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Fig. 8. - Judecata de pe urmă. Muzeul bisericii sf. Nicolae din Şcheii Braşo 
vului; provine din biserica " de pe Tocile" Braşov. Stan Zugrav din Răşinari,
1767.
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Fig. 9 . - Isus şi Samariteana. Muzeul bisericii sf. Nicolae din Şcheii Braşovu
lui; provine din biserica ,.de pe Tocile" Braşov. Zugrav anonim, 1767.
https://biblioteca-digitala.ro
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DATE PRIVITOARE LA CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA
GRĂDIŞTEA MUNCELULUI ÎN ANII 1803-1804

nr.•
10.
1804 mai 26,

1\aportul lui Iosif Molltor

şi

Grădiştea

Muncelului

Ioan Kleeblatt despre activitatea
Intre 11-25 mai.

Original, Arh. Mont. Thes., 1878/1804.

In

depusă

In

Grădlsteo

1\luncelulul

extras: Arh. Mont. Thes., 2798/1804.

Gehorsamster Bericht ,·on der Schatzgrabung in Gredistye von Il-ten bis 25-tcn 1\lay 1804.
Auf die von 5-ten bis 11-ten dieses Monats von hier gemachte Vorstellung und dariiber erhaltenen Auftrag wurue
von fremden An.k()mmlingen keiner weder auf das Drittel, noch auf Schichten angenohmmen, sondern blos durch
die Bergleute und von Schebesche1y angewiesenen Schichtlern und Zimmerleuten, welche nach Verdienst ouer Alter
per Schicht gearbeitet gelohnt worden, sondern vielmehr mit nachgeschickter Patrol bis an die Grenze abgewiesen,
welche nicht nur hier, sondern auch weiter unterweges ( !) durch mitunterzeichneten Practicanten Kleeblatt wisitiret
und nichts befunden worden.

Bergleule betreffend. Wăhrenden diesen 14 tăgigen Bericht, wclcher verm()g Auftrag alle 8 Tag kinftig ( !) schicken
werden, wurde ein 1 Klafter breiter Schramm in dcr Festung bis an das ganze Gestein, welches in eincn Katzen
glimerichten Schiefer bestehet, mit 4 1\lann gearbeitct, wo selbst dic angebogenen Stiick Năgl sub Nr. 1 erhalten
haben.
Vier Mann machten in verschiedenen 6rtern Vcrsuchc, wclchc nichts als ohnwcit der Fruchtkastcn, allwo fiir das
ankommen sollende 1\lilitair 2 Hiitten aufgestellet werden, einen grossen Nagl, unter welchen cine steinerne Rinne,
in welcher vermuUich Wasser zugefiihret wurde, gefunden. Dieser, nebst 2 grossen Thor-Riegen ( !), durch mitunterzeichneten auch andere Klcinigkeiten Einer !,()blichcn k. Administration iiberbracht woruen.
Vier Mann arbeiteten ausser der Stadt stollnmăszig unter vorfindigen alten Gebăuden, worunter wiir eincn Keller
gcwcsen zu seyn mutmaszten; fanden in der 2-ten K.lafter und Anlag Nr. 2, nebst denen mitgehenden K.leinigkeitcn
nach alter Art vermutlich gemacht, einen grossen Schlieszl ( !), dann einen kleinen, samt langem Nagl.
Endlichen durch Herumstreichen und in Abwesenheit eines 1\lilitairs durch die Berg1eute patroliret wurde, eir
unter der Festung gefundenen Bruch angezeuget; diesen fingen wiir an zu ()fnen, fanden cine gleiche Sohle in ganzen
und sub Nr. 3. in der ersten halben Klafter beiligende Stiicke. Es scheint als ob dieser Ort ein Keller wăre, welchen noch weiter zu Ofnen, so auch den jehnseits angefiihrten Stolln in der Vorstadt zu betreiben fiir n()thig finden.

Zimmerleule. Sind mit denen erforderlichen Unterkiinften

beschăftiget

worden.

Ordinare Schichtler. Haben in verschiedenen 6rtem nach Befehl unter denen
gcrnacht und nichts erhalten. Gredistye, den 26-ten 1\lay 1804.
Joseph Molitor m.p., k. jubilierter Bergschaffer

• Partea I

şi

Il vezi in AclaMN, V, 1968, p. 433-443

Blăttern

4 bis 6 Zoll tief Versuche

Johann K.leeblat m.p., Practicant

şi

VIII, 1971, p. 439-455.
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11.
1804 iunie 2,

Raportul lui Iosif Molltor

şi

Grădiştea

Muncelului

Ioan I'Jeeblatt despre activitatea
lol Intre 25 mal - t Iunie.

depusă

la

Grădiştea

Muocelu-

Original, Arh. Mont. T!les., 2062/1804.
Gthorsamster Bericht von der Schatzgrabung in Gredistye von 25·ten May bis l·ten Juny 1804.
Bergleule belreffmd. Wegen in dleser Woche Ofters vorgekom.menen starken Regengusse haben nach Thunlichkeit
4 Mann dcn Schram durch die Festung fortgesetzt, in welchem sub Nr. 1. die gehorsamst angebogene Eisenstiickc
gefunden worden.
In dcn unter die al ten Gebiiude zu betreiben noch vorige Woche angefangenen Stollen, mit welchen noch keine Ftirst
( !) erreicht wurde, haben eben auch 4 Mann gearbeitet und aus obiger Ursache auch nur wenig verrichten kOnnen,
in welchen sub Nr. 2. beigelegte Eisenstilcke zum Vorschein gekom.men sind. Allhier kom.met gehorsamst anzuzeigen, dass man gegen Ende der Woche mit der Sohle Giinze erreichte, um das siechere (1) zu gewinnen und einen
vorkom.menden Keller um 50 richtiger wegen Fundament zu treffen, trug man an die Sohle in den Schiefer mit 2
Schuh nachzunehmen.
Drey Mann haben den unter die Festung gemuthmaszten Kellers-Bruch bis 4 Klafter ausgeriiumet und die Giinze,
dic in Schiefer bestehet, durchaus erreicht. Dahero, da uns das scheinende betrog, wtir nun 1 Klafter hOher auf cinen
Absatz '"ersuchen lassen, wo dann auch wie unten ga.nzes Schiefer erreichten, hiemit horet dieser weitere Versuch
aul.
Weillen nun von NOt.hen ware, bei den seyn 50llenden Tcichs·Ausflusz vor der Stadt wegen bis 1/2 Klafter ticfcn
Scbmund gerade im Wege ein zum Reiten 4 Schuh breites Briickl zu machen not.hwendig ware, so stellten wtir diese
3 Mann zu dieser Verrichtung an. Wiihrend dieser Zdt versuchten Wiir mittels Rengstangen ( 1) den Teich und bemerkten in mehreren brten auf 2 bis 2 1/2 Schuh ticl, als wenn unten Pflasler wiire (sind 50 nach der Meinung weillen
jehnseits am Ufer wieder etwas gebrannle Frucht fanden) durch den Teich einen wenigstens 4 Schuh breiten Schram
bis an das jelmseitige Ufer reiszen zu lassen, um auch die Frucht mehr oder ganz zu entbl05zen. Die tibrigen 3
Mann welche wegen erforderllchen und noch rOckstiindigen Unterkilllften denen Zimmerleuten zu get.heilet worden
sind, be&chiiftiget.
Schiclrtler. Slnd bei kleinen Versuchen und bei Riiumung der Unterkom.mungs-Pliitzen verwendet worden.
Schliiszlichen wurde durch cine Schicht mittels 2 Mann aul einer engen offenen Xluft durch Sprengen und Ausweiten ein Versuch gemacht, welche Xluft der Sebeschelljer Gornik He<:zegan Petru, durch andere fremde Wallachen
ihme verrat.hen zu haben, angab. Fanden aber keine Spur von Miinzen noch andere Merkmahlen. Auch geschehet die
gehorsamste Anfrage, ob man denen Gomiken, die ihre hier verrichtete Tage, 50 wohl unter Controlloren Bodoki,
a1s auch durch unser Hierseyn, ausbezahlt werden 50llen, und wie viel tiiglich, da solche nicht mehr erscheinen wollen
und bereits auch durch 14 Tage sich keiner sehen liesz, wo wiir 50lche in Dienst-Geschiiften zu verschicken nOthig haben. Gredistye, den 2-ten Juny 1804.

Joseph Molitor, k. jubilierter Bergschaffer

Johann Kleeblat m.p., Practicant

În legătură cu acest raport Tezaurariatul minier la 21 iunie a dat următoarele dispoziţii la felul in care Molitor
a conceput săpăturile şi modul de executare al acestora : ,.Es scheine a1s wenn der jubilirte k. Bergschaffer Molitor
die Entdeckung der Alterthiimer millelst Stolln bcwerkstelligen wollte, welche durch EntblOSzung vom Tage an
mittelst Schriimen '·ermutlich am z"eckmiiszi(,sten geschehen und nur in dem Falle eine stollenmăszige Unterfahrung
vorgenom.men werden kOnnte, wenn man aus solchen vorherga.ngenen EntbiOSzungen gegen einige der Teufe zu etwa
lassenden Gebiiuden einen stollenmaszigen Zuga.ng nOtig haben 50llte" (Arh. Mont. Thes., 2062/1804).
de la 1 iunie Ludovic Barta şi-a Inceput In mod efectiv activitatea alături de Molitor părea o cotidin punct de vedere al săpăturilor: ,.Mittelst hoher Thesaurarlats-Verordnung von 15-ten May, Zah 1
2468 lau!enden Jahres ist der k. Devaer Ober-Dreisigst-A.mts-Schrciber Ludvig Barta von Seite des HochlOblichen
Cameral-Thesaurarials statt des Berg·Pra.ktikanten Kleeblatt emannt" (Arh. Mont. Thes., 2798/1804). Căci, spre deosebire de Molitor, Barta a sesizat insemnătatea ştiinţifică a acţiunii, ceea ce rezultă şi din raportul său din 16 iunie
(Nr. 13). Dar Barta nu a putut imprima săpăturilor o altă direcţie nici pentru motivul că i-a fost subordonat lui Molitor,
iar acesta - la fel ca şi administraţia domeniului Hunedoara, care 1-a delegat - sconta în urma lucrărilor In primul
rînd noi vestigii de comori sau cel puţin depistarea unor noi locuri de mine. între cei doi funcţionari fiscali, care supraFaptul

că

tură favorabilă
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vegheau săpâturile, lipsea inţelegerea. I,a 25 iunie Barta a cerut ca in locul lui Molltor, beţiv şi incompatibil, să fie
o persoanA mai corespunzătoare, declarind: ,.dass er mit dem jubillerten Bergschaffer Molitor, welcber dem
Trunk sebr ergeben ist, nicht bestehen kOnnen und wăhrend seiner Abwesenbelt, a1s er vom 19-ten bis 20-ten
Juny in Sebesbelly um Verpflegungs-Gelder ware, sich ein Kassa·Defect von 23 FI. 1 Kreutzer ergeben babe"
(Arb. Mont. Tbes., 2928/1804).
Cu prilejul vizitei la faţa locului, făcută spre mijlocul lunei iulie, şi tezaurarul Iosif Betblen s-a arătat nemulţu
mit faţă de activitatea de la Grădişte a lui Molitor, care - apreciindu-1 după scris - părea un om primitiv (cf.
Nr. 26). Camera Aulică a şi dispus la 8 august destituirea lui Molitor (Arb. Mont. Tbes., 2928/1804), dar Tezaurariatul minier tărăgăna executarea ordinului, căci dind curs ordinului, In locul lui Molitor, care a fost pensionar şi n-a
mai putut fi folosit in altii. parte, ar fi trebuit să delege la săpăturile de la Grădişte - considerate drept o acţiune
a Tezaurariatului camera! - pe unul din funcţionarii săi ocupaţi în producţie. I,a urgentarea energică a lui Bcthlen
din 15 septembrie - acesta lipsind din Transilvania de la mijlocul lunii iulie - in cele din urmă la 28 septemhrie
administraţia din Hunedoara a putut
răspunde deja liniştit că
in acest an inlocuirea lui Molitor n-ar mai avea
rost ~i a putut promite că in anul următor va pune la dispoziţia Tezaurariatului cameral o persoană mai tini\r;"t
şi mai corespunzătoare (Arb. Mont.Tbes., 3344, 3677/1804). Formaţia unilaterală de minier şi slăbiciunile omeneşti ale
lui Molitor au redus din capul locului în mare măsură perspectivele săpăturilor, iar din rapoartele lui săptămînale
seci, întocmite In mod birocratic, in privinţa depistării ruinelor se poate desluşi chiar şi mai puţin decit s-a i'cut
în realitate. Sub acest aspect pot fi invinovăţiţi de altfel superiorii ierarhici ai lui l\Iolitor, deoarece i-au dispus chiar
de ~ multe ori să se conformeze Intocmai formelor <le rapoarte reglementate la fise. (Arh.Mont.Thes., 2211, 2751,
3731/1804). Aparatul Tezaurariatului - iu mod: firesc s-a dovedit şi în ansamblul lui necorespunzător pentru,
efectuarea tehnică corespunzătoare a unei sarcini neobişnuite <le felul săpiHurilor de la Grădiştea; cu toate c:1
interţ$îndu-se personal de problemă, Iosif Bethlen a Utcut totul pentru asigurarea reuşitei. Această situaţie nu a putut
fi remediată nici de către specialiştii colecţiilor imperiale din Viena, deoarece pînă clnd rapoartele de la Grădişte - după o peregrinare birocratică de mai multe luni - au ajuns în sfîrşit la ei, şi ei şi-au putut face observaţiile, săpăturile
au şi fost înclleiate (el. Nr. 36).
trimisă

12.
1804 iunie 8,
Raportul lui Iosif l\lolltor

şi

Grădiştea

l\1up.celului

Ludovic Bnrtn despre netivltnten depusii la
Intre 3- 8 Iunie.

Griidlşten

1\luneelului

Original, HKA., Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, 19/Xll. 1804. ln extras:
Arh. Mont. Thes., 2798/1804.
WohllObliclle K. K. Berg- und Herrschafts-Admiuistration!

Es haben in dieser \Voche in der sogenannten Festung 4 Mann den benannten Schramm weitergetrieben, wo sie
etliche Stiickel von einem kupfemen und 3 Stiickel von einem messingenen Bleche, 2 Stiickel Eisen, 1 Stiickel Sch.leif·
stein, 1 Stiickel glattes Glass, 2 obere Theile oder KnOpfe von einem Deckel, etliche Eisen-Granaten gefunden haben,
welche sub Nr. 1. gehorsamst eingesendet werden.
In der Vorstadt gegen l'tlittag haben wiederum 4 Mana die Stolle weitergefiihrt, wo sie sub Nr. 2. gehorsamst
angebogene eiserne Năgel-Stiickel samt etlichen quadrat Mauer-Ziegeln und Scherben gefunden haben, und zugleich
bis auf die erste l'tlauer von einem Gebăude geratben.
Zwey Mana haben den impracticablen Weeg gegen Sebeshely zurichten miissen. Es ist auch in der Mitte des
Teichs ein Schramm von einer Klafter breit gefiihrt, wo die sub Nr. 3. mitgehendes Stiickel Wasser-ROhrel auf
einem sandigten Boden entdecket wurde.
In der Vorstadt gegen Morgen sind wir mittelst Schramm auf ein sehr festes quadratsteiniges Gebău geratlten.
Schliiszlichen werden sub Nr. 4. etliche Stiickel von bergartigen Anbruch (welche gegen VHunyad recllts in Tllal
von 2 Bergleute entdeckt wurden) mit der gehorsamsten Anzeige zur allgemeinen Probe eingeschicket, dass derselbe
nach Btslchtigung zwischen Morgen und Mittag streichet und in der Măchtigkeit in 4 Schuh besteht. Signatum
Gredistye, den 8-ten [Juny] 1804.
Josepb Molitor, k. jubilierter Bergschaffer

Ludwig Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber

Extrasul procesului verbal privind săpăturile a mai consemnat următoarele detalii: "Die Sebeshellyer Zim.merleute
die Bretter fiir dle Hiitten gehackt und geschnitten. Endlich hat der Schmidt mit Eisen-Werkzeug-Ausbessern und
Wachen sich beschăftigt. Da manche Bergleute zum Patroliren, Victualien-Zufuhr nothlgerweis haben abgehalten wer·
den miiszen, sosind wir genOtltiget ihren Platz mit Sebeshelyer Schichtler zu ersetzen" (Arh. Mont. Thes., 2798/1804).
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13.
· 1804 iunie 16,

Grădiştea

Muncelului

Raportul lui Ludovic Burta despre activitatea depusA la Griidlştea Muncelului intre t-16
iunie.
Original, HKA., Acta Cam. Traus., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, 19/XII. 1804. Copie
oficială contemporană: HKA., Munz- und Bergwesen, Fasz. 11. SiebenbUrgen, rote Nr. 3090,
Zahl 11. 190fX. 1804. In extras: Ar/z. Mout. T/us., 2798/1804.
WohllOblichc K.K. Berg· und Wirtschafts·Administration!
Da der zu Gredistycer Schatz- und Altcrthiimcr-Grabung deputierte jubilierte Bcrgschalfer von Molitor mit Urlaub
nach v. Hunyad abreisen und sich bis data da aufbalten miisste, so muss ich auch bci der Gelegenheit meinen umstăndlichen Bcricht Einer Wohl-LOblichcn k. Administration gehorsamst zu erstatten.
Das zur Bcdeckung der hierortigen Grabungs-Dcputation hieher comandierte k.k. Militair Comando mit einem Herrn
Oberlieutenant und 33 :!llann ist am 13-ten dil'SCS eingetroffen, und da die Mannschaft wegen bestăndigen Regen ganz
nass und von dcr Reise miidc wurde, folglich dcn andem Tag drauf sich ausrasten und Klcider trocknen und die GewOhre
putzcn musste, so sind die 4 anschnlichsten Posten erst gestem, als 15-ten, iiberall mit 2 Mann hesetzt.
Sic haben auch Brat gcstcm auf 5 Tăgc gefasst, wie auch dic Deputation fiir die Berg1cute Mehl und Wein bekommen
hat; das Vicrtel Fruchtmchl um 1 Florin 6 Kreutzer und die Jllaasz Wein um 10 Krenzer und doch nicht von bestcr
Art. Kcin Flcisch habcn wir aher bis dalo von Arcndator bekommen. Weswegen und fiir die Theuerung die Lente
sich alle Augenblick bei uns beschwchren und bitten instiindig um cine Lohns-Vermehrung; und da es wegen Mangel
und anch scWechter Art dcr Victualicn und Schwchre der Arbeit (da sic drey bis fiinf Zentner schwehre Steinc
ausgrabcn und weiter nach dcnen dic Stollen sind schleppen miissen) gar nicht ungegriindct ist, so unterfanget sich
<!iese k. Grabungs-Deputation um dnc gnădige Lohns-Vcrmehrung Eine Wohl-LObliche k. Administration gehorsamst
zu bitten; damit cin jeder Bcrg- und Zimmermann, die bestiindig hier sind, um etwas mehr hekommt; und da auch
unscrc Uiurna nicht hinliinglid1 fiirs Auskommcn sind, auch nns cine Vcrgiitung zu Thcilen kommt.
Da femcrs dic hiesige k. Dcputation noch nichts schri!tlich crhalten hat, wie man sich mit dcm Arendator wcgcn
Victualien und Fuhrlohn verhaltcn soli, sondernl dic Fuhrleutc nur auf ihrc blosse Rcden zahlen soli, so bittet dic
k. Deputation Eine WohllOblichc k.k. Administration mochtc dic Anstallten gnădigst zu treffen, damit wir cine
Instruction, ader wenigstens dcn Contract bekommcn, nicht dass der Arendator uns nach sein Belieben t.a.Iicrt,
und da wir ihn noch nicht personlich in Grcdistye habcn, auch bei dcr Fuhr-Lohns-Zahlung kcine lrrung geschiehet,
wcil dcr Hcrr Fiscal uns nichts scltriftlich mitgethcilt hat.
\Vir hoffen iibrigens diesc UnkOslen nicbt umsonst zu mad1cn, denn an so cinem Orte, wo von lauter regclmiiszig ausgehaueten Steinern gebauetc Jllauer cine fOrmlichc Stadl (worinn auf einer HOhc cine Citadelle gewesen seyn
muss) umringt, wo so starke und regelmăszigc, aher durch die Liingc dcr Zcit mit Klafter tiefer Erde und sehr
hohen Băumen vcrwacbscnc Gcbăude - Frud1t :\lagazin - entdcckt wcrden, da miissen ffustliche UnkOSten vcrwendt gewcscn seyn; und \\ic es sich muthmasscn lăszt, verschiedene alte Denkmăhlcr, Rarităten und Schătze vcrgraben liegcn, und was cine Achtung verdicnt, dic hOhcstcn Băumcn in der ganzen Waldung sind die auf dcr Stadl-·
:\Iauer ringsum ausgewachscn sind.
\Vas unseren Fortgang in der Arbeit uicht so schnell, als wir wollten, laufen lăszt, ist die l'rlenge von theils wegcn
hohen Alter von sich selbst abgcfallenen, thcils von zicmlichen Zeit-Raum durch die sich hier in der Năhe aufhaltenden Schaafhirtcn abgehaueten und iibereinandcr licgenden Băumen, die wann wir aus dem Wege răumen soliten, cine weit betrăchUichere Kraft solltc dazu vcrwendct wcrdcn, damit die Băumen entweder zerhackt und wcggesclllept ader verbrennet wăreu. Diesc \Vochc hat uns theils die iible Witterung verhindert, theils aber dass wăh
rend Ankunft des k. Militairs, da wir nur 2 Zimmcrleute hattcn, auf Kuchel, Wacht·Hiitten und gegen diesen
Hiitten den Wcg zu bahncn etliche Bcrglcutc habcn verwcnden miissen.
Dessen ohngeachtct haben wir 4 Ortcr stollcnmăszig gcOfnct. Einen in der Festung, wo wir diesc Woche nichts
gefnnden; dcn andern in der Vorstadt gegen :\lorgcn, wo wir dicse Woche cine ~Iauer durchgebrochen und ein kellermăszig gebauetes Gebău gerathen sind und cincn grosscn eiscmen Nagel gefunden; den dritten in der Vorstadt
gcgen Mittag, wo wir eine !\Iauer wieder durchgcbrochen und eincn halbbogenfOrmigen gestraften Stcin gefunden;
elen vierten in der Vorstadt gegeu lllittemacht in einem gewescncn Teich, an wessen Ufer wiederum Frncht zer·
strcut liegt.
Diesc hat dic hiesige k. Dcpulation gd10rsamst anzuberichten. Signatum Grcdistyc, die 16 Junii 1804.
Ludvig Barta m.p., Ober-Drcisigst-Amts-Schrcibcr
Extrasul procesului verbal privind săpăturile a mai consemnat urmAtoarele detalii: .,Es sind zum Graben tăgl(ch
auch vom lllilitair etliche Mann mit 20 Kreutzer Taglohn aufgenommen, die zum Stcinwiilzen bei der Entbloszuug
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erforderlich waren. Da in dieser Woche auch meistens geregnet bat und die Hiltte filrs k. :Militair nlcht binliinglich war, 50 bat man n:,_iiszen die Lente meistens zur Zimmerarbeit verwenden, folglich nichts ander.;t ais etlicbc Ziegel
und Scherben gefunden nebst einem grossen gestrichten 50DSt groben Stein" (Arh.Mont.Thes., 2798/1804).

14.
1804 iunie 23,

Grădiştea

Muncelului

Extras din raportul lui Iosif 1\lolitor şi Ludovic Dartt1 despre activitatea
Muncelulul Intre 16-23 iunie.

depusă

la

Grădiştea

Original, Arh. Mont. Tlles., 2798/1804.
Auszug des k. Gredistyeer Schatz- und Alterthiimer-Grabungs-Geschăfts-Protocoll von 16-ten bis 23-teu Junii
1804.
Es wurden in dieser \Voche von zwey Gemeinen-Mann des hierortigen Sicherheits K. Milit.air-Comando 2 Cosouische Dukaten eine Spanne tief in der schon lang aufgegrabenen Erdc gefunden, die sogleich van com.mandirendcn
bierortigen k. Officier dem k. Herr Hauptmann van Spleny abgeschickl worden. Und weil die k. hiesige Dcputation
es nach der Hand erfuhr, 50 bat sie gleich Einer Lllblichen Administration die gehorsamste Anfragc gemacht: ob der
belobte Herr Sicherheits-Officier van Milaues befugt sey hin und da durei• die Gemeinen Versuche machen zu lassen
und die gefundenen Dukaten oder Schătze ohne der hierortigen k. Grabungs-Deputatiou davon was zu wissen zu
geben 'seiner hllheren Behllrde abzuschicken?
iibrigens bat die k. Deputatiou sogleich drey Bcrgleute hingestelt und ein kleines Waschwerk errichtet, und dic
aufgegrabenc Erde waschen lassen. In ilbrigen 6rter haben sie auch dic angcfangencn Schrăm.me fortgeriszen und <lic
sub Nr. 1, 2, 3. eingeschickte Eisen-, Erden- und Bcinen-Stiickel gefundeu; und gegen Morgen den Kellergang cntbl!lszt, was van lauter Quadrat-Steinen gebauet war; und wo nichts anders zu sehen ist, als dass das ein festes un<l
mit doppelter Thiir versehenes Gebiiu war.
Auch ist die k. Deputation eingekommen, dass die zugekommene Dergleutc Cscjk tăglich 36 Krcutzer, Faur 30
Kreutzer einstweilen, und die Gemeinen 20 Kreutzer bekommen sollcu, und um die noch erforderlichcn 6 Holzhacken und zur Kassa-S!chcrheit um einen Amts-Hayduken.

15.
1804 iunie 30,
Raportul lui Iosif Molitor

şi

Grădiştea

Muncelului

l,udovie Darta despre aetlvituten depusi• la
intre 24-30 iunie.

Grădiştea

Muueelnlui

Origittal, HKA., Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, 19/XII. 1804. Copie
HKA., Munz- und Bergwesen, Fasz. 11. Siebenburgen, rote Nr. 3090,
Zahl 11. 191/X. 1804. !n extras: Arh. Jiout. Thes., 2798/1804.

oficială contemporană:

Wohl-Lobliche K.K. Berg- und Herrschafts-Administration!
Auf die Verordnuug Einer \Vohl-Lilblichen Administration de <iato ~9-ten, respective 26-ten dieses wird vou dcr
k. Schatzgrabung- (Deputation) gchorsamst berichtet:
1-tens. Wegen Austand der k. Militair Brot-Zufuhr ist hierorts uns vom belobteu k. Comando nichts bekauut
gemacht, folglich haben wir, da uns davon nichts schriftlich mitgetheilt ist, van amtswegen die Fubr ausgezahlt.
Jetzt aber, da es indorsative in den gehorsamst zurilckfolgenden Beilag auch der hiesigen k. Grabung- (Deputation)
bekaunt und auch durch Eine Wohl-Lilbliche K. Administration dessentwegcn cin Auftrag gniidigst gemacht worden
ist, so wird van der Seite der k. Grabung- (Deputation) pflichtmăszig aufs mllglichste in Ansehung auch desseu Sorg
getragen. Allein das ist nebst gehorsamst zu melden, dass weil sich der dort benannte Gornik nicht sehen liiszt
und auch sein Sommer-Aufenthalt der hiesigen Deputation unbekannt ist, und weder einen Amts-Hajduken, noch
Gebiirgs-Gorniken zum Amts-Gebrauch filr sich hat, so kann sie sich in 50lcheu Făllen schwer helfen ohne cine guă
dige Hilfe Einer Wohi-Lilblichen k. Administration.
Dahero bittet die k. Deputation Ei.ne Wohl-L!lbliche k. Administration, mllchte zur Bedienung der Deputation
und Bewachung der k. hicrortigen Kassa entweder einen Hajduken zu schicken, ader durch den Herr Fiscalen die
Vorkehrung zu treffen, damit die Gebilrgs-Gorniken wochentlich fiir bestand.ig zur n!lthigen Bedienung erscheinen
sollen,und
2-tens. Auch wegen Victualien- und Wein-Zufuhr die van dem Herrn Fiskal mit denen Fuhrleuten getroffene
und uns noch nicht recltt bekannte Disposition schriftlich uns mitzutheilen, weil wir bishero bald zwey, bald, wo die
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Noth grosser war, mehrere mit Wein und Victuallen gepakte Tragpferde per 34 Kreuzer und auch Begleiter mit
unbestimmter Zahlung per 17 Kreuzer ausgezahlt haben, ohne zu wissen wieviel Gorniken und wie lang einjeder
Dienste thun muss, was sonst wegen ihrer LOhnung uns vorziiglich bekannt seyn sollte.
3-tens. Von denen von Einer Wohlloblichen k. Administration in ihrer Verordnung de dato 26-ten dieses in Erwiih·
nung gebrachten 10 Kesseln bat das k. hierortige Comando von Szăszvăros 8 mitgenommen und 2 actu sind bei der
hiesigen k. Deputation (die sie auch braucht), worunter einer den 27-ten mittelst einen Gorniken und der andere durch
tOblichen k. Administralions-Hajduken Sztatyi heute eingehăndigt sind.
4-tens. Wegen noch vieler Zim.merarbeit in dem noch fllr die lntervenienten eine ziemlich grosse Hiitte errichtct werden mnss und wegen deren, dass bei jeder Gmbungs-Parthey eine Hacke zum Wurzel und hin und da obliegenden Windbruch unumgănglich nOthlg ist, so wie auch bei dem k. Comando ein Paar fiirs Brennholzhacken und
hier von denen von V. Hunyad hicher transportirten 7 Hacken nur 6 vorhanden sind aus der Ursache, dass ~er Franz
Kollika, der V. Hunyader Zim.mer-Pallier, eine, ohne es uns anzumelden, nach Hunyad mitgenom.men bat, so untcrfangt sich die k. Grabung·(Deputation) Eine \\'ohllobliche k. Administration zu bitten noch 5 oder 6 Hacken anhero
befOrdem zu lassen, so wie auch
5-tens. Unterstehet sich einen Zimmermann, der wirklich so wie einer von besten eine LObnungsverbesserung um
so mehr verdienet, dass er bishero mit 30 Kreuzcr bezahlt war und mit dem weiter nicht bleibcn will, mit Namen
Anton Valter, mit 33 Kreuzer tiiglichen Lohn, und einen gesetzten und vermOg sein hier gehorsamst erga gratiosam re·
missionem beigehcndes Attestat einen gcschickten und getreuen Bergmann (der auch sonst seinen Sohn und Fmu hier
hatte und noch einen andcrn Soim zum SchichUer hieher mitnahm) mit Namen Juon Greck, sowie die andere mit
tăglich 36 Kreuzer Lohn Einer Wohlloblichen Administration aufs Beste anzuempfehlen; dam it wenn uns die Witterung biefllro giinstiger wird, auch die Entbloszung der Stadt-Mauer um und um einwendig mit einer Hille von k.
Militair und zwar auf cine Versicherung des hochgebohrnen k. Berg-Raths Freyherrn von Gerlitzi mit 15 Mann
des Tags mit 20 Kreur.er Taglohn cheder ( !) anfangen und schneller fortsetzen kOnnen.
Zur Bestreitung auf diese Art sich vermehrenden Unkosten schlieszt die k. Deputation eine Quittung von 400
FI. ein, worunter bittet 1/4 Theil in 5 und 2 FI. Dankozetteln, 2/4 (Theil in) 7 Kreuzer-Stiicken, und 1/4 in KreuzerStiicken.
Schliiszlichen untcrlegt dic k. Grabuugs·Depulalion ihrcn gehorsamstcn wochentlichen Geschăfts-Bericht, nemlich:
Die Bergleute, von dcncn, wcgcn :\langcl dcr Zimmerleute, etliche zur Zimmerarbeit verwcndt wurden, haben sich
thcils in vorigem Berichtc bestimmten Ortern mit Waschwerk und Graben, theils mit zur Arbeit angenommenen Sol·
da ten vcrm.ischt in iibrigen bestimmten 3 Ortern beschiiftigt. Allein die fast bestăndig entweder mit ungesundem Nebel,
odcr mit scharfen Regen-Guss volle Witterung und 3 Feiertăge haben uns in der Arbeit zuriickgelegt. Dessen ohngeachtet, hat man einen Theil vom Teiche entblOSt, wo iiberall Frucht und solche Scherben gefunden sind, wie hier
im gehorsamst mitgegebenen Paquet ein Stiick zusehen isL Dann hat man in stollenmăszig gefiihrten Schramm gegen
Mittag schon die zweite Maucr von einem Gebăude durchgebrochen und sind die Leute noch 2 Klafter vom grossen
Gebăude, wo mehr zu hoffen ist. Beim Waschwerke ist ein kleines Stiick in Paquet mitangeschloszener Ziegel-Stein
und in dcm 3-ten Orte cin grosser eiserner Nagel mit ausgehohltem Kopfe, wie er auch in dem vorberiirhten Paquet
zusehcn ist, und in der :uitte cines 3 Schuh dicken Buchen-Baumes 4 zugewachsene und hier auch mit gehorsamst
angcschlossene eiserne Năgel gefunden worden. Signatum Gredistye, den 30-ten Juni 1804.
Joscph :\lolitor m.p., k. jubilierter Bergschaffer

Ludwig Barta m.p., k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber

16.
1804 iulie 3, Hunedoara

Procuratorul domeniul I•aul Tiiriik lşi expune părerea, ca sii.păturlle de la Griidiştea Muncelului ale Tezaurarlatului sii lle conduse in primul rind de interese ştiinţifice, lntruelt simpla
cAutare de comori se poate soluflona şi fără cheltuieli, prin intermediul particularilor.

Copie

oficială contemporană,

Arh. Cam. Thes., Praesid. 829/XX/1804.

Paul TOrOk arătlnd că in realitate cărbunarii de la Sibişel au predat inspectorului BOgOzi numai o parte din monedele de aur găsite, propune în legătură cu comorile descoperite o procedură nouă, mai severă, dar în acelaşi timp mai
dreaptă:

,. ... Haec ego eo a fortiori agenda esse censerem, cum huiusque cum aliis thesauri celatoribus ideo omnia pro
voluntate peragere nequiverimus, quia tales privatorum dominorum terrestrium coloni erant, ad nos non pertinebant,
hi autem sub i.nclytae Regii Administrationis jurisdictione sunt, et secundum rerum exigentiam pro justo et aequo
cuncta cum illis agere possumus; quae ut agantur omnino necessarium est, vei ideo etiam, nam si tali ratione ipsa
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thesauri realitas detegeretur, multis expensis, quae nunc in hoc objectum per summnm aerarium profunduntur,
facile parceretur et hoc·ad unam pertinet modalitatem, qualiter suspectus thesaurus nunc revelari posset.
Altera modalitas eruendi huius thesauri esset, velut superius memoratum habetur, quatenus nimlrum pro administratis-aureis competente rata ipsi Sebeshellyienses ne frustrentur, quo et ipsi et etiam alii experiantur fiscum regium
praevaricationes quidem solerter exquiri et pro demerito puniri facere, nihilomlnus de invento et administrata thesa=
legal«;m competentiam. nemi.ni retinere velle. Etenim hucusque etiam communis clrcumfertur sermo, ideo tantas in
substrato fieri celationes, quod a fisco regio pro administratis aureis difficulter valeant eosdem administrantes aliquid., obtinere, dum privati emtores ipsos inventores celatoresque bene remunerantur, nec esset cum exsolutione
compctentiae morandum. Nam talis mora obtlnendi spem semper mlnuit, diffidentlamque gignlt; ex adverso illud magis
semper afficit, quod citius posslderi valet, id, quod iterum privati emtores cum fisci regii praejudicio ultro statim offerunt.. ac propterea ubi aliquod slmile inventam produci tur, id facilius ac prae fisco regio acqulrunt.
Imo deberet omnis competentia ex ipso thesauro in natura extradari tam lege dictante, quam ea ex ratione, jUita
quam considerati potest, quod tam rara antiquitas sui desiderium in quollbet vehementer excltet ex eo participandl
ct dum desiderii objectum ita administrari jubetur, ut non nisi justa contem.nens particeps esse possit, celationes et illicitae abalienationes, apropriationesque praevium in finem svadentur ac suscipiuntur, atque a potiori sic in tali casu
fit, ut similem praevaricationem attendans inventar pro fisco regio nihll, vei admodum parum administrandum relinquat, $ed aut totum, aut majorem partem illicite et clancularie distribuat et vendat.
Ad hulusmodi praejudicium itaque a fisco regio removendum, inventorum competentla secundum legis sensum
in natura veniret extradanda, quatenus inventoribus extradatas competentlas ab ipsls emere gestientes coemant et
simul ·altissimum aerarium eliam lege praescriptam ratam obtinere valeat. Tenul mea oplnione eidem solum esset
hoc respectu invigilandum, ut inventus thesaurus in tota sua quantltate reveletur producaturque, ne fisci regii genuina
rata in defraudationem veniat. Et insuper prohibendum, providendumve per triceslmalia offlcla foret, ne inventoribus extraditae competentiae quoquomodo atra Suae Maiestatis dltlones cum statuum intemorum dispendio educantur.
Cum tandem pro nunc praemissis de causis inventi thesauri celatlo et abalienatlo nimlum invaluerit et cum legis
contemtu fiscique regii praejudicio tantopere exerceatur, inventorum competentla slve ex ipso inventa thesa~ln
specie et natura applacldetur, seu currentl moneta redimatur; quotienscunque notabllior haberetur, occasione proximaram anniversariarum nundlnarum in publica foro, cum aliqua solemllitate per concernentes officiales taliter deberet
exsolvi, ut illico ejusdem rumor pervulgetur, ac possint simul et aUi stimulum capere inventionls occasione suum inventam revelandi.
Quae taliter per me humlllime recenslta deberent cuncta quoad modo subversantem thesaurum quoque applacidanda et gratiose ordinanda ab excelsls instantiis expeti quemadmodum et illud exoperandum videretur, ut nunc
extranei quoque erga dictam affidatlonem, siguanter autem pro tertialitatls extradatlone cum aerarialibus hom.inibus vei separatim etiam, sed sub ejatis dcputationis inspectione ad fosslonem susclpiendam admittantur, nam plures tali conditlone omni absque solutione se fossionem suscepturos obtulerunt; evenireque posset ut si talis ultro semet
offerens fossor aliquid de localitate thesauri sciret, illud quoquo modo proderet ac sub accurata inspectione realitas
prodiret.
Tertia tandem subversantem thesaurum exquirendi modalitas est ea, quae per ipsos metallurgos ad alpes disposltos et ibidem fodicantes contlnuatur. Haec modalitas, prout jam observati potest, per incertas fodinationes in tam
vasto loco susceptas thesauri plane intuitu slbi relicta non multum appromittit, posslbile tamen est, ut eandem quoque
elix aliquis eventus coronet, quoad thesaurl partim etiam, sel praesertim propter illam sp~m m~retur continuationem,
quod tantae coloniae inter ruinas ~admlrandae antiquitatis nonnulla documenta exemplaque huiusmodi fossionis medio detegerentur nefors talia, quae erudito orbi culturaeque utilia forent, vei saltem indlcarent, quis populus, quando in alpestri illo loco tam amplam, tam sumptuosam, tamque splendidam sedem habuerit .
., Cum tamen haec fosslo summo aerario non contemnendis constet sumptibus, elusdem autem localitas inclytae
excelsisque instantiis ita nota haud sit, .ut de illius procuratione, appUcatione dlsponere queant; nunc quoque eidem
propria scutimento inhaereo, quod si quaestionata operatia ulterius quoque ibidem continuanda relinqueretur, necess~um foret per aliquam eminentiorem deputationem totum locum cum suis circumstantiis accurate oculari facere
ac taliter deinceps certum in finem eam dirigere, ne expensae aerariales ab incognito profundantur.
Tandem necessarium foret hac occasione simul et semei medio illorum metaliurgorum et loca deferri aliorumsue metalorum lapidibus suspecta visitari curare, fors altissimum aerarium e:rinde plus emolumentum caperet, quam
ex vaga sumptuosaque thesauri quaestione.
si talis provincia gratiose mihi concredita fuerit, cum post 8 dles secus quoque pro anniversaria alpestri sedria
me ad alpes conferre debea.m, tune ego non solum plagam alpestrem, cui locus thesauri in petrarum cavenis attrib,!!'tur! vlsltabo, verum quaecunque loca in ea peripheria mlhi de attactls mineralibus lapldlbus nota habentur,
dep~ta.tioni alpestri et repetitls metallurgls per ipsos examinanda monstrabo. Signatnm VHunyad.ini, die 3-a July
1804.

Paulus TOrOk, regius fiscalis
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Propunerile de mai sus făcute de Paul TOrllk au fost inaintate de către administraţia domeniului Hunedoara
la 13 iulie Tezaurariatulni minier, dar acesta s-a ocupat de ele abia la 16 august şi le-a transpus Tezaurariatulul
camera! la 26 august, unde In privinţa problemelor ridicate s-a luat următoarm hotărîre :
,. ... Quod vero illam propositionem attinet, quod inventoribus aurei in natura extradentur, eatenus inventores
interrogandos esse, num in casum, si nullius celationis rei comperti fuerint, competentem sibi tertialitatem in natura vei vero in aequivalenti pretio sibi extradari velint. Ad 4-tu.m. Cum per repraesentantem TOrOk declaretur, plures
quoque ad suscipiendam. fossionem absque aerarialibus expensis concursuros fore si praevie afiidati fuerint tertialitatem
reperiendi thesauri ipsis extraditum Iri, videretur Regio Thesaurariatui id ipsu.m ea cum restrictione indulgeri posse,
ut haec fossio sub accurata inspectione eo ordinatorum commissariorum suscipiatur.~ Ad 5-tu.m.. Prius quam
(ad] ocularem loci, ubi fossio nunc continuatur, contemplationem operationu.mque hactenus susceptarum perlustrationem eminentior aliqua, uti projectatur, commissio deputaretur, medio administrationis VHunyadiensis a commissariis ad fossionis actu.m denominatis circumstantialis super hactenus susceptis operationibus informatia cum declaratione: an et qualia adsint indicia reperiundi thesauri, an ve aliqua antiquitatis documenta ad historiae illustrationem
deservientia reperta sint? informatic deposcenda esse videretur" (Arh. Mont. Thes., 3186/1804).
tu ceea ce priveşte săpăturile, s-ar fi putut aştepta mai mult decit din informaţiile lui Molitor şi Barta din constatările la faţa locului ale iuspectorului BOgOzi (cf. Nr. 39). intrucit lnsl deplasarea la faţa locului a lui BOgOZi nu s-a
putut efectua nici plnă In 26 septembrie, săpăturile de la Grăd.işte au continuat In mod neschimbat. Cu toate acestea
propunerile lui TOrOk au influenţat ln mod decisiv soarta In continuare a săpăturilor, căci aceste propuneri au atras
atenţia asupra faptului că spesele s.Apăturilor pentru care stăruia tezaurarul pot fi transmi&e căutătorilor de comori
particulari. Această recunoaştere a coincis cu părerea pe care şi-o formau specialiştii financiari ai Camerei aulice tocmai pe atunci, In baza rapoartelor sosite, şi anume, că săpăturile costisitoare nu au dus la rezultate corespun.zll.toare.
Sub influenţa acestor două păreri a luat naştere rescriptu1 Camerei aulice din 2 noiembrie prin care a dispus Tezaurariatului să-şi expunfl părerea In mod hotărît (cf. Nr. 35). După ce rapoartele lui BOgozi, discutate la 18 decembrie,
şi-au tnsuşit de asemenea părerile lui TOrOk, Tezaurariatul camera! s-a pronunţat in sensul că dcpistările din Munţii
Muncelului trebuie continuatc cu căutfltori de comori particulari, prin acordarea de autorizaţii pentru săpături (Arb.
Mont. Thes.,'~14/1805).

17.
180~ iuli~:

Ro portul lui Iosif 1\lolltor

Copie

şi· I.udo\·lc

7,

Grădişt~:a

:Muncdului

Dartn despre octlvltotcu depusii In
Intre 1 -7 Iulie.

Griidlşteu

llnnl'elului

oficială contemporană,

HKA ., Munz- und Bergwesetz, Fasz. 11. Siebenbiirgen. rote
Nr. 3090, Zalll 12. 863/XI. 1804. !n extras: Arh. Mont. Thes. 2798/1804.

WoW-LObliche K.K. Berg- und Herrschafts-Administration!
In d.icser Woch~ sind zur HiUe in der Grabungs-Arbeit tiiglich 10 Mann von k. l\lilitair gcnommcu worden und so
bat die horsamste k. Deputation auch die Stadt-Maucr in 2 Ortern angefangen einwcndig entbiOSzen, und an iibrigen
schon benannten Ortern die Schriimme fortreiszen zu lassen. Auszer dem haben die 2 Sebeshelyer Zimmerleute mit
4 mitgegebencn Bergleuten theils die fllr die Interwcnicnten bestilmmte Hiitte, theils die Brettcr fiir die Militair
Kuchel gcmacht. Bei der dies wochentlichen Grabung sind gefunden worden:
Au Wiirzel cines niedergefallenen Bau.mes der ::lluthmaszung nach ein Langet von Eisen.
In c..lcr :l!itte des eutuiOszten Teichs ein von Tanncnholz gcmachtes Wasser·R~hrel. Wo auch hin und da durch
Regen-Wass.:r von dem Ncben-Berge hingewaschene Frucht gefunden ist, da auch an dem Berg Frucht entdeckt ist.
Dann h.at man im Teiche einen grossen eisernen Nagcl, samt einem vermiitlich Feil-Stiickeln, uud nebcn Stadt·Mauer
ein dickes, glattcs Glass-Stiickel (gefunden], welche sub Nr. 1-o gehorsamst angcschlossen sind.
Bei der Stadt-.Mauer in da gefiihrten Schramm (wo auch kreutzweis 6 Klafter von cinander gegen d.ie Fes tung 3
Klafter lange Schrămme gefiihrt werden) etlichc Stiickd einer erdenen Schiissel, wovon wegen ll!assa nur 2 Stiickel
mitgehen, ein wcisz und das andere schwarz, 1 eiserncr Nagel, 2 eiserne Nagcl-KnOpfe, 3 Stiickel Eisen, 1 eisernc Klammer, 4 scifcnstangenfOrmige Ziegel [gefunden wurden], welche sub Nr. 2-do gehorsamst angebunden.
In dcr Festung eine vermutlich alte kupfcr .Miinze, 1 ROhrl von Erden, 1 Ziegel wie die obigen, ein rund~-s.
fast halbkugelf~rmiges, in der lllitte ein wenig ausgeholtes erdencs Wesen, halbetes erdencs Salzfass, 1 Stiickel bobles Eiscn, 1 korallenfOrmiges gestreifter, durchgebohrter, griiner Stein, 8 Stiickel Eiscu worunter 2 massiver sind
und die Form unbekannt, 2 Klammer-5Uickel, welche sub Nr. 3 angeschloszeu.
Gcgcu Gebiirg Patrotz, was 3/4 Tag Reise von hier ist, die sub Nr. 4 angeschlossencn Eisenstein-Stuffen.
Und cndlich beim 'Vaschwerk in der abgewaschenen Erde, 1 Spann tief, den 6-ten und 7-ten durch Bergmaun
Rcpinski 2 Kosouische Dukatcn, die auch mit der gr()ssten Freude und Hoffnung gehorsamst unterlegt wcrdcn.
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Es wird zugleich amtsmăssig und schmerzlich Einer Wohlloblichen Administration augemeldet, <lass einige von
Bergleuten dem Tru.nk ergeben sind, und gegen die Beamten so grob und wiedersetzlich, dass man sich gegen die
eigentlich wehren, folglich Einer WohllOblichen Administration gehorsamst einmthen muss, sie durch andere, rechtschaffenere ablosen zu lassen, um uns in Sicherheit zu setzen.
Schlllszlichen unterlegt die gehorsamste k. Deputation ihre Monats-I,Ohnuogs-Tabelle fiir abgelaufenen Mooat
Junii. Sigoatum Gredistye, den 7-ten Julii 1804.
I,u<lwig von Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schrdber

Joseph Molitor m.p., k. jubilierter Bergschaffer

Vidit k. Dcrg- uu<l Herrschafts-A<lm.inistratioo.V. Hunya<l, <len 14 Sept. 1804. Franzeoau m.p.

18.
1804 iulie 14,
Raportul lui Iosif Molitor

şi

Grădiştea

:Munce1ului

Ludovic Burta despre nctivitnten depusia la
lulul Intre 8-14 iulie.

Grădlştea

lluuce-

Original, Arh. Mont. Thes., 2798/1804.
Wohll()b!iche K.K. Berg- uod Herrschafts-Administration!
Nebst anbefohleoem Riickschlusz der gnădigst mitgetheilteo k. Herr Hauptmano Barou Splcuyscheu Bcschwerde wird von der k. Deputatioo gehorsamst erwie<lert, dass <lcr :\lnrkatenter eben bei der Ankunft des k.
zweiten Militair Comando das Ungliick hatte, von cinem Faszbio<lcr ein kleioes Faszel, welches oach Kraut-Suppeo
schmăkte, zu bekommco, und solches wăhrend <ler Zeit, als er hicr war, sein \Veib obne es zu untersuchen angefilllter berausgeschickt. Welches es aher samt dcm Wein k.assirt und mit eigeoem Pfer<le fortgefilhrt hatte. Um <li"ses alles in die Richtigkeit zu bringen, miiszte er sich selbst gleich oach Szăszvăros zu begeben uo<l eineu Ta~: oboe
Fleisch zu versăumen. Dies ist alles, was fiirs jiingst eiogetroffeoe k. Militair Comando von der Seite der k. Deputation schlechl gesorgl heiszt, wo soost die Fuhr1eute sich anderseits <lriiber wieder das I,Obllche k. Jllilitair beschwehreo, dass sie wegen Szâ.szvăroscber Anstallt ums Brod aucb 2 Tăg warteo miiszen.
tlbrigens ist nun beim Markatenter alles, was ein Gemeiner braucht, zu findeo um den Preis wie es auch in
Szâ.szvăros zu bekommeo ist, mit dem Unterscbied dass, wie aucb in Szâ.szvăros nicbt immer eio :\larktpreis ist, so
ist er aucb hier genOthiget sicb dernacb zu ricbten. Fruchtmehl einmahl 1 Florin 6 Kreutzer, cin andersmahl 1 Florin
15 Kreutzer. Die Maas von Fisolen war bis dato immer 10 Kreutzer, so wie aucb von Erbsen. 1 Pfund Spcck 20
Kreutzer, 1 Pfund Rind- und ScbOpsen-Fieisch 5 Kreutzer. Die Maas von Weio 10 Kreutzer, Draodweio 1/4 Maas
8 Kreutzer, wie es in Kontrakt bestimmt ist; und dass aucb in Szâszvăros nicbt anderst ist, bat die voo bdder
Seite gemacbte Probe bestătiget.
Es wird zug1eicb voo der k. Deputatioo gehorsamst angezeiget, dass sowoh1 zur Erspaaruog <ler video Uokostcu
des hoben Aerarii (da der Fuhrlobo samt Gornyiken, die die Fuhrleute auftreibco, jetzt scbon wo ooch keioe HcrbstWitternng ist, mooatlicb iiber 100 Florin steigt), als aucb Aufhebuog der vieleo uo<l vieler1eyen Klagereyeo, fi.ir
die Sicberheit, was hier erforderlich ist, mit 12 Maon und 1 Dirigenteo genug wăre, von welcheu 4 des Tags (da
oboehin bei der Nacbt nicht gegraben wird) berumpatrolieren und 6 oder 8 alle Tag arbeiten koonten, da ohochin
kein fremder Mensch sicb jetzt aus der Absicbt zu graben zeigt.
In dieser Wocbe ist die Arbeit fortgegangcn uod die Stadt-Mauer auf etliche Klafter inwendig bis aufs Fundament eotb10Szt, wo 5 Năgel, 1 Stiickel von eioer Sense und 2 Stiickel Scberben, die Nr. 1. gehorsamst mitgehen
In der Festuog ist der Scbramm kreutzweis fortgefiihrt uod siod [gefunden] 5 Stiickel Beioe, wovoo 1 Stilckel
etliche grobe Sclterben, wovon aucb our 1 rOhrfOrmiges Stiickcl Nr.2., samt einem am Ende hohlen Eiseo-Sti.icke
aogescb1ossen sind.
Es ist aucb beim Picquet ein Stiicke1 voo eioer erdeoen Scbale auf dem Dodeo gefuoden und oebst Ilem an
eioem Baum ein Stilett, welcbe Nr. 3. aucb mitgeheo.
Beim Waschwerk wiederum 2 Cosoniscbe Dukaten, welcbe aucb gehorsamst mitgeheo.
Den stollenmăszig gefiihrten Scbramm gegeo Mittag hat mao in die Freye aufgetriebco, wo die :\Iauer voo eioem
grossen Gebănde 1eichter entb10szen werden.
Es wurde auch zufolge k. I,Oblichen Administratioos-Auftrag de dato 22-ten Junii laufenden Jahres die entdcdl:te
Kluft 1 1/2 Klafter tief verfolget und gefunden dass die Kluft voo der recbten Seite mehr scbwebend, die linkeoscitige
aher bis auf 3 Zoll verschmăhlert ist. Wovon die beiliegeoden Stuffeo gehorsamst mit dem Deisatz uoterleget werdeo,
dass die weitere Versncb bis auf den neuen hohen Befehl eingestellt ist. Nebst dem wird eodlieh 1/2 Viertcl gereiot
Frucht mitgeschickt. Signatum Gredistye, den 14-ten ]ulii 1804.
Joseplt Mo1itor, k. jubilierter Bergscbaffer
I,udwig Barta, k. Ob.,r-Dreisigst-Amts-Schreibe
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19.
1804 iulie 21,

Grldiştea

Munce1ului

Raportul lui Iosif Molltor şi Ludovic Harta despre activitatea depusii la Griidlştea MIJncelutul
Intre 14-21 lnlle.

Original, HKA., Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, 19/XII. 1804. Copie
ojicial4 contemporan4: HKA ., Miinz- und Bergwesen, Fasz. 11. Siebenbilrgen, rote Nr. 3090,
Zahl 11. 192/X. 1804.
Wohl-LObliche K.K. Berg- und Herrschafts-Administratlon 1
Die k. Deputation hat am 19-ten diescs In einem Paquet vier gnădige Verord.nungen van Einer I,Oblichen Admi·
llistratlon gehorsamst erhalten, nemlich cine de dato 6-te, cine de dato 18-te, eine de dato 30-te ( 1) ]ulii, welche
zur genauen Richtschnur dienen und die In der letzten Verord.nung bestellten 5 Holzhac:ken werden von der k.
Dcputation mlttelst dieser Gelegenhcit, nebst cinem grossen Holz-Bohrer .und..,2 Krampe gehorsamst erwartet.
In Ansehung der wider den dermahl hlerortig arbeitenden Bergmann Samuel Gruber von seiner Frau angefilhrten
nnd auch den 19-ten diescs gnădigst mitgetheilten Klage, wlrdfgehorsamst angezelget, dass nachdem man dem gedach·
ten Gruber dartiber cinvernomm.en bat, so hat er sich so geauszert, dass er aus der Rilc:ksicht der zurilc:kgelassenen
3 Kinder (indem die andere In fremden Hii.user versorgt si.nd), nicht aber selner Frau (die ih.ren Mann in 10 :Monaten
weder in Boicza, wo er doch Todeskranhelten ausgestanden, noch hlerorts persOnllch, oder durch einen Brlef besucht
babe) wochentlich 1 FI., - Kreutzer :r:ulassen will; lndessen bittet selner Frau es gniidigst aufzutragen, dass sle ihn
davon berichtige, wie sle mit zurilc:kgela.9senen Sachen in selner Abwesenheit gewirtschaft und gehandelt babe indem
cr vennOg k. Boiczaer Bergschaffers angefilhrten Attestat auch 11 FI. von Schulden abgetragen hii.tte.
Zugleich unterleget die k. Deputation die gehorsamste Ausserung, dass der genannte Gruber 1 FI. 12 Kreutzer
wochentlich zukommen 1assen kOnnte ohne sein Kurzkommen, und dass mao ihn zur Bezahlung dessen anhalten
soUte.
Es wird zugleich gehorsamst angemeldet, dass die auch miindlich erhaltene Verord.nung wegen den Milltair 20
Kreutzer zugelassenen Arbelts-Tag-I,ohn schrifUichlnoch nicht erhalten worden ist, da Eine WohliObliche Administration hoft sie angelanget zu seyn.
Der dieswochentllche Geschii.fts-Bericht wird von der k.. Deputation folgendennaszen gehorsamst unterlegt.
Die Stadt-Mauer wurde schon auf 20 Klafter entbiOSzt, wo die sub Nr. 1 gehorsamst angeschlossene 35 Stiic:kel
gefunden wurden: nemllch 2 Stiic:kel Zinn, 2 Stiic:kel Nagel, 9 Stilc:kel ~. 10 Stiic:kel Nii.gel, eln oberer Thell von
einer Hac:ke, 1 Wurfsplesz, 5 Stlic:kel Beine, 1 steinemer Zapfen, 1 SUlc:k mit Silber-Biech ilberzogenes Kupfer, 1 gebrochener Ring, 1 StOc:k Schlac:ke.
In der Pestung in dem grossen kreutzweis gefiihrten TSchram.me 1 Stiic:kel Nagel, 1 Stiic:kel von ciner Saag, 2
Gesperr-Nii.gel, 1 Stilc:kel von einem Klammer, welche sub Nr. 2 angeschlossen.
Bei den schon in die Freye ausgetrlebenen Stollen ist man zu elne rund ,u.m und u.m gebauete Mauer gerathen,
wo viele grOSSere und kleinere

O 6.

-~--1 :Mauer-Ziegel gdunden wurden, von welchen manche 1 1/ 1 Schuh

gross si.nd und 1 Stiic:kel feine Scherbe Nr. 2 mitgeschlossen.

Es lst in der Stadt ohnwelt von den k.. Hiltten auf der Ebene elne Offnung 1 Klafter weit gemacht, wonach denn
man drltthalb Klafter lang eine feste Mauer gănztich entbiOSzt bat, ist eine Reihe von erdenen Wasser-Rinnen anderthalbe Schuch welt von der entblOSzten Mauer entdecket, welche sich In einem ausgehohlten Stein enden, und von
den anllegenden steinern Erde und Bliu.men zersprungen sind. Dle Rinnen sind 1 Schuch weit rund und sehr fest
gemacht und auswendig mit Leim·Erden und nebenliegenden Steln befestlget, von welchen nur 1 Stiic:kel kann, wegen
GrOSSe, mitgeschic:kt werden. Nebst dem ist dort ein Stiic:kel Eisen gefunden, was auch Nr. 2 belgeschlossen ist.
Bei angelegten Schurf bat man 1 Klafter tief hlneingearbeitet und die gehorsamst angeschlossene Stufen gefunden,
welche sich bis dato zerthellen. 'Obrlgens ist .nichts diese Woche entdec:ket worden.
Die Zimmerleute haben an der Interwenlenten Hiltten gearbeltet. Signatum Gredistye, den 21-te Julii 1804.
Joseph Molitor ~m. p., k.. jublllerter _BergschaUer

I,udvig von Barta m..p., k.. Ober-Dreislgst-Amts-Schreiber.

La acest raport administraţia domeniului Hunedoara la 3 august - printre altele - a dat unnâtoarele dispoziţii: .... - von dem .Funde alten Eisens nur die merkwiirdigen Stilc:ke hleher zu beglelten seyen ... Von denen \ibrigen eingekommenen Stilc:ken sind die~mehr _merkwiirdigen an Ein Hochlobllchen k. Thesaurariat zu befOrdem" (Ibi·
dr.m).
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20.
1804 iulie 28,
Raportul lui Iosif Molltor

şi

Grăd.iştea

Muncelului

Ludovic Barta despre nctlvltoteo
Intre 22-28 iulie.

depusă

In

Grădlştea

Muncelulul

Origitzal, HKA., Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Fase. 75, Subd. 2, 19/XII. 7804. Copie
oficială contemporană: HKA ., Munz- und Bergwese11, Fasz. 11. Siebenbilrgen, rote Nr. 3090.
Z ahl 11 . 194/X. 1804.
Wahl-LObliche K.K. Berg- und Herrschafts-Administratian 1
Um in der Entdeckung weiter zu kammen, bat die k. Deputatian in dcr vergangenen Wache an 8 l)rter grabea
tassen, fa1glich diesen Zweck :zu erreichen ausser Sebesbellyer Schichtler taglich 10 So1daten :zur Arbeit aufgenammen.
Bei dem scgenannten Stallen bat man ein ganz rundes, festes Gebiiu fast giinzlicb entb10Szt, wa etliche SUlckel
kleinere Miiblsteine gefunden wurden, samt Mauer-Ziegeln, einem belmfOrmigen gestrelften Stein, 1 SUicke1 G1ass,
1 grossen Nagel. Die Stadt-Mauer-Entb10Szung ist an zwey ărter fortgetrieben: nemlicb gegen Mittag und Narden.
Gegen Mittag beim Stadt-Tbor, wo die Mauer 1 Klafter tief in der Erde liegt, wurden eine Menge Scblacke, etliche
k1eine 1anglicbe Mauer-Ziegel, 5 SUicke1 Zinn, 2 Shick B1ei-Stuffen, 2 SUicke1 Kupfer, 5 Stilcke1 Beine, 2 Stilcket
eisern~ und 6 Stiicke1 kupferne B1ecbe, 3 Stiicke1 G1ass, 2 Niige1, ein messerformiges Eisen, 1 Griff '\'on elnem erdenen
Gdasz, 1 klcines, rundes, durcbgebobrtes, mit Silber iiber:zogenes Kupfcr-Stiickel was vermutlicb an aberen Tbeil
eines Stock gewesen seyn mus:z, ferners eine erdene, grabe Schilssel valler Pecb, welche mit einem Quadrat-Ziegel
zugedeckt war, und unter dieser Scbussel eine silberne Miin:ze, waran auf einer Seite ein Pferd slcbtbar ist, aui der
andere vieleicbt alte Buchstaben.
Gegen Narden: 2 Sliicke1 Kupfer-Blech, 2 Stfickel ziemlich grosses durcbgebobrtcs Eisen, 1 Stange van 2 Schuh
langen Eisen, '\•ermutlich zu einer Kalesz ( !) gebOrig, 4 grossen Niigel, 8 Stiickcl stilettform.iges Eisen.
Bei der Militair-Wacht gegen Sebeshely wurde 1 Klafter breit ein Scbramm gcrisscn und nur ein Schuh ticf in
der schon oft aufgegrabenen Erde 4 Cazanische Dukaten gefunden, weiter aber ln dcr Erde hinein nlcbts. Woraus
zu scbliissen ist, dass die Sebesbcllyer diese etliche Dukaten nur hingestreuet baben und den rcchlen Ort verschwiegen.
In der Fliiche der Stadt wurde der entdeckte Canal 1 Klafter breit weiler geftihrt, mithin 10 Stiick Rinnen
entblOSzt, welche gcgen Mittag zu tiefer binein fallen und '\'ermutlich bls zum Stadt-Tbar geleitet werden, weil da an
letzten Tag 1 Stiickel von nebmlichen Canal-Scberben entdcckt wurde, welchcn wir so lang es gebt zu ftihren vorgenommen, nebst dem ein kleiner Nagel.
Van dem Stollen berwiirts wurde ncch ein Scbramm gegen grosses Gcbau gefiibrt und bei der Gelegenheit 2 grosse,
pracbtig gemetzte Tbor-Siiulen entblOEzt und neben 'Wceg gestellt und dcn Schramm bis zu der Mauer von Gebau
gefiihrt, mitbin wird in der kfinftigen Vi'oche an zwey Orter das grosse Gebiiu entb!Oszt. Es wurden, nebst dem 1
Stiickel Scblacke, 2 Niigel gefunden.
Dei der angefangenen Scburf sind die mitgehende Stuffcn heraus gehauet, wo die Kluftcn sicb zertbeilcn und
fast nicht mehr balten.
Deim erricbteten Waschwerk ist in dieser Woche nichts gcfunden warden, obwohl die Erde 2 Scbuh tief abgewascben ist.
Es wurden 1 Stund weit von Sebeshely neben Sebesbelyer Bach etliche Stuffen, welchc zur Probe bis auf wciteren Ve"Such hiemit geharsamstjunterlegt werden.
Da eer Regen uns etliche Stunden aufhielt, so bat man die Zeit zum Weeg-Putzen gcgen: Sebeshcly (wa die Victualien zugefiibrt werden) beniitzt.
Von allen diesen obenbenannten, gefundenen Sachen die bcdeutendesten und die kleinesten (nemlich 4 Cazanische
1 silberne llliinze, das mit Silber iiberzogene Kupfer-Stiickel, 2 stilettfOrm.igesl Eisen, 2 Stiick B1ei-Stuffcn,
2 Stiickel Kupfer, 1 Stiick eiserncs, 1 Stfick kupfernes Blecb, 1 Stiick Glass, 1 Stiick von dem Pech wos in Schiissel
gefunden warden ist, 5 Sliickel Zinn, etliche Stfickel Bergarten van dcr benannten Kluitfund von dem 1 Stund von
Sebeshely entferten Orte auch etliche Stfickel Stufien werden mit der gehorsamsten Anfrage unterlegt, dass ab man
hiefiira weil die meisten wegen Schwehre hier behalten werden miissen, die gefundenenl Sachen wachentlich mit dcm
wochentlicben Berichte zugleich einschicken ader hier einsweilen verwahren soli? ; da es von Seiner Excellenz Graff
von Bethlen k. Tbesaurarius mfindllch gnadigst aufgetragen wurde alles was hier bleibt bls auf das mindestc in einem
Extra-Kammer gut zu verwahren. Slgnatum Gredistye, den 28-len Julii 1804.
Dukaţen,

Joseph Molitar, k. jubilierter Bergschaffer

Ludwig Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber
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21.
1804 august 4,

Raportul lui Iosif Molltor

şi

Grădiştea

Muncelului

Ludovic Ba.rta despre activitatea
Intre 29 Iulie - 4 august.

depusă

la

Griadiştea

Muncelului

Original, HKA., Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, 19/XII. 1804. Copie
oficială contemporană: H KA ., Mu11z- und Bergwesen, Fasz. 11. SiebenbUrgen, rote Nr. 3090,
Zalll 11. 193/X. 7804.
WohllObliche K.K. Berg- und Hcrrschafts-Administration!
Ohngeachtet dessen, dass uns der Regenguss Ofters aufgehalten hatte, gi~ng die Arbeit in denen Îl1 dem vorJgen
Berichte bestimmten 7 Ortcrn doch fort, und wurde bei der sogenannten Stolle ein rundes, 3 Klafter breites Gebăud,
welches keine Thiir, weder Fenster hatte, ganz entbiOSzt, und an elner Seite gegen Morgen ein halb Klafter weiter
tieler und runder Brennofen, mit Aschen, Ziegcl und etlichen Schlacke und Erde voll, entdeckt. Nebst den 2 grossen
und klelnen Nii.gcl und viele 1 Schuh lange und breite Mauerziegel gefunden. Nun wird die kiinftige Woche von
dort der Schramm neben schon entdeckten !\lauern weiter gefilhrt.
Ohnweit von da wo eben die nemlichen, grossen Gebăude von der andern Seite entbloszen werden, hat man ein
viereck.iges, starkes, mit 2 Fenster vcrsehenes Gebau fast gănzlich entbloszt, wo mit grossen, hineingefallenen Quad·
rat-Steinen sehr vie! zu thun war. Uebrigens sind dort 2 kleine Nagel, 2 Stilckel Scherben, 1 Stiick Bein, ein kleiner
lii.nglicher Spiegel gefunden.
Bei den Stadt-Mauern gegen Miltag wurden 24 Stiickcl Eisen und Nii.gel, 8 Stiickel Kupfer, 3 Stiickel Kupfcrblattel elner zerbrochenen kupferen Schiissel, etliche Stuckel Glii.ser, 1 Stilck Bein, elne Menge Schlacke, 1 Stiickel
Zinn und ohngefăhr dritthalb Zentner Bleistuffen 1 Klafter tief neben Stadt-Mauer in einer Haufe entdcckt, und
cin Shickcl Porzellan.

Bei der entdeckten Rinnen-EntbiOSzung ist der Schrnmm 10 Klafter lang gefiihrt und die Rinncn dauern noch
immer fort ; nebst dem wurden 3 Stiickel Eisen gefunden.
Bei der Stadt-Mauer gegen Norden ist cine kleine Eiseustange, 1 Nagel und ein Stiickel von eincm erdcnen
Gefiiss gefundcn worden.
Bei dem angelegten Schurfc ist diesmal nichts anders als der wilde Schieler entdeckt, mithin eingestellt.
Beim Waschwerk ist auch nichts gefunden, wdches noch in der kiinftigen Woche auch getrieben und, wenn nichts
vorkommt, elngestellet wird.
Bei dem obern Piquet ist auch diese Woche nichts gefunden, dessen ohngeachtet wird noch in der kiinftigen Woche
weiter versuchet.

Es wurde ohnweit von denen Hiitten ein kleiner Versuch gemacht, wo ein mit 2 Zoll langen und 1 Zoll breiten
Kopfe versehenen Nagel und 3 rund.kOpfige grosse Nii.gel samt 3 Stiickeln Eisen gefunden wurden.
__ Von allen diesen oben angefiihrten gefundenen Sachen werden in einem Sackel d.ie unten specificierte Stiickel
gehorsamst eingeliefert: 2 grosse Năgel, 1 Nagelkopf, woran auch ein Form ist, und was auch bei den Bleistuffen
gefunden worden ist, 1 Stiick Zinn, 2 Stiickel Glii.ser, 1 Stiickel Porzellan, 2 Stiickel Kupfer, 4 Stiickel von kupfer·
nen Schiissel, 2 kleine Stiickel kupferne Stangen und 5 Stilckel Bleistuffen.
Die Zimmerleute waren mit der Verwahrungskammer fiir die gefundenen Sachen
den 4-ten August 1804.
Joseph Molitor m.p., k. jubiliertcr Bergschaffer

beschăftigt.

Signatum Gredistyc,

I,udvig Barta m.p., k. Ober-Dreisigst-Amts-Schrciber

Praesentatum dcn 11-ten August 1804.

La acest raport administraţia domeniului Hunedoara la 17 august a dat următoarele dispoziţii : "Besclteid. Die
angezeigte Entbloszung wird zur Nachricht genommen. In Betreff des vorgefundenen reichen Bleyes ist sich Miihe
zugeben, auf dessen Anbruch zukommen und d.iesen zuentdecken. Die iibrigen Kleinigkeiten sind einsweilen aufzubewahren. Die EntblOSzung der Rinnen wird zur Wissenschaft genommen. Die Einstellung des angelegten Schurfes,
wo kelne Hoffnung ist, als d.ie vergebliche Waschung und Durchsetzung ohne einem Funde, wird zur Nachricht
genommen. Die weiters entdeckten Niigel sind aufzubewahren. Die emem Sackl iibermachte Funde sind hi~orts
depositiret worden, worilber mao zu erinnern hat, dass das angegebene Stlickl Porzelain nur eigentlich eine blaue
Glassschlacke seye, daher in dem Einbeeleit derley Stiicke kiinftig mit mehrerer Achtigkcit anzugeben sind".
(Ibidem).
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22.
1804 august 11,
Raportul lui Iosif Molitor

şi

Grădiştea

Muncelului

Ludovic Barta despre activitatea
Intre 5- ti august.

depusă

la

Gnld.Jştcn

1\luncelului

Original, Arh. Mont. Thes., 634/7805.
Wochenbericht von 5-ten bis inclusive 11-ten August 1804 ilber den Fortgang des Schatzgra~ungs-Geschăftes als:
Diese Woche wurde an 7 6rter die Grabung fortgetrieben, nehmlich:
t-tens. Bei der sogenannten Stolle, wo eln ganz rundes Gebău entblOSzt und 1 Stiickel Eisen samt 1 Stilck
gcsltciftem Beine gefunden wurde.
2-tens. Wurde die Stadt-Mauer gegen Mittag inwendig entbloszt, wo 1 Blas-Rohr, 4 Stilck Alabaster, 2 Stiickel
feinc Scherben und eine Menge Schlacken entdeckt wurden.
3-tens. Beim errlchteten Waschwerk wurde durch Waschen 1 Kozonischer Dukat gefunden.
4-tens. Beim oberen Picet gegen Sebeshely wurde auch gegraben und anderthalb Schuh tief in der Erue ein~
Klafter weiter hinauf von dem Fleck, wo die Sebeshellyer sollen den Schatz gefunden haben, ein ganz in Stiicke
zerbtochener Topf gefunden, welcher der Augen-Maasz nach wenlgstens 2 Vlertel oder 4 Eimer gross gewescn seyn
mnsz.
s:tens. Wurde die Stadt-Mauer auch gegen Norden entblOSzt und 1 Theil vermutlich von einer Fcuer-Zange
gdunden.
6-tens. Wurde auch der entdeckte Kanal weiter entbloszt.
7-tens. Von der sogenannten Stolle herwărts wurde ein Zimmer mit 3 Fenster ganz entblOSzt.
Die k. Deputation unterfanget sich bis auf eine gnădige Antwort auf die untern 4-ten August laufenden Jahres
wegen Einlieferung der hierorts gefundenen Sachen nnterlegten gehorsamsten Anfrage die gedachten gefundenen
Sacben beizubehalten. Signatum Gredistye, den 11-ten August 1804.
)oseph Molitor, k. jubilierter Bergschaffer
Ludwig Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber

23.
1804 august 15,
Raportul lui Iosif l\lolitor

şi

Grădiştea

Muncelului

Ludovic Barta despre problemele
Muncelului.

şnntlerulnl

1le la

Gră1llştea

Original, Arh. Mont. Thes., 3338/7804.
Wohllobliclte K.K. Berg- und Herrschafts-Administration!
Da es die L!>bliclte jiingst hierorts visitirende k. Commission gnădigst ausstellte, dass die von Boit?.a. hieher abgeschickte Berghauer ihren Lohn per 36 Kreutzer auch fur Sonntag empfangen; so ist die k. Deputation genothiget
Eine Wohllobliche K. Administration gehorsamst zu bitten solchen denen gedachten Berghauer um so mehr gnadigst
bcwilligen geruhen zu wollen, da sie ohnehin sehr hart bestehen kl>nnen theils aus der Ursache, dass sie hier theuerer,
ansser Fleisclt, altes bezahlen miiszen, theils weil sie siclt, wie es in der Stadt, oder zu Hause ist, keinen Vorr~th
beim wohlfcileren Einkaufen machen kOnnen. Dies femers hinfiihro nur zwei Zimmerleut hlerorts fiir bestănuig beizubehalten sind und beide g1eich bezahlt werden wollen und ansonst nicht zubleiben gesinnt sind. So ergehet auch
deswcgen eine gehorsame Anzeige und Bitte, geruhe Eine WohllObliche Administration beiden von den gedachten Zimmerleutcn taglich 36 Kreutzer Lohn auszuwerfen, und weil sie auch Sonntăgen sich hler aufhalten miiszen, den SonntagLohn auch gnadigst zu bewilligen.
Bei den jetzt meistentheils noch warm anhaltenden Tăgen ist der Markatenter genOthlget SchOpsen auszuhauen,
folglich etliche Stiick Schopsen hierorts weiden zu lassen. Da aber er selbst die UnkOSten, wie er siclt vor Einer
L!>blichen Commission erklărt bat, nicht bestreiten kann, so ist er hierorts bittlich eingekommen seine Bitle Einer
WohDOblichen Administration gehorsamst zu unterlegen, geruhe ibm einen Burschen, der die Schopsen pflegt mit
tăglichen 15 Kreutzer gnădigst zu bewilligen.
Schliiszlichen macht diese k. Deputation ihre gehorsamste Anzeige, dass wiihrend der Lohlichen Visitations-Commission die Berghăuer um einen Popa um Gottesdienst an Sonntăgen zu verrichten bitUich eingekommen sind und
von dcr Seite Einer Loblichen Commission der Auftrag gemacht wurde die LObliche Sebeshellyer Verwaltung zu ersuclten uns einen wallachischen Popa mit taglich 36 Kreutzer vom Aerario zahlendem Lohn zu iibersclticken. Signatum
Greolistye, den 15-ten August 1804.
Joseph l\Iolitor, k. jubilierter Bergschaffer
Ludwig Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreil-oer
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24.
Grădiştea

1804 august 18,
Raportul lui Iosif Molltor

şi

Munce1ului

Ludovic Barta despre activitatea
Intre 12-18 august.

depusă

Ia

Gri\diştea

Muncelulul

Original, HKA., Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, Nr. 4 ad Nr. 262/13/I.
7805.
WohllObliche K.K. Berg- Wld Hc:nschafts-Administration!
F.s ist in dieser vergangenen Woche In denen am 11-ten dieses gehorsamst benannten 8 Orter die Grabun~ fortgesetzt nnd wurden gegen das grosse Gebău die neuen Schriimme gerissenJund theils die Gebăude schon an,
Ortern entbiOSzt Wld weiter nlchts bis dato als die Mauer von einem von Qnadrat-Stei.ne gebaueten Hausz entdeckt.
Bei der Stadt-Mauer ~en :Mittag wurden etliche klei.ne Eisen-Stilckel nnd Bleche, 1 Stiickel :Messing, 1 halbţte
Feuer-Za.nge, etliche kleine Nlgel.
In der Pestnng in a.ngdangalan Schachtel ein 6 zolliger nnd etliche kleine eiserne Năgel nnd endlich in der flăche
der Stadt ein ohngefăhr 3 Zentner schwelue Quadrat-Stei.n, woran auf einer Seite ein Bild von ei11er Wacht sicl:ltbar
ist, ge{unden. Signatu.m Gredistye, denJ18-ten August 1804.
Joseph Molitor m.p., k. jubilierter Bergschaffer
Ludwig Barta m.p., k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreilier

;r;wey

25.
Grădiştea

1804 august 25,

Muncelulni

Raportul lui Iosif Molltor şi Ludovic Barta despre activitatea depusă la Grădiştea Munc~)l\lui
Intre 19-25 august.

Original, HKA ., A efa Cam. Tram;., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, 19/XII. 1804 .. :. ··
Wochenbericht von 19-ten bis inclusive 25-ten August 1804 tiber den Portgang des Schatzgrabungs-Geschăftes als:
In soweit es die iible Witterung zuliesz, wurde diese Woche die EntblOSznng der bestimmten 8 Orter fortgesetzt
und in der Vorstadt gegen :Mittag bei den entdeckten Gebăuden fast 3 Zimmer entbiOSzt, worunter eins gepflastert
ist und unter dem Pflaster mit I,eimerde angefilllt. Bei diesen entbl6szten Zimmern oder Kellem sind nur die Fen·
ster und keine Thiiren aichtbar.
l!
Nun wird dies grosse Gebăud von vier Seiten mittelst Schriimme entbiOSzt.
Das gegen :Morgen in der Vorstadt inwendig schon entbloszte sehr feste Gebăud wurde auch auswendig 2 Klafter
weit entbiOSzt.
In der Festung wurde das angefangene Schachtl anderthalb Klafter tie! in festen Schiefer hineingetrleben.
Der entdeckte Canal wurde auch weiter geOfnet, wo nebst 2 kleine Stiickel Eisen, 4 Stiickel Kupfer-Biattel und
2 Stiickel kleine, schwarze Scherben gefunden wurden.
Dei der Stadt-Mauer gegen :Mittag wurden 2 Stiickel von einer groben, erdenen Schiissel, 1 Stiickel von ·einer
Lanzet, 2 SUickel halbschuh langes Eisen, 1 SUickel von einem schiisselfOrmigen Stein und etliche kleine eiseme NiigeiStiickel gefunden, welche alle in einer verschlossenen Kammer verwahret sind.
Die Zlmmetleut rliu.mten die auf dem entdeckten Gebăude haufenweise liegenden Biiume weg.
Schlilszlichen wird gehorsamst gemeldet, dass die 2 geschickten Hacken und 2 Krampen richtig empfangen. sind.
Signatum Gredistye, den 25-ten August 1804.
'
Joseph 1\Iolitor, k. jubi)ierter Bergschaffer
Ludwig Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schr~iber

26.
1804 septembrie 8,
Raportul Iuf Iosif Molltor

şi

Grădiştea

Muncelului

Ludovic Barta despre activitatea
Intre 2-8 septembrie.

depusă

Ia

Grădiştea

Muncelutui

Original, Arh. Mont. Thes., 633/1805.
Gehorsamster Wochen·Bericht von 2·ten bls inclusive 8-ten September 1804 Fortsetzung der Schatzgrabung
betreffend.
Es wurde in dieser Woche oben in der Festung die Schacht-Arbeit so weit getrieben bis man endlich auf einen
festen und wilden Schiefer gerathen lst, eonach eingestellet werden miiszte. Dann ist in der Vorstadt gegen :Mittag
bei denen entdeckten Gebăuden eo wie auch beim Canal und gegen :Morgen bei dem inwendig entbl6szten GebiiK die
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EntblOSzung mittelst sieben Schr!imen vor sich gegangen. :Mithln wurde bei denen gegen Mittag Uegenden Gebauden
die Mannschaft von ei.D.em grossen 8 eckigten Gebiu gegen Mittag auswârts nebst denen 3 Zlmmem auch inwend.i&
giinzlichen entblOSzet und ein Quadrat-Stein gefunden, vorauf ganz unten ein Kopf mit Sclmur- und( Kinnbartlund
mit einem vermuthllch Helm, rechts weiter hlnauf ein Pfeil und weiter links eine Sense, noch weiter Unks elne ~ir'a~,
welche in der Mitte mit einer Rose sichtbar ist; nebst denen wurde eine in Erde fein gemetzte Săule von Granit
entdecket.
Bei. dem Canal wurden 2 Quadrat-Steine gefunden, einer mit diesen zwey grlecbischen: Buchstaben

0,

der andere mit diesen jiidischen wieder mit 2 Buchstaben

E

n

Bei dem Gebii.u gegen Morgen ziehet die entdeckte feste Mauer noch immer gegen Morgen gerade dorthin zu,
wo noch die Rinnen von einem Thor zerstreut weit im Thal liegen.
• Nun wird die ktlnftige Woche die EntblOSzung des 8 eckigten Gebaudes angehen und, wenn uns die rauche Witterung. nicht hindert, in zwey Wochen baldigst geschehen, da uns die Mannschaft von einen 13 KOpf starken Milltair
Comando und die Sebeseler eine ziemliche Hilfe leisten. Signatum Gredistye, den!8-ten! September 1804.
Joseph Molitor, k. jublllerter Bergschaffer
I.udwig von Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber
în·baza acestui raport administraţia domeniului Hunedoara la 21 septembrie - printre altele - a dat urmAtoarele dispoziţii: " ... dass da die entblOszten, mit kenntllchen Buchstaben beschriebene Steine nicht~ ohne namhaften
KOsten-Aufwand zu I.ande gebracht werden kOnnen, so solle dieselbe so viei m!lgllch einen Abdruck dieser Buchstaben
hieher zur Einsicht unterlegen" (Arh. Mont. Thes., 633/1805). I.a 2 mai 1805 Tezaurariatul minier a dat dispoziţie
administraţiei din Hunedoara: " ... sich bald mOg!lchst angelegen gelassen werden solle, auf KOSten des Kameral
Thesaurariats die verlangt werdenden Stelne, nebst einem Aufsatze gesamter Kosten, anher zu befOrdem und die
Kommunikate zuriickzustellen. Sollten aber einige der in Frage stehende Steine von iibermlisziger Grosse seyn, so
k!lnne hievon nur ein Stilck wegzustemmen um die uralten Zeichen allein zuerhalten" (Arh. Mont., Thes., 1621/1805).
Tot la acest raport Tezaurariatul minier ta 6 septembrie 1804 a dispus ca "die Schatzgrabung bei dieser noch
leidentllchen Zeit und noch weitershin so lange fortgesetzet werden solle, bis nicht unausstehliche Witterung selbe
verhindert" (Afh. Mont. Thes .• 4042/1804).

27.
1804 septembrie 15,
Raportul lui Iosif Molitor

Copie

şi

oficială contemporană,

Grădiştea

Muncelului

Ludovic Bnrta despre actlvltateo depusA Ia
Intre 9-15 septembrie.

GrAdiştea

Munceluhd

HKA ., Munz- und Bergwesen, Fasz. 11. Siebenburgen, rote
Nr. 3090, Zahl 72.864/XI. 1804.

Wochenbericht vom 9-ten bis inclusive 15-ten September 1804 tiber denlFortgang des Schatzgrabungs·Geschăf·
tes als:
Diese Woche wurden die entdeckten Gebăude gegen :Mittag in der Vorstadt entb!Oszt und nun sind an dem nem·
lichen Orte ausser dem runden Gebil.u ftinf Zimmer blosz, van welchen zweye unten sehr fest gepflastert und wie
von denen Wandmauern und zusammen gefallenen Gew!)Jbstticken ausgenehmen ist, auch gew!llbt waren. Sie sind
uch jetzt mit 5 Einheiz·L!)chem versehen von welchen 2 seitwlirts gemacht sind und vom Feuer gan:1. schwarz
Diese 2 Zimmer (welche quadrat SJnd) waren voller gebrennter Erdenziegel, dickenl Scherben, zusammengesttirzten
Gew!llbstticken und wurden drinnen eine halbe Kramp, ein Stiickel von einem eisernen Kessel oder Schiissel samt
etllchen kleinen Năgeln gefunden.
In einem andem wurden 3 Quadrat-Steine mit paar Buchstaben entdeckt; auf eiuem sind diese zwey lateiniscl1e

B-tab~ M N, ouf d=:....~ J N; om d<m drltt~ di= ~

(JJ

wurden ein kleines ROhrel-Stiickel von Erden und 1'/ 2 Schuh breiter

quadrat~
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wiederum ein Kopf mit Schnur und Kinnbart und Helm, weiter links hinauf rwey Sensen, neben d.iese Figuren

fJJf

und wdtcr rechts eine Rose kaum sichtbar sind.

Beim entdeckten Thor in der Vorstadt gegen Morgen, wo d.ie Vormauer vom entblOSzten viereckigen Gebau hinwurde _ein Thorhackel, ein halbkugelformig ansgeholtes Eisen, ein sehr kleines Stilett gefunden, nebst vielen
weiter hinunter imi,Thalliegenden, vermutlich zum Wasserleit ausgeholten Sandsteinen, weil der entdeckte Wld theils
in, theils ausser der Stadt-Mauer entblOSzte Kanal ausser der Stadt gegen Mittag ohnweit von entdeclrten Gebăuden
auf einmahl, ohne eine weitere Spur entdecken zu kOnnen, aufhOrte, so ist dessen weitere EntbiOSzung, welche olmehin
schon 2 Klafter tief in der Erde llegt, eingestellet und d.ie Leute zur EntbiOSzung der obgedachten Gebăude g&mlich
'<'crwenllet.
Von denen d.iese Woche vorgefundenen Alterthiimer vermOg IOblichen Adm.inistrations-Befehls de dato 10-ten August,
praesentatnm(14-o Septembris laufenden Jahres werden d.iese Stiicke gehorsamst eingeschicket: Eine halbe Kramp
oder Haue, eln Sttickel von erdenen ROhrel, ein halblrugeUOrmig ausgeholtes Eisen, ein kleines Sti1ett, ein Stiicke1
von einem eisemen Kessel oder Schiissel nebst dem einzigen am 8-ten vorigen :Monats beim Waschwerk gefundenen
und bis ADkollft des obbelobten Befehl beibehaltenen Cozonischen Dukaten.
Schltiszlichen wird gehoraamstlangemerket, dass d.ie Witterung hier schon von ein paar Tilgen die Leute zu schrecken angefangen babe, we:swegen die Schafhirten alle ins I,and gezogen sind. Signatum Gred.istye, den 15-ten Sep-

ziehet,

tembcr 1804.

Jaseph :Molitor m.p., k. jubiliertcr BergschaUer

I,udwig Barta m.p., k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber
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ANTECEDENTELE ORGANIZATORICE ALE ÎNFIINŢĂRII
SPITALULUI PUBLIC DIN CLUJ (1818) ŞI
DEZVOLTAREA ULTERIOARA A ACESTEI INSTITUŢII

Din izvoarele istorice referitoare la trecutul Clujului se ştie că in cursul secolului al XVIII-lea
in secolul al XIX-lea, pînă la 1818, in oraşul nostru au funcţionat diferite spitale temporare
(lazarete) mai mari sau mai mici: spitalul pentru ciumaţi, în timpul epidemiei de ciumă care
a bintuit la Cluj în prima parte a secolului al XVIII-lea1 , spitalul militar 2, spitalul pentru
sifilitici3, spitalul comunităţii luterane4, spitalele (după 1831)- pentru holerici1 etc.
Organizate ad-hoc cu ocazia unor epidemii sau a staţionării unei garnizoane la Cluj, spitalele
temporare au fost desfiinţate după un timp, ele dispărind fără să fi lăsat vreo urmă statornică in
viaţa oraşului. Asemenea spitale au funcţionat in clădiri inchiriate, nu întotdeauna corespunză
toare adăpostirii lor, cu un buget modest, personalul medical şi de îngrijire fiindu-le repartizat de
asemenea temporar. Ceea ce a caracterizat, sub raport organizatoric, toate aceste spitale a fost
lipsa regulamentelor sau statutelor lor de funcţionare.
Spitalele permanente de diferite categorii (de stat, orăşeneşti, judeţene etc.), care s-au înfiinţat în cursul secolului al XIX-lea, au fost în general instituţii organizate cu mai multă grijă şi,
pe cît poşibil, pe secţii profilate (interne, chirurgie, obstetrică etc.), ele funcţionînd pe baza unui
regulament. Chiar şi aşa-zisele .. spitale de necesitate" (Nothspital; szUksegk6rhaz), care au luat
fiinţll în caz de epidemii, funcţionau respectind dispoziţii normative obligatorii. Prototipul acestora din urmă se pot considera acele spitale de sifilitici, care au luat naştere în mai multe oraşe
ardelene in a doua jumătate a secolului al XIX-lea conform dispoziţiilor minuţios elaborate
ale gubemiului transilvan 8 •
în dezvoltarea asistenţei spitaliceşti din Cluj s-a inaugurat o etapă nouă la 1818. Este anul
în care şi-a deschis porţile Spitalul public .,Carolina", care în tot cursul secolului al XIX-lea
a jucat un rol important în viaţa medicală a oraşului. El şi-a făcut apariţia în viaţa Clujului atunci
cind spitalele nou înfiinţate ca .,Filantropia" din Bucureşti (1811) şi acela din Tirgu-Mureş (1812)
erau deja in plină activitate.
Ideea înfiinţării unui spital pentru cerinţele învăţămîntului medico-chirurgical din Cluj
datează din anul 1799 7 • Decretul gubernial care stipulează realizarea acestui obiectiv s-a citit

şi

1

A. I,enghel, Istoricul ciumei fn Cluj la 7738-39, Cluj, 1930, p. 35-36.
Jakab E., Kolozsvar tortlnete, voi. III, Budapesta, 1888, p. 638.
• V. Bo1oga, Din istoria sifilisului, Cluj, 1931, p. 41.
• Jâszay K., Adalok a kolozsvari ag. h. eu. egyl11izkozsig tortinetlhez, Cluj, 1934, p. 6-7.
1
Pataki J., Az erdilyi kolera 700 eves evfordulojara, iu Orvosi Szemle, decembrie 1931, p. S.
1
Foaia legilor provinciale şi a guherniului pentru ţeara de coroană Transilvania, 1850, voi. XI, p. 140-155,
Ordinaţiunea nr. 44.
7
Jakab E., op. cit., voi. III, p. 718; Csajkâ.s D., A kolozsvrJ.ri Tudomrinyegyelem orvostudoti1anyi karan11k megalakulrJ.sa, In ErtesUo az Erdelyi Mtizeum Egyesiilet Orvosh<domrJ.nyi Szakoszllilyanak munkajarol, Cluj, 1945, voi. LX,
p. 313.
1
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in ziua de 27 septembrie 1799 in faţa adun~ juraţilor clujeni. Proiectul înfiinţării unui asemenea spital, elaborat de o comisie ad-hoc, şi prezentat conducerii oraşului in şedinţa plenari!i.
din 13 ianuarie 1800, n-a avut răsunetul dorit şi chestiunea spitalului s-a abandonat pină la Dieta
din 1810, respectiv 1811.
Pe tărlmul înfiinţării unor spitale s-au cristalizat iniţiative şi s-au infăptuit realizări in citeva
oraşe in anii premergători Dietelor amintite. La Oradea din iniţiativa unor cetăţeni a luat fiinţă
la 1806 micul spital numit Lazaretum, care însă in cursul aceluiaşi an ajunsese si!i. aibă
24 de paturi•. La Tirgu Mureş. de asemenea, încă in primul deceniu al secolului trecut a incolţit
ideea înfiinţării unui spital. formulată de medicul Iosif Szotyori (1767 -1833), care in decembrie
1807 intr-un memoriu adresat magistratului oraşului şi-a expus proiectul privind organizarea
spitalului. Această iniţiativă s-a putut traduce in realitate datorită pe de o parte sprijinului
local. pe de altă parte datorită sprijinului Dietei, ale cărei străduinţe concordau cu iniţiativele
locale din Tirgu-Mureş, in fruntea cărora stătea doctorul Szotyori8 • Ca urmare a tuturor acestor
străduinţe, a fost înfiinţarea şi deschiderea spitalului din Tirgu-Mureş in ziua de 21 ianuarie
181210 •
doctorul J. Szotyori, Dieta a instituit in 24 august 1810 o Comisie.cenpentru studierea problemei înfiinţării spitalelor, din care făceau parte ca medici
doctorii Samuil Pataki, protomedicul Transilvaniei, Elek Keresztes şi Iosif Szotyori11 • între HHO
şi inceputul anului 1811 Comisia centrală spitalicească a ţinut douA şedinţe in care s-a studiat
proiectul doctorului Szotyori privind infiinţarea spitalului din Tirgu-Mureş şi totodată. s-au
instituit douA subcomisii, cîte una pentru Cluj şi Tirgu Mureş, ca să studieze posibilităţile înfiinţlirii spitalelor din aceste oraşe şi pregătirea raportului respectiv spre a fi supus aprecierii Comisiei centrale11•
Dieta a discutat problema infiinţ~ unor spitale in cuprinsul Transilvaniei in şedinţele sale
din zilele de 9, 10 şi 13 septembrie 1811, formulind hotăriri generale deosebit de importante
cu privire la fondurile viitoarelor spitale şi administrarea acestora, condiţiile primirii bolnavilor
in spitale, controlul şi conducerea spitalelor, precum şi regulamentul lor de funcţionare1 3 • Ele
au fost prezentate Consiliului gubemial al Transilvaniei. Chestiunea clădirii (localului) viitorului
spital şi aşezarea lui in oraş a stirnit discuţii intre Stările transilvănene şi Consiliul guberoial
al provinciei. Cunoaşterea acestor discuţii, a hotăririlor Dietei privind aşezarea spitalulp.i, a
chestiunii înfiinţării spitalelor pe baze financiare şi organizatorice noi şi durabile, cu unnări
medico-sanitare importante, comportă o însemnătate medico-istorică deosebită pentru o mai temeinici!i. cunoaştere a trecutului medical al Transilvaniei. Deşi istoriografii medicinii s-au referit
in treacăt la lucrările Dietei din 1811 privind chestiunea infiinţhii spitalelor din Transilvania,
hotărîrile Dietei au răn1as nepublicate, cu toate că ele reprezintă un punct de cotitură in procesul
dezvoltării asistenţei publice spitaliceşti din Transilvania timpului.
Aşa

cum ne

relatează

trală spitalicească

• R. Costa, Istoricul spitaltflui central din Oradea, in l'eslt1l medical, 1936, nr. 1.
' Szolyori J., A nraroSt·dsarhel}•i orsttigos polgtiri g)'6g}'irztizct credetbrek s feldllittistinak riidd is igat liirtinetirtisa,
Tirgu Mureş, 1833, p. 14, 22.
10 Halâsz Boriska, A datok a marost·tisarhtl}'i k6rluiz tort.'uett'luz, in A ha zai ort·ostudomtiny torlbreUb61 (sub red.
prof. J. Spielmann), Bucureşti, 1957, p. 47.
11 Szotyori J., op. cit., p. 20.
" Szotyori J., op. cit., p. 20-21.
" Pentru tcate relatările prh·ind chestiunea infiinlllrii >pitaklor publice, a se ''edea prccescle ,·erbale ale Dietei
In volumul A• erdilyi Nagy Fejedelemsig MDCCCIX·dik eszle1tdorol MDCCCXI-dikre tiltalnyujtotl is Sz. Jakab ltavdnak
9-dik napjdtdl fogva Kolosvdr vdrossdban folytatt·a tarto/1 Orsztigos G,•tilisllrek jegyz6kiinyve", Cluj, 1811, p. 801-803,
819-826, 852-853.
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Din procesul v~rbal al celei de a 205-a şedinţe a Dietei (ţinutll. în 9 septembrie 1811) reiese
activitatea Comisiei centrale spitaliceşti mai de mult constituite, care a prezentat Dietei un proiect privind chestiune1 spitalelor care urmeazll. sll. fie înfiinţate. Proiectul Comisiei cuprindea
diferitele aspecte fundamentale ale chestiunii. Astfel, în ce priveşte asigurarea şi realizarea fondurilor bll.neşti Comisia a propus ca să se încaseze dupll. fiecare parcelll. 50 de creiţari în valoare
nominalll., pe care vor fi datori sll.-i plătească şi orăşenil. Numărul parcelelor impozabile fiind
apreciat la 150 mii (împreuni!. cu acelea aparţinînd orăşenilor), din taxa propusă s-ar putea realiza
125 mii de florini.
Comisia spitalicească era de părere ca suma astfel obţinu tii. să fie împărţită în patru, în vederea
a patru spitale, cite unul la Cluj, Tirgu Mureş, Aiud şi Gherla. Pentru viitoarele spitale
din Cluj şi Tirgu Mureş s-ar aloca cite 40 mii florini, iar pentru acela din Aiud şi Gherla cite 22 mii
500 florini. În aceastll. intenţie a ei Comisia s-a orientat luînd in considerare condiţiile materiale favorabile (fundaţii in bani sau clădiri) existente in oraşele amintite, care ar fi permis înfiinţarea spitalelor proiectate, prin completarea fondurilor deja existente cu sumele care
urmează să fie alocate. Avind în vedere însă faptul că oraşele Cluj şi Tirgu Mureş sînt centre
urbane importante, Comisia şi-a exprimat părerea ca suma de 125 mii florini să se împartă,
deocamdată, numai între Cluj şi Tirgu Mureş, în vederea înfiinţll.rii a două spitale.

înfiinţării

în ceea ce priveşte aportul financiar al saşilor, să se perceapă, după toate proprietăţile pe
care le au pe baza dreptului nobiliar, precum şi după acelea care se află în afara limitelor
Pămîntului crăiese (Fundus regius), cîte 50 creiţari după fiecare fum, in favoarea spitalelor din
Cluj şi Ttrgu Mureş. Avînd în vedere lipsa spitalelor la Sebeş-Alba, Mediaş şi Bistriţa, respectiv
insuficienta înzestrare a acelora care există în unele din aceste oraşe, saşii să plăteascll. după fiecare .fum de asemenea 50 de creiţari in valoare nominală. Din această sumă să se construiască,
şi in localităţile amintite, spitale sau in cazul în care ar exista acolo spitale, despre care lucru
Comisia nu are cunoştinţă, să se înfiinţeze la Sibiu un manicomiu.
Pe cel de al doilea punct, adică acela privitor la viitorul spital din Cluj, Comisia 1-a raportat
Dietei in felul următor :
Ar trebui să se cumpere casa călugăriţelor din Cetate (Ovar), pentru spital. Casa amintită
tocmai atunci se scotea la licitaţie. Acestei propunerii s-au adus trei obiecţii: 1) el!. ea se gll.seşte
in oraş, ceea ce ar prejudicia sănătatea cetăţenilor, viitorul spital trebuind sll. fie aşezat în afara
oraşului; 2) clădirea amintită este slabă şi necorespunzătoare şi 3) în cartierul Sf. Petru ar fi
mai mult loc, mai sănătos şi deci mai potrivit. Aceste obiecţii au fost combătu te prin invocarea
următoarelor argumente: a) este adevărat că clădirea vizată (deci casa călugl!.riţelor din Cetate.
n.n.) se află în oraş, dar ea stă într-un punct lăturalnic, aşezarea ei este sănătoasă, deoarece stă
liberă, împrejmuită din trei părţi de străzi, este indeajuns de incăplitoare şi corespunzătoare ;
după părerea medicilor, spitalul nu prezintă nici o primejdie pentru locuitorii oraşului, în schimb
este destul de mare şi potrivit ca într-una din clădirile izolate, existente acolo, să se asigure loc
şi pentru cîţiva alienaţi; b) este adevărat că clădirea nu e prea solidă, dar pentru scopul urml!.rit
ea este destul de rezistentă şi în cazul reparării acoperişului i s-ar conferi destulă durabilitate;
c) este adevărat că parcela din cartierul Sf. Petru e mai mare, dar avind în vedere că se află
pre~ departe, pentru salariul modest ce se poate acorda medicului, nimeni nu se va angaja să
fac~

un drum aşa de mare; intenţia curţii vieneze fiind ca viitorul spital să fie totodată şi o

şcoală

de practica chirurgica,

putea realiza şi din motivul

datorită aşezării

greutăţilor

lui atit de departe de

oraş

acest deziderat nu s-ar

in transportarea mijloacelor didactice necesare

sll.rii zilnice a elevilor la spital.
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În şedinţa a 206-a a Dietei, din 10 septembrie 1811, Comisia spitalicească a prezentat primipiile care, după părerea Comisiei, trebuie respectate cu ocazia înfiinţării şi punerii în funcţiune
a spitalelor. Ele pot fi rezumate in următoarele puncte esenţiale:
1\ Să se separe azil urile, pentru bătrînii săraci, de spitale, destinate exclusiv bolnavilor săraci.
Ele trebuie să fie instituţii deosebite.
2) Statul să-şi asume ingrijirea medicală a săracilor bolnavi nu numai din moth·e caritative,
ci din înţeleaptă prevedere, ca să nu se răspîndească molime printre ceilalţi cetăţeni şi să se
prevină pagubele, care de la asemenea bolnavi săraci şi neputincioşi, lăsaţi fără nici o ingrijire,
ar putea să se răspîndească printre primii.
3) Lăsînd la o parte orice deosebire de religie şi naţionalitate, in spitalele publice să fie primiţi,
cu prioritate, bolnavii cei mai neajutoraţi şi cei care au nevoie urgentă de asistenţă medicală.
4) în ce priveşte pe alienaţi, de acum incolo să se pregătească loc pentru a fi primiţi la toate
spitalele publice şi acolo, pe lîngă ceilalţi bolnavi, să fie trataţi şi aceştia în aşa fel ca după ce
nu mai sînt speranţe de a fi vindecaţi să nu mai ocupe locul destinat celorlalţi bolnavi, ci ei să
fie duşi in altă parte.
5) Localităţile unde ar trebui să fie infiinţate, înainte de toate, viitoarele spitale ar fi Şimleul
Sih·aniei, Dej, Gherla, Cluj, Ai ud, A brud, Deva, Sebeş-Alba, Mediaş, Sibiu, Braşov, Sighişoara,
Dumbrăveni, Odorhei, Tirgu Mureş, Tirgul Secuiesc şi Bistriţa, deoarece în toate aceste oraşe
sint fundaţii in acest scop. De altfel fiecare tirguşor ar trebui să aibă un spital. Totodată, se constată că la Sibiu, Braşov şi Bistriţa deja sint spitale.
6) Dieta consideră că Clujul şi Tirgu )fureşul sint acele localităţi in care, mai intii şi inainte
de toate, se vor înfiinţa spitale, deoarece există lăsăminte pioase (Pium legatum) în acest scop,
care permit ca aceste instituţii publice să fie înfiinţate. Înfiinţarea unui spital la Cluj este in
parte necesară şi pentru ca, in conformitate cu dorinţa curţii vieneze, profesorii facultăţii
de medicină ("orvosi facultăs") să ţină un Clinicum Collegium pentru elevii medicin~ti.
7) în afara lăsămintelor existente Stările să se impună şi după fiecare parcelă să se încaseze
70 de creiţari.
8) Aruenzile încasate de poliţie pentru înjurături, certuri, neglijarea curăţirii homurilor şi
in parte să fie destinate fondului spitalicesc.
9) Din veniturile tuturor petrecerilor distractive, dacă ele se ţin numai citeva săptămîni,
fiecare ar treilea venit ; după acelea care se ţin în cursul unei jumătăţi de an, două venituri,
iar după acelea care au loc tot anul patru venituri să fie destinate Casei săracilor, astfel incit
o jumătate să revină spitalelor, iar cealaltă Azilului de săraci.
căminurilor,

10) Cu ocazia tuturor petrecerilor publice, dacă se percepe vreo taxă de intrare, proprietarul
fiecare petre(ere, in proporţie cu veniturile realizate, cîte 2, 3, 4, 5 sau
6 florini in favoarea Casei săra(ilor, astfel ca spitalelor şi Azilului de săraci să le revină cîte o
jumătate din sumă.
să plătească după

11) în fiecare an, in prima duminică ce urmează Anului nou, să se facă apel la credincioşi,
stimulindu-i să facă donaţii în natură sau bani, fiecare după putinţă, în folosul săracilor şi bolnavilor. Banii să nu fie puşi în puşculiţele din biserici, ci să fie aleşi bărbaţi de incredere, doi,
trei sau patru pentru fiecare cartier al oraşului, care vor vizita la domiciliu pe donatorii pioşi
şi vor aduna, in puşculiţe, donaţiile destinate acestor instituţii de binefacere. Sumele vor fi
predate, contra chitanţă, autorităţilor orăşeneşti. obligate să predea jumătatea sumelor directorului spitalului din localitate sau dacă acesta n-ar exista, celui mai apropiat spital, şi cealaltă
jumătate eforului săracilor din localitate.
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12) Va fi neces!J-r să se aducă la cunoştinţă publică prin publicaţii că lăsămintele făcute în
favoarea spitalelor numai atunci vor fi acceptate, dacă ele se vor putea folosi în interesul cetf'lţenilor indiferent de starea şi religia lor.

particulare numai atunci vor fi primite cu plăcere dacă ele se
conferă fără discriminări religioase şi naţionale. Fundaţiile de paturi se vor putea face pe un
an întreg sau numai pe cîteva luni, în care cazuri şi în care răstimp se va acorda preferinţli. bolnavilor indicaţi de aceşti binefăcători, în rest paturile vor fi desqnate altor bolnavi.
13)

Donaţiile şi lăsămintele

14) Se primesc toate donaţiile în natură care se fac pentru construcţia spitalelor, ca: materiale
de construcţie (lemn, var, fier, piatră, ţiglă, şindrilă etc.), cereale şi alte donaţii în natură, efecte
de îmbrăcăminte, obiecte necesare bolnavilor. Fundaţii pot fi făcute nu numai de particulari,
ci şi de asociaţii, ca de pildă bresle şi şcoli. Vor fi paturi libere, care vor sta la dispoziţia bolnavilor
- şi a bolnavilor patronaţi de particulari - contra unei taxe moderate, ce se va plăti pentru
medicamente şi îngrijire.
15) Caracterul spitalelor şi obiceiul consacrat fac ca hainele şi bunurile imobile, mai ales dacf'1
decedaţii ar fi străini sau nu s-ar găsi rudele lor şi dacă mor ab intestatio (fără testament), toate
să dmînă în favoarea spitalelor. În fel~! acesta s-ar îmbogăţi, intr-o oarecare măsură, fondul
spitalelor. Fondurile spitalelor trebuie scutite de orice obligaţie fiscală.

în aceeaşi şedinţă din 10 septembrie 1811 au fost formulate principiile normative care se cer
a fi respectate la primirea în spital a bolnavilor şi anume :
vor fi primiţi bolnavi fără nici o deosebire de religie sau naţionalitate din această provincie
între ei nu vor fi cazuri urgente vor fi primiţi şi săracii străini, in mod gratuit, iar paturile
cu plată vor fi repartizate acelora pentru care cineva a achitat taxa stabilită. Ei se vor hucura
de cea mai atentă asistenţă medicală şi ingrijire ;
-

şi dacă

- se va permite vizitarea bolnavilor de
întru totul indicaţiile medicului de spital ;

către

rude

şi

prieteni, cu

- se asigură fiecănri bolnav accesul la preotul pe care il va dori
la el oricind şi ori de cite ori va vrea ;

şi

obligaţia

ca

să

se respecte

pe care il va putea chema

- in caz de deces, directorilor de spitale li se pune in vedere, sub pedeapsă severă, obligaţia
de a înştiinţa eforii confesiunii respective, ca decedatul să fie inmormintat in conformitate cn
dispoziţiile în vigoare.
!n ceea ce priveşte inspectarea şi conducerea spitalelor se propun următoarele norme :
a) spitalele fiind instituţii bazate pe caritate creştinească şi dragoste faţă de semeni, înfiinţarea şi ingrijirea lor in bună rînduială nu se va putea spera decît in cazul în care vor fi aleşi
pentru inspectarea şi conducerea lor persoane care, pe lîngă hărnicie şi inimozitate, sînt
cunoscute şi pentru sirguinţa lor neobosită;
b) in

afară

de inspectori

şi

directori locali se va

missio) pentru întreaga provincie, a
în intreaga provincie

cărei obligaţie

şi gospodărirea

înfiinţa

o Comisie

centrală

(Centralis Com-

va fi grija tuturor spitalelor ce se vor

sumelor primite în

aşa

fel încît

să

fie

înfiinţa

sprijinită înfiinţarea

acelor spitale care pot fi puse mai repede fn funcţiune; Comisia centrală va fi obligată să ceară
rapoarte trimestriale sau semestriale despre
starea acestora

şi

despre

greutăţile

cu privire la folosirea capitalurilor
trate

corespunzător

lăsăminte,

capitaluri sau, unde ar fi spitale, despre

care s-ar putea ivi în

şi să facă

legătură

cu ele ;

să ceară explicaţii

totul ca acolo unde vor fi spitale ele

scopului, iar acolo unde

încă

nu sint,

să
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inspectorii locali sint obligaţi sA. administreze spitalele care li s-au încredinţat, conform
; ei trebuie să facă o contabilitate precisă despre administrarea fondurilor spitalelor ;
- in atribuţiile lor intră supravegherea respectării sfinte a regulamentului stabilit pentru
toate spitalele provinciei in ce priveşte primirea şi ingrijirea bolnavilor.
-

dispoziţiilor

Regulamentul interior al spitalelor
Pe lîngă menţinerea in stare bună, curată şi îngrijită a clA.dirilor, sA.lilor, obiectelor casnice,
acordarea tratamentului medical corespunzător, alimentarea şi vizitarea sirguincioasA. a bolnavilor, sli se aibă in vedere următoarele :
a) primirea bolnavilor sll. se facă fA.rll consideraţiuni religioase şi naţionale şi să. se dea prioritate bolnavilor care necesită ajutor medical urgent;
b) dacă persoane particulare sau asociaţii fac fundaţii de paturi şi acestea sint solicitate de
bolnavii lor, ele sA nu fie ocupate de alţi bolnavi; cu alte cuvinte, fiecare fundaţie sll. fie administrată conform intenţiei fondatorilor;
c) bolnavilor li se asigurA. deplinA. libertate in solicftarea preotului pe care il doresc; fiecare
poate sA apeleze la preotul de aceeaşi religie sau in lipsa acestuia la un preot de altă religie;
d) in caz de deces fiecare să fie inmormintat dupA. ritul lui. Pină la inmormintare sli. se
respecte, mai cu seamii, o comportare decentA. faţă de cadavru ca sli. nu se dea motiv de indignare şi desgust ;
e) despre cei vindecaţi şi morţi sll. se facll o evidenţă in care sli. fie indicaU şi natura bolii.
Ea să fie înaintată trimestrial Direcţiunii centrale cu toate socotelile cheltuielilor făcute in
cursul acestui r!i.stimp, pe de o parte din motivul ca Direcţiunea sll. vadă starea spitalelor şi ca
să poată lua m!i.surile corespunzll.toare, iar pe de altă parte ca aceste informaţii, publicate in
ţară, sll. asigure pe toţi binefll.cătorii eli. donaţiile lor sint întrebuinţate cu folos in scopul destinat;
f) Stll.rile din provincie considerA. necesară o asemenea administrare a spitalelor, deoarece
astfel işi vor putea concentra atenţia asupra infiinţll.rii şi bunei gospodllriri a acestor instituţii
atit inspectorii locali, cit şi Direcţiunea centrală, fără sll.-şi risipeascA. atenţia in atitea direcţii.
Se solicitll. sprijinul Consiliului gubemial regal ca sll. punA. in vedere autoritli.ţilor de a veni in
ajutorul Direcţiunii centrale şi al inspectorilor în satisfacerea acelor solicitări ale lor, care sint
in conformitate cu legea, dreptatea şi principiile mai sus enunţate ;
g) totodatli. sli. se solicite curţii vieneze acordarea poştei libere (dispensll. de taxe poştale)
pentru corespondenţa dintre inspecţia din circumscripţii şi Direcţiunea centralll., precum şi dintre
Direcţia centralA. şi Consiliul gubernial regal ;
h) ar fi de mare ajutor pentru spitale dacA s-ar putea obţine de la Consiliul gubernial regal
ca nici o calfli. de bărbier să nu se elibereze pină ce n-a făcut, un timp oarecare, vizitarea bolnavilor in vreun spital şi nu va prezenta despre aceasta o adeverinţă. Prin această măsurii. ar fi
asigurată o mai bunll. conduită faţA. de bolnavi, medicii din spitale ar fi ajutaţi, tinerii s-ar obişnui
cu ingrijirea bolnavilor, iar fondurile spitalelor ar ciştiga mult prin economisirea cheltuielilor;
i) Stările sint de părere eli. in ceea ce priveşte naţiunea săsească din sumele percepute dupli.
fiecare parcelli. (adică 70 creiţari), in circumscripţiile lor sll. fie infiinţate spitale pentru saşi,
dar în ceea ce priveşte sumele percepute după proprietllţile posedate pe baza dreptului nobiliar
din cuprinsul comitatelor, nu se admite ca acestea să fie destinate unor spitale pentru saşi, ci
ele vor fi folosite in favoarea spitalelor din Cluj şi Tirgu Mureş.
:4a cele expuse mai sus, Dieta, in şedinţa din 13 septembrie 1811 a adus următoarele observaţii:
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- în cazul în caţ"e suma scontată s-ar împărţi în patru, ea n-ar ajunge măcar unuia din spitalele proiectate ;
- în ceea ce priveşte spitalul care urmează să se înfiinţeze la Cluj, se observă că :
1) vinzarea casei călugăriţelor şi destinarea ei în scopul îmbogăţirii fondului de studii (Studiorum Fundus) fiind poruncită de curtea vieneză, nu poate fi suspendatii. ;
2) oraşul Cluj a oferit pentru acelaşi scop o parcelă în faţa Porţii din Strada Maghiară (Magyar Utszai Kapu), mai mare decit casa călugăriţelor, care dacă. n-ar fi potrivită., deoarece nu
sînt clădiri pe ea, Consiliul gubernial regal crede - din mai multe motive - că ar fi mai oportunăînfiinţarea spitalului in cartierul Sf. Petru, a cărui depărtare este neglijabilă în comparaţie
cu aşezarea spitalelor în alte oraşe;
. 3) împărţirea sumelor destinate Casei Săracilor (A.zilului) nu poate fi efectuată înainte de
a cunoaşte precis situaţia lor ;
în ce priveşte părerea Consiliului gubernial regal referitoare la împărţirea sumei scontate,
Stările înseşi s-au convins că în cazul împărţirii ei în patru, nu se va atinge scopul dorit şi în consecinţ~ au hotărît ca ea să fie împărţită deocamdată numl.i intre spitalele din Cluj şi Tîrgu Mureş.
Cot~le pentru Aiud şi Gherla să se plătească numai atunci, cind şi acolo va fi adunat foudul
necesar înfiinţării spitalului.
În continuare, referindu-se la observaţiile cu privire la spitalul din Cluj, Stările au considerat cu atît mai necesară cumpărarea casei călugăriţelor, cu cit pe parcela oferită de oraş nu
se.g~eşte nici o clădire. Oferta oraşului era de altfel inacceptabilll., deoarece ea a fost făcută cu
co~q,iţia ca în clădirea ce se va construi pe acea parcelă, oraşul îşi rezerva dreptul de a ţine o
cî.x:c~qJD,ă, incompatibilă cu fiinţa unui spital. O dată cu cumpărarea casei călugăriţelor piedica
lips~i de clădire a fost înlăturată, deoarece ea s-a şi cumpărat la licitaţie, cu 15 mii 125 de
florini în cambii, spre a servi ca spital.
.Ştările n-au găsit potrivită nici ideea spitalului aşezat în cartierul Sf. Petru amintit de Consilip.J gubernial regal, deoarece una din intenţiile curţii vieneze era ca viitorul spital să servească
penţfu nevoile didactice ale Şcolii medico-chirurgicale. Prin aşezarea acestui spital în cartierul
Sf.. fetru scopul urmărit nu s-ar putea realiza, fiind foarte incomod atit pentru medici, cît
şi pentru elevi ca să meargă zilnic, şi de două ori. atît de departe, dar ar fi foarte grea şi transportarea. bolnavilor la o distanţă aşa de mare.
Aşa cum relatează o comisie, instituită ad-hoc, pe baza cercetării documentelor fundaţiilor
de aici, prin împărţirea veniturilor între săraci şi bolnavi nu se va produce nici un neajuns,
deoarece prin aceasta săracii nu numai că nu vor suferi nici o pierdere, ci din contră va fi un
cîştig pentru dînşii.
În sfîrşit, in ceea ce priveşte observaţia Consiliului gubernial că prin asocierea casei bolnavilor
şi a săracilor administrarea lor va fi mai uşoară, Stările dispun ca să se separe numai localurile,
administraţia fondurilor şi conducerea să rămînă împreună.
Dat fiind faptul că crearea acestui spital, care se va înfiinţa p~ntru prima dată acum, cere
multă osteneală şi mult sprijin, Stările au considerat necesară numirea unor inspectori din localitate nu numai pentru fiecare spital, ci şi instituirea unei Comisii Centrale care să dirijeze t[)ate
spitalele din această provincie, controlul şi conducerea încredinţindu-le Consiliului gubernial
rega\, iar Comisia centrală să se oblige să inform'!ze trimestrial Consiliul gubernial regal despre
stare'a tuturor spitalelor din provincie.
Traducerea în realitate a hotăririlor Dietei din lBll nu s-a putut înfăptui imediat, aşa incit
chestiunea înfiinţării spitalului din Cluj s-a tărăgăuat pînă in anul lBlB. Menţionăm faptul că,
în opoziţie cu intirzierea înfiinţării spitalului clujean, c~t di.n Tirgll M!!r<!Ş - aşa cum am văzut şi-a deschis porţile cu 6 ani mai devreme.
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După lungi şi anevoioase preliminarii organizatorice şi financiare, în 1818 a luat fiinţă şi spitalul public de stat ("Orszâgos korhâz") din Cluj. Înfăptuirea acestei importante realizări a
fost favorizată de fondurile adunate prin chete şi donaţii particulare, precum şi prin unele fonduri oficiale, dar înainte de toate prin alocarea la fondul spitalicesc a venitului obţinut din vînzarea sau vărsarea în numerar a valorii celor 1000 de blocuri de sare din vechiul fond al Azilului Sf. Elisabeta (azilul de bătrini din Cluj). La acestea s-a mai adăugat insemnata donaţie,
in valoare de 10 mii de florini, făcută de împărăteasa Carolina Augusta, in folosul spitalului.
Printr-un decret imperial emis la 1818 s-a dispus ca venitul sau valoarea nominală a celor 2 mii
de blocuri de sare, acordate, prin diferite acte privilegiale, Azilului din Cluj, să fie de acum încolo
împărţită in două intre cele două instituţii separate, azilul şi spitalul. în ce priveşte suma
de 10 mii florini, donată de împărăteasă, acest gest s-a făcut in amintirea vizitei perechii imperiale
la Cluj în cursul anului 1817u.

Printr-un decret al curţii vieneze, datat din 17 noiembrie 1820, s-a stabilit misiunea spitalului in care "să fie primiţi fără nici o alegere şi să fie trataţi nenorociţii şi bolnavii căzuţi pe
străzi" şi ca, in acelaşi timp, el să servească scopurilor didactice în vederea pregătirii profesionale a elevilor Şcolii medico-chirurgicale din Cluj. Prin acelaşi decret i s-a conferit spitalului
public din Cluj denumirea de "Spitalul de stat 'Carolina'", pe care a păstrat-o în tot cursul existenţei sale.
Spitalul "Carolina" şi-a început activitatea pe baza regulamentului stabilit in 1811, ca apoi
la 1845 să intre în vigoare noi dispoziţii normative cu privire la primirea bolnavilor. O dată
cu intrarea in funcţie a spitalului (1818) s-a organizat şi controlul acestui aşezămînt, de asemenea
in spiritul şi litera dispoziţiilor formulate in 1811. Fără să ştim din ce motive şi în ce împrejurări,
în cursul anului 1826 controlul spitalului a suferit o reorganizare. Cert este că inspectorul spitalului a fost obligat în 1830 să depună o garanţie considerabilă (1000 de florini).
începînd din anul 1835 s-a aprobat primirea în spital şi a personalului casnic (servitori, argaţi
etc.) bolnavi, precum şi - în anumite condiţii - a sifiliticilor. Această măsură nouă a trebuit
să aibă ca urmare afluxul mai mare de bolnavi, ceea ce a putut să determine conducerea spitalului
să renunţe totodată şi la regia proprie a bucăthiei spitaliceşti, concesionind-o unui particular.
Din momentul înfiinţării sale Spitalul public din Cluj a avut in total 8 paturi, cîte 4 pentru
fiecare sex. în curind s-au schiţat primele secţii - boli interne şi chirurgicale - ca mai tirziu,
intr-o etapă următoare a dezvoltării spitalului să se contureze şi celelalte secţii (boli venerice,
obstetrică, boli psihice), unele din ele aşezate chiar în clădiri proprii. În ceea ce priveşte chestiunea
(\.'iistenţei alienaţilor la Cluj, din izvoarele consultate reiese că intenţia Dietei de a asigura şi
e.cestor bolnavi un spaţiu în cadrul spitalului nu s-a putut realiza la 1818, o dată cu deschiderea.
aşezămîntului. Asistenţa lor spitalicească a găsit o soluţie abia la 1841, cînd li s-a rezervat o
încăpere (camera nr. 6) a spitalului15 • Asistenţa spitalicească a alienaţilor în Transilvania, pînă
la înfiinţarea Manicomiului central din Sibiu (noiembrie anului 1863), a trecut prin diferite
faze atît la Cluj (Manicomiul provizoriu din Cluj = Kolozsvâri ideiglenes tebolyda), cît şi la
Sibiu (Institutul terezian pentru ingrijirea alienaţilor din Sibiu = Theresianische Waisenversorgungs Anstalt in Hermannstadt).
De la înfiinţare Spitalul public clujean purta denumirea latină de Nosocomium Regnicolare
Carolineum şi spre deosebire de toate celelalte spitale acest aşezămint a fost folosit ca clinică
a Şcolii medico-chirurgicale.
" Jakab E., op. cit., voi. III, p. 718-721.
Jakab E., op. cit., voi. III, p. 799.
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Nu ştim precis cui i s-a încredinţat conducerea spitalului în primii ani ai existenţei sale. Pare
verosimil că medicul spitalului trebuia să fi fost unul din profesorii Şcolii medico-chirurgicale
din Cluj sau medicul orăşenesc. Acest aspect al trecutului Spitalului public din Cluj rămîne de
clarificat prin cercetări ulterioare. Cert este că începînd din 1826 physicus-ul Spitalului ,.Carolina''
a fost doctorul Iosif Szots (1797- 1858), numit la 1836 profesor de patologie specială şi terapeutică la Şcoala medico-chirurgicală din Cluj. După scheruatismul medical austriac din 1848, doctorul Szots figurează la acea dată tot în fruntea spitaluluP 8 , avînd ca subalterni pe chirurgul
Anton Pfennigsdorf şi ca asistent pe magistrul chirurg Ignaz Laffer, mai tîrziu numit şi el
profesor la Şcoala medico-chirurgicală. După un alt izvor (Novunz et vctus Cale11darium pe anul
1839, tipărit la Cluj) Alexandru Gaszter este semnalat in funcţia de chirurg al spitalului.
După instalarea Spitalului ,.Carolina" in fosta clădire a călugăriţelor Exterţiare (astăzi
clădirea nu mai există), care stătea în Piaţa Muzeului (fosta Carolina, anterior Piaţa Rărăţici)
colţ cu Str. Săvineşti (fosta Claustrului, faţă în faţă cu Mănăstirea franciscanilor). s-a constatat că capacitatea de internare a spitalului nu poate să facă faţă solicitărilor crescînde. Din acest
motiv s-a hotărit lărgirea, respectiv completarea spitalului prin închirierea a încă două clădiri
vecine, adică a celor două case ale familiei Mikes (dintre care una în stare deterioratli, cunoscută
de clujeni sub denumirea de ,.casa Mikes dărăpănată").
Despre dezvoltarea ulterioară a Spitalului public din Cluj se găsesc preţioase informaţii
într-o serie de dări de seamă şi articole apărute în cursul secolului trecut, în perioada cuprinsă
între anii 1858 şi 1872 (anul în care şi-a încetat activitatea Şcoala medico-chirurgicală, respectiv
a luat fiinţă facultatea de medicină a Universităţii clujene). Pe baza lor putem urmări, destul
de fidel, creşterea capacităţii de spitalizare a instituţiei şi înfiinţarea secţiilor sale, amintite de
unii autori şi sub denumirea de spitale-filiale ale Spitalului ,.Carolina".
într-un articol din 1858 apărut în cotidianul Kolozsvd,i Kozlony (Monitorul Clujean) sub
titlul "Kolozsvâr vârosa gy6gy es âpol6-intezetei" (Institutele medicale şi de asistenţă socială
ale oraşului Cluj), doctorul Daniel Pataki scria că Spitalul "Carolina" are o capacitate pentru
80-100 de bolnavi (capacitatea maximă), din care 10 paturi sînt rezervate bolnavilor cu afecţiuni
interne, 12 pentru boli chirurgicale şi de ochi, 8 pentru alienaţi. Autorul nu dă nici o indicaţie
cu privire la capacitatea de spitalizare a aşa-zisului Institut de naşteri, care a luat fiinţă în 1851.
ca o anexă a Spitalului "Carolina", în schimb aminteşte noua secţie pentru alienaţi, deschisii
la 1 noiembrie 1857, care poate să adăpostească cea 35-40 de bolnavii?. într-o dare de seami:'L
despre situaţia spitalelor din Ardeal pe anul 1861, acelaşi autor arăta că la acea dată Spitalul
public clujean dispunea, cu toate secţiile sale, de 146 de paturi. Totodată Pataki observă că ar
fi nevoie de un spital mai corespunzător, în stare să facă faţă nevoilor sporite ale populaţiei şi
că în această privinţă, încă la 1844, a funcţionat o comisie gubernială însărcinată cu obţinerea
unui local nou şi adecvat. Această iniţiativă n-a avut însă norocul să devină mai mult decit un
deziderat18 • Cotidianul clujean Korunk (Epoca noastră) din 1863 a publicat un ciclu de articole sub
titlul .,Az orszagos Karolina-korhaz ujraepitt!serol" (Despre reconstrucţia Spitalului "Carolina"),
dedicate problemei, foarte actuală atunci, a reorganizării spitalului şi aşezării lui într-o clăuire
mai corespunzătoare. Articolul amintit conţine interesante date şi cu privire la numărul paturilor spitalului. Autorul articolului, rămas de altfel anonim, afirmă că la deschiderea spitalului
în fosta casă a călugăriţelor, acesta ar fi avut 16 paturi (după cum am văzut, alte izvoare indică
numai 8 paturi). În anul 1828 numărul paturilor a ajuns la 24, în 1831 la 32, în 1836 la 48 şi în
11
11
18

Medicit.al-Scilemalismus der oslerrcichiscilen Mot~arcilie, Viena, 1848, p. 28.
Pataki D., Kolozsvar vcirosa gyogy is dpolo-inUzelei, in Kolozsvtiri Kozliiny, 1858, nr. 2, p. 6 şi nr. 4, p. 14.
Pataki D., Erdilyorszag kdrhdzainak rotoid leirdsa, în Orszagos tiszli nivldr pe anul 1861, p. 104-105.
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1840 la 50. La mijlocul secolului trecut (1850) Spitalul.,Carolina" avea 80 de paturi. După autorul articolului incăperile spitalului au devenit cu totul neincăpătoare faţă de inmulţirea paturilor,
respectiv a numărului bolnavilor care sollcită asistenţă spitalicească1'.
Pe baza raportului intocmit in 1867 de doctorul Daniel Pataki ne putem orienta cu privire
la situaţia de atunci a Spitalului public din Cluj şi a secţiilor sale (Institutul de naşteri şi Manicom.iul), atît din punct de vedere administrativ, cit şi financiarz 0 • Spitalul .. Carolina" adăposteşte
clinicile Şcolii medico-chirurgicale (Clinicum internum et externum) - se arată in acel raport pentru care scop primeşte o alocaţie sp~cială de studiu in valoare de 2 mii 10::1 d:! florini din fondul de stat pentru învăţămînt. In afara secţiilor de boli interne şi chirurgicale, spitalul mai are
o Secţie de oftalmologie şi una de naşteri. La data întocmirii raportului amintit, alocaţiile de
stat pentru aceste două secţii din urm11. încă n-au fost stabilite. Spitalul stătea sub controlul
nemijlocit al guberniului Transilvaniei. avind in frunte un medic-director (doctorul J. Szab6),
in acela.~i timp medic al spitalului şi profesor de b:>li interne la. Şcoala. medico-chirurgicală, ajutat de un medic secundar (doctorul L. Mihălyi), de un administrator al spitalului şi de un grefiercontrolor. Nu s-a pierdut din vedere necesitatea lărgirii spitalului, care rămlnea şi pe mai departe
un deziderat. Baza financiară a spitalului o constituia capitalul de 1800 de florini, din care trei
pătrimi erau in hirtii de stat şi o treime reprezentau sumele datorate de particulari. Spitalul
.. Carolina" se mai bucura de venitul anual (in valoare de 296-l florini) pe care il reprezenta contravaloarea a 1000 blocuri de sare.
În cele ce urmează ne vom strădui să arllt11m, in scurte .. monografii", situaţia secţiilor Spialului public din Cluj.
· 1) Sectln de boli interne

şl

chlrurolcole

Oricit de paradoxal s-ar părea, ele au fost cele mai mici secţii ale spitalului public, acel Cli11icum internum şi externum pentru studenţii Şcolii medico-chirurgicale din Cluj. în
1836 ambele secţii au avut la dispoziţie in total20 de paturi, 10 pentru boli interne şi 10 pentru boli chirurgicale. După o informaţie din 1865 numărul paturilor celor două secţii amintite
a fost numai 16, dintre care 10 paturi la interne şi 6 afectate chirurgieiu. Din compararea acestor
două izvoare reiese că numărul paturilor afectate celor două secţii a suferit oscilaţii, care au dus
pină la urmă la reducerea paturilor din secţia de chirurgie. In ceea ce priveşte probitatea
informaţiilor, n-avem motive să ne indoim de ele, deoarece au fost consemnate de însuşi medicul
asistent al secţiei de boli interne, doctorul Iosif Salamon, care trebuia să fi cunoscut bine situaţia din spital.
2) SecJio de boU venerice (sifllltlci)

Am văzut din cele relatate in rindurile anterioare că incă din anul 1835 s-a luat hotărîrea ca
fie primiţi la Spitalul .,Carolina" şi lueticii, sub rezerva respectării unor anumite condiţii,
fără ca acestea să fi fost precizate de izvoarele consultate de noi. Această secţie trebuia să fi
luat o dezvoltare mai mare in urma dispoziţiilor guberniale publicate la 3 mai 1850 din ordinul
guvernatorului militar şi civil de atunci, generalul Ludwig Wohlgemuth. Ele conţineau instrucţiuni temeinice şi amănunţite cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea unor spitale pentru silititiei pe tot cuprinsul Transilvaniei. Cu privire la Cluj dispoziţiile amintite au prevăzut următoasă

" A.r OrmJ.gos Karoli11a·kcirildr tijra4pitisir6l, in Korunk (Cluj), 1863, nr. 51.
Pata.ld D., Erd4lyorsz4g k6rh4zai a• 1867. 4vben, Cluj, 1868.
11
Salamon I., A kolonv4ri orvos-seb4sri taninU•etrot, in Kolonv4ri K iizliiny, nr. 85 din 1865, p. 338.
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rele : ,.în Cluj să se facă loc pentru un desfărţămint sifilitic separat in spitalul de acolo incit
vor ierta încăperile. şi destinarea aceluiaşi pentru institutele de învăţămînt clinic, iară de nu va
fi cu putinţă, să se mijlocească altă casă ca spital anume spre acest sfîrşit cam pentru 15 bărbaţi
şi 30 femei"U, Referitor la dezvoltarea acestei secţii datele sint destul de sărace. Izvoarele amintite
mai inainte, din anii 1858, 1861 şi 1867, nu specifică numărul paturilor destinate bolnavilor sifilitici. în această privinţă sintem limitaţi, deocamdată, la informaţiile oferite de doctorul Iosif
Salamon, după care bolnavilor sifilitici le sint afectate peste 50 de paturi (1865) 13 • Unde a funcţionat această secţie nu am reuşit să stabilesc. Ni se pare plauzibilă presupunerea că secţia avind
un caracter de izolare, ea a fost aşezată intr-una din clădirile anexe Spitalului public. Alocaţiile
pentru bolna,·ii sifilitici au fost suportate in proporţie de o treime din fondul de stat şi o treime
din fondul accesorial (,.jaruleki alap") .Pentru cheltuielile de ingrijire ale bolnavilor de boli
curente, oftalmice şi sifilitice in cursul anului 1861 s-au alocat 5150 florini numai din fondul
accesoria124. Cheltuielile au fost, fără îndoială, considerabile, din care acelea ale sifiliticilor ocupă
al doilea loc după importanţă.
3)

Secţia

de oltolmologle

La inceput secţia de chirurgie şi oftalmologie au funcţionat împreună. Profesorul de chirurgie făcea şi operaţiile de ochi. Nu ştim preds de cind s-au primit la Spitalul ,.Carolina" bolnavii
cu afecţiuni oculare. Ceea ce se ştie in această privinţă este faptul că in 1852, cind a murit ultimul oftalmolcg oficial al Transilvaniei (doctorul Csipkes din Tirgu Mureş, cu sediul permanent
in acel oraş), autorităţile guberniale considerind ca ineficient vechiul sistem de asistenţii a bolnavilor de oclli, au hotărît înfiinţarea a patru spitale oftalmologice în oraşele Cluj, Tirgu Mureş,
Sibiu şi Braşov. De asemenea s-a luat hotărîrea ca la Cluj şi la Sibiu, unde oftalmologul era in
acelaşi timp şi n1edic de spital, asistenţa bolnavilor să se facă în tot cursul anului, in timp ce la
Tirgu Mureş şi la Braşov numai timp de cinci luni.
Precum reiese din materialul documentar consultat de noi, încă in 1853 incepe să se contureze
ideea unui institut aparte, profilat pe afecţiuni de ochiu. în anul 1856, în conformitate cu dispoziţia guberniului Frovincial, s-a luat măsura ca cele 12 paturi rezervate bolnavilor de ochi să fie
repartizate in felul următor: din octombrie pînă la sfîrşitul lunii februarie să fie repartizate 4 paturi, iar din martie pînă la sfîrşitul lunii iulie 8 paturi. Din cele relatate mai sus rezultă că in
condiţiile date, Secţia de oftalmologie a cunoscut o dezvoltare simţitoare datorită înainte de
toate creşterii solicitărilor, iar pe de altă parte în urma nevoilor învăţămîntului medical clujean,
care tindea să dea cursanţilor o pregătire şi in domeniul oftalmologiei21 • Dintr-un document datat
din 25 ianuarie 1866 reiese că în 1853 Secţia de oftalmologie a Spitalului public a dobindit o
independenţă relativă faţă de Secţia chirurgicală. Ea a fost dotată cu fonduri speciale : 400 florini pentru prima înzestrare, 300 florini pentru chirie şi 700 florini pentru ingrijirea medicală
a bolnavilor săraci, sumă plătibilă din fondul accesorial. Pentru anii 1863-1866 s-au prevăzut
2940 de florini destinaţi întreţinerii acestei secţii (dotaţii, cheltuielile de ingrijire ale bolnavilor
săraci), sumă care a fost însă depăşită şi în realitate s-au cheltuit 4235 de florini. Aşa cum arată
jurnalul de cheltuieli pe anul 1865 pentru această secţie s-au mai cheltuit 1255 de florini,
ceea ce înseamnă că bugetul ei a depăşit cu 2551 florini suma aprobată iniţiaP 7 • Cu toată tendinţa
"' Foaia legilor provinc:iBie fi a gubemiului pentru ţeara de coroană Transilvania. Cluj, 1850, p. 140.
n Salamon I., op. cit., loc. cit., p. 338.
•• Pataki D., ErdllyorSJdg k6rhtbainak răvid leirdsa (1861), p. 108.
11 Hoor Carol, A kownv4ri uemiSJeti klinika 50 ives tărlinele, Budapesta, 1903, p. 4.
u Idem, p. 5.

"Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

614

ŞI DISCUŢII

de a se separa Secţia de oftalmologie de cea chirurgicală, acest deziderat nu s-a putut realiza
pe deplin decît in anul 1868, cind Oftalmologia a fost mutată intr-o clădire separată, închiriată
anume pentru adăpostirea ei. Pentru Secţia de oftalmologie s-a inchiriat casa farmacistului
Iosif Engel, aşezată in Piaţa Carolina colţ cu Strada Apei (Viz utca, azi Str. Roosevelt) 2B.
La inceput Secţia de oftalmologie a ocupat numai încăperile de la parter, ca mai tirziu să fie
folosite şi acelea de la etaj. Motivul care a dat impulsul final mutării, respectiv separării celor
două secţii a fost internarea unui mare număr de bolnavi suferinzi de blenoragie oftahnică.
Secţia oftalmologică, cunoscută de opinia publică sub denumirea de "Institutul de ochi",
a funcţionat in clădirea amintită (existentă şi astăzi) timp de 32 de ani, adică pînă la data
de 1 iulie 1900, cind \'echea Secţie de oftalmologie s-a mutat in actuala clădire a Clinicii
oftalmologice29.
În ce priYeşte personalul medical al Secţiei de oftalmologie, din anul 1852 ea a fost condusă
de Emil Nagel (1817 -1892) in calitate de profesor ordinar de chirurgie. Urmaşul său a fost profesorul Brandt, care a funcţionat in acest post pînă la 1872 cind a fost numit profesor ordinar
de chirurgie la Facultatea de medicină din Cluj, in timp ce Catedra de oftalmologie a fost ocupată de profesorul Vilhelm Schulek, devenit in acelaşi timp şi directorul Clinicii oftalmologice
clujene. In Secţia de oftalmologie au fost spitalizaţi in anul 1869 un număr de 22 bolnavi, in
1870 numărul lor a ajuns la 79, iar in 1871 numărul bolnavilor internaţi era 84. După informaţiile doctorului Hoor, obţinute de la profesorul Schulek, in 1872 numărul bolnavilor trataţi
ambulator a fost de 351, iar al celor internaţi 13330 • Aceste date statistice ne permit să deducem
că activitatea ambulanţei de la Oftalmologie trebuia să fi fost destul de mare şi in anii din care
lipseşte statistica bolnavilor cărora li s-a acordat o asistenţă medicală ambulatorie.
4) SPI'!in sau Institutul dP

nn~tl'ri

De la înfiinţarea Spitalului public s-a avut in vedere primirea unui număr, ce-i drept, foarte
redus, de femei gravide la termen sau bolnave. Cu aceste modeste condiţii incepe de fapt istoricul
asistenţei obstetricale şi ginecologice spitaliceşti din Cluj. Cu trecerea timpului secţia modestă
a luat amploare, cu atit mai mult cu cit in programul de învăţămînt al Şcolii medico-chirurgicale
era înscrisă atit formarea de magiştri obstetricieni (magister artiu.m obstetriciae), cit şi formarea de moaşe (obstetrix). După unele izvoare, la 1851 s-a înfiinţat la Cluj un Institut de naş
teri, pe provincie, ca o anexă a Spitalului "Carolina" 31 • Dacă acest Institut a funcţionat cu un
buget şi administraţie independentă, deşi in cadrul administraţiei centrale a Spitalului.public,
nu am reuşit să precizăm. Pe baza informaţiilor de care dispunem in prezent ne-am format
părerea că acest aşa-zis Institut a fost in realitate o simplă secţie mai mare, la fel ca şi Secţia
de oftalmologie. După datele lui Csajkâs, in timpul activităţii profesorului obstetrician Ioan
Maizner (1828-1902), numit la Şcoala medico-chirurgicală in anul 1859, Secţia de femei a funcţionat la etajul ~ al casei Mik.es II, avind in cele două camere, inspre stradă, 11 paturi pentru
lehuze, o cameră cu 3 paturi (tot inspre stradă) pentru naşteri şi o a patra cameră, înspre curte,
pentru gravide. In decurs de 16 ani, adică in perioada cuprinsă intre anii 1851-1867, in această
secţie s-au născut 1651 copii, dintre care s-au bucurat de îngrijire ulterioară, pe cheltuiala
statului, numai acei copii ai căror mame au murit in secţie sau care au suferit de boli cronice

" Csajkâs B ., op. cil., p. 316.
" C. Hoor, op. cil., p. 6.
'° C. Hoor, op. cu., p. 9.
" Csajkas D., op. cit., p. 316.
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şi în consecinţă IH~u putut să-şi îngrijească copiii lor. În 1872 secţia a dat ingrijire unui număr

de 172 de copii. S-a recurs şi la serviciile unor doici în afara spitalului, tot pe cheltuiala statului.
·Avind în Yedere faptul că secţia a luat fiinţă cu mare grabă, ea n-a fost bine organizată.
ceea ce a necesitat elaborarea în 1861 a unor proiecte in vederea reorganizării ei. Pe cît se vede
însă, din relatările doctorului Pataki pe anul 1867, proiectul de reorganizare a secţiei n-a fost
aprobat de autorităţile superioare provinciale.
Secţia de naşteri a fost una dintre secţiile cele mai importante şi mai active ale Spitalului
public din Cluj, care a avut un buget anual de 12 mii 500 de florini, din care 9000 de florini au
fost acoperiţi din fondurile statului şi 3500 din fondul accesorial. La această secţie au învăţat
studenţii Şcolii medico-chirurgicale, in lunile de iarnă, iar in cele 5 luni de vară s-a făcut instruirea elevelor-moaşe în număr de 40-50, dintre care 24 au fost bursiere. Secţia de naşteri a fost
condusă de profesorul Maizner, asistat de un medic secundar şi de o moaşă33 • Profesorul Maizner s-a străduit ca secţia să fie bine înzestrată şi să se respecte ordinea şi curăţenia. Maizner,
fost asistent al lui Semmelweis la Pesta, a introdus la Cluj metoda antiseptică elaborată de
maestrul său.
5)

~lanieomiul

StJitolului public din Cluj

în 1811, cind Dieta transilvană a discutat chestiunea înfiinţării spitalelor in această provincie, s-a pus şi aceea a asistenţei bolnavilor Rsihici în cadrul spitalelor care se vor organiza. în.
şedinţa din 10 septembrie 1811 a Dietei s-a luat hotărîrea ca ,.în ce priveşte alienaţii şi nebunii,
de acum încolo să se pregătească loc pentru primirea lor în toate spitalele publice şi acolo - ală
turi de ceilalţi bolnavi - să fie trataţi şi aceştia, în aşa fel ca după ce nu mai sînt speranţe de
a fi vindecaţi să nu mai ocupe locul destinat celorlalţi bolnavi. ci ei să fie duşi in altă parte".
Această prevedere a Dietei nu s-a putut traduce în realitate o dată cu deschiderea Spitalului
,.Carolina", deoarece instituţia ducea lipsă de spaţiu din chiar anul infiinţâtii sale. Chestiunea
asistenţei alienaţilor a preocupat atît pe doctorul Samoil Pataki, protomedicul Transilvaniei,
cît şi autorităţile guberniale şi vieneze. S-au formulat diferite propuneri cu privire la oraşele
în care ar trebui să se înfiinţeze un manicom.iu mare pentru întreaga provincie. S-a luat in considerare oraşul Cluj şi comuna Girbova, din judeţul Sibiu. După proiectul lui S. Pataki manicomiul urma să fie aşezat în clădirile de pe Cetăţuia (Fellegvar) din Cluj sau în caz contrar în clă
dirile unui mare depozit al tezaurariatului statului din Gîrbova, care stăteau neutilizate. Dar guberniul n-a acceptat nici una din aceste alternative şi a opinat pentru soluţionarea chestiunii numai în cadrul Spitalului public din Cluj, care pe atunci (1826) şi-a lărgit capacitatea prin ocuparea
încăperilor din cele două case :Mikes, din vecinătate. Pînă la soluţionarea mulţum.itoare a chestiunii într-o formă sau alta, în Transilvania s-a pornit o acţiune în vederea adunării unui fond
special pentru nevoile viitorului manicom.iu, acţiune care a eşuat. în 1835 curtea vieneză a dispus
ca să se elaboreze un proiect .pentru rezolvarea definitivă a chestiunii prin construirea unui mare
manicom.iu central, iar pînă la realizarea acestuia a obligat guberniul din Transilvania ca să caute
o soluţie temporară în cadrul Spitalului ,.Carolina". Guberniul a prezentat curţii vieneze proiectul
manicom.iului central, care însă nefiind acceptat în prima lui versiune, guberniul a fost îndrumat
să elaboreze un plan nou şi s-a insistat asupra găsirii unei soluţii locale. Ca urmare a acestei
situaţii, la dispoziţia guberniului, protomedicul provinciei a luat măsuri, în 1840 sau la începutul
anului 1841, ca un număr de alienaţi să fie primiţ1 şi îngrijiţi la spital, ceea ce a fost adus în
mai 1841 la cunoştinţa curţii vieneze.
" Datele cu privire la Secţia de femei au fost redate după lucrarea lui Pataki D., Erdilyorszag kOrhâzai az
1867. cvben, Cluj, 1868.
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Planul înfiinţării manicomiului central n-a fost abandonat de guvernul vienez. Fondurile
existente in acest scop, adunate in Transilvania, fiind mult prea mici pentru acoperirea construirii unui manicomiu central, au rămas deocamdată administrate de Spitalul ,.Carolina" sub
denumirea de fundus mentae captorum şi se aştepta completarea lor. Sumele necesare s-au strins
intre a11ii 1858-1859 din veniturile unei loterii publice aprobate de împărat. S-a luat hotărirea
defi11itivă ca manicomiul să se construiască la Sibiu, unde in anul1859 au şi inceput construcţiile.
După afirmaţiile lui Daniel Pataki, manicomiul a intrat in funcţie in noiembrie 186333 •
În ce priveşte anul in care Spitalul ,.Carolina" a inceput să primească alienaţi, respectiv
numll.rul celor internaţi, izvoarele folosite de noi ne oferă relatări contradictorii. Autorul maghiar
Dr. Lajos Orbân, intr-un articol despre trecutul manicomiului din Cluj, afirmă că incepind din
1834 Spitalul .. Carolina" a adăpostit 2 alienaţi, ca mai tirziu acest număr să crească, succesiv,
la 8M, După Orbăn dispoziţia curţii vieneze privitoare la admiterea alienaţilor in spital şi punerea
a 2 camere la dispoziţia lor dateazll. din anul 1843. Menţionăm că noi am arătat - pe baza
relatărilor lui E. Jakab că această dispoziţie a fost aplicată in anul 1840 sau 1841.
Am văzut din cele prezentate mai sus că problema asistenţei medico-sociale a alienaţilor
nu s-a rezolvat o dată cu internarea alienaţilor la Spitalul ,.Carolina", unde n-au putut fi ingrijiţi decit un număr infim de bolnavi psihici. Părea că această situaţie se va perpetua pină la
deschiderea manicomiului din Sibiu. Lucrurile au luat însă o întorsătură nouă, favorabilă, chiar
dacă asistenţa alienaţilor încă nu primise o rezolvare definitivă. în cursul anului 1857 s-a desfiinţat Secţia alienaţilor de la Spitalul ,.Carolina". care n-a putut să aducă vreun aport simţitor
la ingrijirea lor şi in conformitate cu dispoziţiile guberniului provincial s-a trecut la organizarea
unui Spital temporar de alienaţi din Cluj (Kolozsvari Ideiglenes Tebolyda). care a funcţionat
ca o anexă a Spitalului public. Acest spital a fost aşezat in casa Bogdânfy (actuala casă nr. 1 din
strada Avram Iancu colţ cu Strada Republicii) plătindu-se o chirie anuală de 700 florini. in
răstimpul de la 1 septembrie 1857 pină la 31 august 1863). Ulterior contractul de chirie s-a
prelungit pe o durată de incă 6 luni datorită neterminării construcţiei manicomiului din Sibiu.
Casa Bogdânfy a avut 6 camere. o bucătărie şi dependinţe. Alocaţia zilnică a unui alienat
a fost stabilită la 30 creiţari. îngrijirea bolnavilor săraci s-a făcut in contul statului.
De la infiinţarea pinA. la desfiinţarea Spitalului temporar de alienaţi funcţia de medic primar
a ocupat-o doctorul Francisc B8teki, fiind plătit cu un salariu anual de 300 de florini, iar doctorul Iosif Vass a funcţionat ca medic secundar cu o remuneraţie anuală de 100 de florini. Personalul auxiliar al Spitalului temporar de alienaţi a fost compus dintr-un infirmier principal, care
făcea şi lucrările de administraţie, doi infirmieri şi o infirmieră. După acelaşi Orbăn, aşezăm.intul
clujean pentru alienaţi şi-a început activitatea cu 10 bolnavi la 17 octombrie 185786 • Numărul
bolnavilor in anii 1858-1859 a fost 30-35, dintre care 10 bărbaţi şi 20-25 femei. Statistica
anului 1861 este mai exactă, deşi nu ne permite să cunoaştem repartizarea bolnavilor pe sexe,
ci doar numărul total al alienaţilor îngrijiţi. care au fost in total 48 dintre care 7 s-au vindecat,
un bolnav a părăsit spitalul nevindecat şi 7 bolnavi au murita•. Sumele alocate pentru Spitalul
temporar de alienaţi din Cluj au crescut de la 5 mii 208 florini in 1861la 27 mii de florini in 1867 37 •
Această creştere considerabilA a cheltuielilor trebuie pusâ in legătură cu inmulţirea bolnavilor
internaţi in spital.

ltJ

u
"
"
"
37

Patak.i D., ErtUlyorudg k6rl"lzai a• 1867. evben, p. 8.
Orbân I,., A lullonvdri Ubolyda (1857-1864), in Orvosi Helilap, m. 30 din 1959, p. 1088.
Orb an I,., Q/1. cii., loc.. cit., p. 1090.
Pataki D., Kolorsvdr k hdzainak rovid leirdsa, Cluj, 1862, p. 108.
Ibidem.
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La 16 noiembrţe 1863, o dată cu transJ:ortarea bolnavilor Ia Manicomiul central din Sibiu,
vechiul Spital temporar pentru alicnaţi din Cluj s-a desfiinţat.

SAMUEL IZSAK

DIE ORGANISATORISCHEN VORARBEITEK DER GR0NDUNG DES OFFENTLICHEN SPITALS IN CLUJ {1818) 'VND DIE El\TWICKLUNG DIESER ANSTALT
(Zusammenfassung)
Vorliegende Arbeit bringt einE'n "Cberblick der Vorarbeiten zur Griindung des Offentlichen Spitals in Cluj im Jahre 1818. Die Quellenuntersuchung bezeugt eine 1810 gegri.indetc
Spitalkommission mit der Aufgabe, einE'n Plan hinsichtli<.h Spitalgriindungen in Siebenbiirgen auszuarbeiten. In den Landtagsitzungen vom 9., 10. und 13. September 1811 wurde
der .Plan zur Diskussion gebracht, die Griindung der ~pităler in Tirgu Mureş und Cluj beschlossen und es wurden die Grundsătze ihrer Tătigkeit festgelegt.
Das Klausenburger Karolinen-Spital wurde 1818 erOffnet. Es diente auch didaktischklinischen Aufgaben der Medizinisch-Chirurgischen Lehranstalt. Kennzeichnend fiir die in
den darauffolgenden Jahrzehnten festgestellten Entwicklung ist Erweiterung seiner AufnahmemOglich.keiten und Vermehrung der Fachabteilungen: Innere Krankheiten, Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshilfe und Geisteskrankheiten. Das Spital ging bei Eroffnung der Universitătskliniken in Cluj in ihnen auf.
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DJSERTAŢIA

DESPRE

ŞCOLI

A LUI GEORGE

BARIŢIU

(1835)

Viaţa şi

activitatea prodigioasă a lui George Bariţiu s-a invreduicit in ultimii ani de o atenţie
noilor cercetări care s-au finalizat in lucrări valoroase. Rind pe rind au văzut
lumina tiparului trei antologii şi o monografie substanţială, la care cu uşurinţă pot fi adăugate
alte.studii şi lucrări documentare ce pun in evidenţă dimensiunile cu adevărat impresionante
ale unei opere ce acoperă şase decenii!. Poate nici unul dintre d.rturarii vremii nu s-a dăruit
vieţij. publice şi publicisticii ca Bariţiu, omniprezent in viaţa intelectuală a neamului. De aceea,
fără, îndoială, in studierea activităţii cărturarului român nu lipsa informaţiei, ci abundenţa ei
ingreunează paşii cercetătorului care trebuie să înfrunte noianul de manuscrise şi publicaţii
pentx:u a ajunge la înţelegerea deplină a omului şi operei. O muncă plinll. de dificultăţi, desigur,
dar împlinită prin pomenitele cercetll.ri care îngăduie astăzi aprecieri de valoare .
. S-ar părea că despre Bariţiu se pot adăuga puţine lucruri sub raportul ineditelor, deoarece
cărturarul a publicat mai tot ceea ce scrisese, excepţie făcînd poate lucrările din tinereţe
pe care singur nu le-a socotit că merită a fi imprimate, precum şi corespondenţa. Şi totuşi,
ac;este inceputuri sînt din cele mai interesante şi ispititoare, fiindcă mărturisesc frămîntările
anilc;>r de formaţie şi în bună parte profilul intelectual al unei epoci. Este şi cazul Disertaţiei2lui Bariţiu despre şcoli pentru credincioşii de lege grecească din Braşov, scrisă in 1835, pentru
negustorimea braşoveană de "lege grecească", ca indemn al unei noi politici şcolare naţionale.
Din păcate Disertaţia a rămas inedită cu excepţia unor fragmente publicate de Andrei Birse:mu în cunoscuta lui monografie despre şcolile braşovene 3 • Valoarea acestor pagini tipărite
de Birseanu s-a dovedit a fi deosebită dacă ne gîndim că mai toţi cercetătorii pleacă in definirea
lui Bariţiu de la ele. Cu atît mai mult interesează Disertaţia integrală care ne poate descoperi
pe tînărul Bariţiu in toate articulaţiile gindirii sale din jurul anilor 1835, cu un an înainte de
efectuarea memorabilei călătorii în Ţara Românească. Din fericire, prima lucrare a lui Bariţiu
a fost redescoperită în nepreţuita arhivă a Bisericii "Sfintul Nicolae" din Braşov şi semnalată
intr-un scurt articol'. Valoarea Disertaţiei în lumina lecturii integrale îndreptăţeşte editarea
şi o nouă insistenţă pe marginea ei, acum cind putem urmări firul gîndirii cărturarului aşa cum
se cristalizase la mijlocul deceniului patru al secolului.

sporită datorită

1
Arlicole literare, ,.Mica bibliotecă critică", Bucureşti, 1959, cu un cuvint despre George Bariţiu şi note de Vasile
Netea; George Bariţiu, Scrieri social-politice, Studiu şi antologie de Victor Cheresteşiu, Camil Mureşan, George Em .
Marica, Bucureşti, 1962; Radu Pantszi, Viaţa şi ideile lui George Bariţiu. Studiu introductiv, antologie şi note de ...
Bucureşti, 1964; Vasile Netca, George Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966.
1 .Al:hiva Bisericii Sfintul Nicolae din Scheii Braşovului, fond Cetate, Registrul Copieriu de documenturi ale Capelei
romaneşti din Cetatea BrafOVUiui, p. 95 -116.
' A. Bârseanu, Istoria şcoalelor centrale române gr. or. din Braşov, Braşov, 1902, p. 23-28.
• Ş. Polverejan, Prima lucrare a lui George Bariţiu, In Familia, anul 3 (103), nr. 5 (21 mai 1967), p. 22.
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Prima lucrare a lui Bariţiu are o dublă însemnătate pentru noi. Odată că ea mărturiseşte
un adevărat program pentru dezvoltarea învăţămîntului naţional şi în al doilea rind, pentru faptul că prin textul ei putem urmări progresele ideologiei naţionale, intr-o vreme in care manifestările literare sint incă sărace in Transilvania, sau incă foarte puţin cunoscute. De aci poate
şi însemnătatea lucrării lui Bariţiu care ne poate introduce in lumea ideilor care au precedat
cunoscuta călătorie la Bucureştii şi apariţia foilor româneşti braşovene. Disertaţia lui Bariţiu
este prin urmare un moment semnificativ in istoria ideilor naţionale, motiv pentru care se
cuvine să fie cercetată de astă dată pe baza textului ei integral.
Lucrarea lui Bariţiu datează din primăvara anului 1835 cind cărturarul român stabilise
legături cu cercurile negustoreşti din Braşov, unde venise pentru a instrui, in lunile de vară,
tinerele odrasle ale românilor de aici1 • Observator atent, Bariţiu şi-a dat seama de la inceput
că potenţialul economic al burgheziei româneşti din oraşul de la poalele Timpei poate şi trebuie
îndrumat pe calea unei dezvoltări naţionale 7 • Aşa se explică redactarea, se pare, incă la Blaj,
a Disertaţiei despre şcoli pentru credincioşii de legea grecească din Braşov, menită să convingă
cercurile burgheziei braşovene despre necesitatea unei educaţii naţionale. Bariţiu venea în
această lucrare cu o seamă de idei noi despre şcoală, cristalizate in ambianţa culturală a Blajului, unde de la inceputul deceniului patru un grup de cărturari, avind in frunte pe · S.
Bărnuţiu, T. Cipariu, I. Rusu, porniseră şi izbutiseră in cele din urmă să reorganizeze şco1ile
din Blaj 8 • Organizarea liceului de la Blaj Lyceum episcopale Blasiense, cu facultăţile de teologie şi filozofie, reorganizarea gimnaziului şi a şcolii normale punctează, de fapt, evoluţia fericită.
a vieţii naţionale româneşti in care şcoala şi problemele ei căpătau un rol tot mai insemnat.
O şcoală nouă, cu un program la nivelul şcolilor superioare din Transilvania, orientată pe făgaşul
luptei de emancipare naţională, se impune ca o necesitate grabnică. Promotorii ei vizau intemeierea unui învăţămînt laic, acordat la progresele invăţAmintului european şi totodată
menit să servească dezvoltarea burgheziei române•. Or, in Blajul dominat de tutela teologică,
urmărit cu suspiciune de forurile oficiale in evoluţia lui naţională, nu se puteau realiza ideile
novatoare de care erau animaţi cărturarii pomeniţi, in rindul cărora trebuie să socotim şi
pe tinărul profesor de fizicii George Bariţiu. De aceea a crezut de cuviinţă că politica şcolară
naţională trebuie să cuprindă o sferli mai largă, să incorporeze energiile latente ale unei clase sociale burgheze, cum era cea braşoveanli, să le indrume in sensul unor aspiraţii general româneşti. Se poate afirma că in 1834-1835, prin George Bariţiu, se stabileşte o primă şi trainică.
leglitură intre intelectualitatea română, promotoare a ideilor naţionale, şi negustorimea din
Braşov, in căutarea individualităţii ei naţionale. Cei din urmă se conving că viitorul lor
se află in sinul naţiunii române in ansamblul ei, iar primii işi dau seama că lupta de emancipare naţională trebuie să se sprijine pe o bază socială mai largă, indeosebi pe burghezia
românească in afirmare. Recent chiar, acţiunea din 1834 pornită de Moga şi LemenPo, reactualizind de fapt ideile Supplexului, lăsa să se întrevadă nădejdea, surprinsă şi de Bariţiu, că
' V. Netea, Tinwtei Cipariu şi Gwrge Bari/iu c4l41ori prin Ţara RomâneasctJ in 7836. Note pe marginea unui
text inedit, in Stvdii, XI, 1958, nr. 1, p. 117-128.
_. • I. Pervain, Ghwrglte Bariţ, f"ofesor la şcoala negustorilor din Braşov, in Studia, ser. Phi1o1ogia, Fasc. 2, Cluj,
~63, p. 121-125, şi V. Netea, George Bariţiu, p. 49-69.
7
D. Prodan, Gheorghe BariJ, Cuvint comemorativ la 150 de ani de la naşterea sa, in Analele Academiei Republicii
Socialiste România, XII, 1962, p. 290.
• lsiRom, III, p. 1057-1058.
' Dumitru Ghişe şi Pompillu Tcodor, Contribuţii la cunoaşterea activitdţii filo6ofice 11. lui Simion B4rnuţiu, In Revista,.
de filorofie, XI, 1964, p. 357-369. t
11 D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, 1967, p. 420 şi unu.
•
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.,r,om,ânii peste puţin va fi cunoscuţi de naţie" 11 • Precizare de cea mai mare însemnătate care
ne ţXplică mobilul de fapt al acţiunii lui Bariţiu. Ţinind seamă de aceste circumstanţe, Disertaţia capătă o altă valoare, fiindcă venea ca un element complimentar in politica de emancipare a naţiunii române.
La 1834-1835, Bariţiu se mişcă în ambianţa a două mari mişcări ideologice, aceea a epocii
luminilor şi a romantismului care se afirmă cu putere crescîndă. Dacă pledoaria pentru şcoală
pentru luminarea poporului şi, in general. întreaga optică iluministă sub semnul căreia prezintăstarea culturală a românilor în primele pagini este atît de evidentă, în Disertaţie apar totodată subliniate şi elementele manifeste ale unei noi culturi naţionale, dominată de ideile seco1ului naţionalităţilor. Analiza stării culturale a naţiunii române este un prilej pentru Bariţiu de
a sublinia necesitatea unei educaţii in sens iluminist; .,creşterea bună vrednicii mei cititori
est~ temeiul tuturor bunătăţilor. Creşterea este ce face pe om ca să fie om, ca să se deschilinească de plasa altor vieţuitoare, necuvîntătoare" 13 • O educaţie .,prin sănătoasele învăţături, prin
înaltele ştiinţe a relighii, a moralului, prin mintuitoarea filosofie, ... " 13 • Prin urmare alături
de .,.sănătoasele învăţături", de .,inaltele ştiinţe a relighii", el adaugă etica şi filozofia, pe care
de fapt pune accentul. atunci cind le consideră .,mintuitoare''. Educaţia la care se gindeşte Bariţiu
trebuie să se facă în şcoli, fiindcă .,singura, buna şi temeinica creştere ce să dă în şcoli este în
sta~~. de a vindeca toate ranele, de a revărsa mult bine şi îndestulare"u. Dar pentru aceasta
era .~evoie de şcoli şi bilanţul pe care il face este negativ în ceea ce priveşte şcolile româ~~şti. .,Mă uitai împrejur în Ardealul tot, şcoli priveam, vedeam multe dar nu româneşti;
o ~l:l;· numai singur la Blaj pentru români, şi aci pentru cinci sute de tineri pe an, mai mulţi
nu J;>?t, nu au modru de a învăţa; şi ce este acest număr de şcolari asămănat cu un milion
şi ~ai două sute de mii de români locuitori întru această patrie; cind să vor lumina? Şcoli
sint 9-e lipsă, şcoli"I5.
Br!J.Şovul i se pare, în acest context de gindire, cel mai potrivit pentru un program şcolar
de anvergură, pentru că aici erau .,atăţa bărbaţi cu duh de naţionalitate însuflaţi" 16 şi totodaţă . elementele negustoreşti înstărite, active, un mare număr de locuitori români care se
cifr~.~,ză la douăsprezece mii. În aceste elemente el vede o mare forţă care îl întăreşte în conving~rea că Braşovul este singur în stare să fie un .,izvor de ştiinţă" atît pentru sine
cit:·~·cu vremea, pentru toată naţia"l1. Să observăm de la început faptul că'Bariţiu leagă
actiyjtatea educativă de elementele burgheziei bra.5ovene, cărora le acordă prioritate, iar
oraşului şi viitoarei instituţii un rol naţional. Cn Disertaţia lui Bariţiu păşim ideologic p.! un
noU:· ~eren de gindire în materie de educaţie, spre zonele învăţămîntului laic, sub patronajul
laicitliţii şi nu al bisericii. În epoca precedentă aflată sub semnul directivelor iluministe, deşi
se :·r:icuseră paşi însemnaţi pe drumul laicizării învăţămintului, principalele şcoli româneşti.
ceh~ .de la Blaj, se păstrează încă sub patronaj ecleziastic18 • Acum însă, prin Bariţiu, se afirmă
o ni>uă şi fertilă orientare, laică prin excelenţă, umbrind rolul religiei, care trece pe planul al
doil'~~·.
11 ;Disertaţie

. .. , p. 103.
ldem, p. 97.
1dem, p. 97 - 98.
ldem, p. 98 .
lbid.
11 lbid.
" lbid.
18
lstRom, III, p. 1057; ci. şi Coriolan Suciu, Crimpeie din procesul dintre profesorii de la Blaj şi episcopul Lemmi
(1843-1846), Blaj, 1938, p. 3 şi unn. Pentru noul spirit naţionalist şi antiteologic v. şi G. Bogdan-Duică, ViaJa
şi itkil~ lui Simion Bdrnuţiu, Bucureşti, 1924, p. 33-67; D. Ghişe, P. Teodor, op. cit., p. 361 ~i urm.
,.
"
"
..
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Bariţiu subliniază în cadrul unei analize detaliate necesitatea unor şcoli .,destoinice a răs
punde la toate lipsele veacului de acum", şcoli care să contribuie la pregătirea tineretului.
.,Iară cănd vom privi la lucrurile ce pentru zilele de acum vă sănt părtinitoare, dinpreună să să dovedească şi aceia, cum că numai voe să aveţi, vă este cu putinţă a ridica
nişte şcoli ca acelea, întru care nu numai ştiinţele cele frumoase, ci şi cele filosoficeşti să
să poată învăţa spre folosul nu numai a rămăşiţelor d[umnea]voastră, ci a toatei naţii româneşti şi a celor dimpreună cu dînsă" 18 • Prin aceste constatări Bariţiu se ridică la nivelul unei
politici şcolare naţionale, politică largă ce avea în vedere şi elementele de alte limbă din
lumea negustorilor braşoveni. El se referă mai cu seamă la greci. Pledoaria lui Bariţiu susţine
necesitatea şcolilor în limba română, fiind convins că numai în atari instituţii se poate asigura
progresul. "Acest adevăr e cunoscut de toate naţiile iubitoare de luminare, ci să privim numai
la fraţii noştri din Valahia şi Moldova" 20 • Constatarea dascălului e revelatoare pentru orientarea
spiritualităţii româneşti ardelene spre cultura fraţilor de peste Carpaţi, unde tocmai în această
epocă problemele şcolii sint în centrul atenţiei oamenilor de cultură.

in

Militind pentru o viaţă naţională proprie, Bariţiu socoate că practica mai veche a studiilor
şcolile străine este dăunătoare, fiindcă aceste şcoli, datorită prozelitismului, pot duce la

deznaţionalizare.

Tabloul stării culturale zugrăvit de Bariţiu este, desigur, exagerat, voit chiar sumbru pentru
a face loc ideii pe care o susţine. Dar nu e mai puţin adevărat că limbajul tipic iluminist cuprins
in formulări ca .. negura neştiinţelor", "urgia tuturor neamurilor", aluziile la iobăgie, la "slujba
domnească", la "tot feliu de dăjdii", acoperă o tristă realitate in Transilvania primei jumă
tăţi a veacului al XIX-lea. De altminteri el este explicit atunci cînd scrie: "Dintru acia.sta
puţină privire la întîmplările cele trecute, lesne cunoaşte fieştecare ce însemnează a nu avea
o naţie întreagă şcoli şi alte insitudumuri de ştiinţăle cele de lipsă. Este aceasta o mijlocire foarte întocmită de a preface şi a corei o naţie întreagă împreună cu religia ei într-alta
oarecare ~i aşa a o stinge cu totul" 21 •
Naţiunea însă a rămas nealterată continuă Bariţiu datorită ţărănimii care s-a păs
trat spre deosebire de o "parte mai ales din nobleţă" 22 • Aprecierea omului de cultură este insemnatA pentru gîndirea lui Bariţiu din epoca inceputurilor sale, in care socotea marea masă a celor
mulţi drept păstrătoare a fiinţei naţionale. Prin urmare, atitudinea lui Bariţiu, la 1835,
in aprecierea ţărănimii este romantică, valorificind unele trăsături ale iluminismului românesc.
Aprecierea invăţămîntului grecesc pentru viitorii negustori este la rindu-i în concluzie
înainte de toate pentru că acum "sosind alte stări imprejur", este .,de lipsă de alte
sisteme şi metoduri învăţătoare", iar in al doilea rind pentru că fiilor "românilor" limba grecească nu le "poate fi cunoscută" şi şcolile "indestulătoare" 23 • Încheierea lui Bariţiu merită
si fie reprodusă intocmai. "Dintru aceste pornind zic cum că de nu vor avea licuitorii creştini
de legea grecească din Braşov căt mai curând şcoli aşa întemeiate, intru care fii lor pentru
tot feliu de stat să să poată destul procopsi şi pregăti în limba care este părţii cei mai mare
a lăcuitorilor cunoscută, atunci relighiia, naţionalitatea, înflorirea neguţătoriilor şi tot
numele cel bun, vor veni in primejdie de a le perde"u. Deci se evidenţiază de pe
negativă.

Diserlalie . .. , p. 100.
I<kr11, p. 100-101.
I<km, p. 102.
Ibid.
" Jdem, p. 102-103.
"' Jdem, p. 103.

"
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acum în politica naţională, alături de relaţia şcoală, religie, naţionalitate, existentă şi în iluminism, legătura dintre activitatea negustorească şi învăţărulnt.
Noua îndrumare pe linie şcolară are în vedere ,.învăţături mai bogate", în limba naţională
pentru vremea viitoare, cînd naţiunea va fi recunoscută între naţiunile ţării. "Ce lucru de dorit
ar fi, ca avind nişte cetăţeni aşa văzuţi, nişte neguţători aşa avuţi precum sănt braşovenii
acolea în mijlocul său şcoli bine orinduite, profesori destoinici a da fiilor săi toate ştiinţele cele
de lipsă şi folositoare, a vărsa şi a topi în inimile lor toată sîmţirea relighii, moralului, naţiona
lităţii, patriotizmului L•.• ] bine crescuţi şi pregătiţi a vi trimite la locuri mai uepărtate pentru ştiinţă şi ecsperienţă şi mai mare" 25 • Bariţiu are în vedere, deci, specializll.ri pe alte meridiane culturale, pentru care însă noua şcoală preconizată trebuie să fie un stadiu pregătitor. Noul
învăţămînt trebuie în primul rind să servească dezvoltarea burgheză a societăţii şi, implicit,
naţiunii române al cărui viitor îl ataşează acestei clase sociale, opusă feudalismului. El constată însă că magnaţii Transilvaniei, atenţi la spiritul vremii, rup cu tradiţiile şi se angajează
pe drumul economiei capitaliste, organizîndu-se în "soţietăţi neguţătoreşti". "Pe zi ce merge
să îndulcesc în neguţătorie, întru atîta cit (încetînd impărăcherile) sînt gata a ridica în patrie
soţietăţi neguţătoreşti, care să stea tot din domni avuţi şi iscusiţi întru toate ştiinţele ce îl ridică
pe om la stare strălucită, să pună peste puţin şi în patria noastră creditul întru înflorire, supuindu-să însuşi şi domnii dreptului negutăţoresc (Handelsrecht)"21 • Bariţiu vede cu perspicacitate
pericolul ce-l reprezintă pentru negustorimea românească rămînerea in cadrele unei rutine
tradiţionale . .,Oare dacă nişte domni ca aceia, cari insoţindu-să laolaltă şi ridicîndu-şi creditul
cu bani, ci mai întîi cu moşiile ce le au statornice, vor pomi o neguţătorie cît de însemnătoare
şi vor cuprinde ramurile ei şi acele de vor ţinea in partea sa avind oameni procopsiţi şi umblaţi
în ţările cele cultivate, atunci de fiii şi nepoţii noştri ce va să fie în vremea viitoare, cari
afară de bani ce totuşi totdeauna sînt în multe primejdii, de cumva cel ce ii moştene.oşte nu
are ştiinţă şi hărnicie de a-i întoarce spre sfîrşituri bune, învăţătură şi intelepciune, veacului
de acum amăsurată, nu au" 27 • Tînărul cărturar român pledează convingător pentru o "soţietate"
negustorească românească, întemeiată pe "înţelepciunea" cîştigată în şcoli, chemînd pe români
şi greci, pe sîrbi şi pe bulgari, cu aluzii la faptele strămoşilor, la o viaţă mai bună. Chemarea
lui ia forme patetice atunci cind socoate şcolile un "monument" pentru "toată naţia"
"Şcoli, şcoli, bărbaţi braşoveni, care bine întemeiate şi înzestrate, pe lîngă ce varsă cele mai
scumpe daruri peste omenesc, luminează şi au luminat orizonul tuturor patriilor, rămîn în veci
mulţămitoare cătră întemeietorii săi"2 8 ,
Bariţiu consideră că şcolile sînt cu putinţă avînd în vedere bogăţia negustorilor, a bisericilor, existenţa şcolilor de pînă atunci, ce urmează a se împreuna "cu toate veniturile lor". O
şcoală însă de nivel, cu mai mulţi dascăli, care la , , un loc", "subt o direcţie înţeleaptă", să lucreze spre acelaşi scop al creşterii tinerimei. Dascălii să fie "cunoscuţi şi aprobaţi", destoinici, cunoscători de "regulile creşterii", oameni morali. "De nu va avea - scrie Bariţiu - dascălul
purtarea cea mai cuviincioasă, cum vor să aibă ucenicii lui, cărora cea mai de aproape căută
toare şi icoane le sînt dascălii ... "28 •
Bariţiu schiţează

după

legi

" Idem,
Idem,
1
' Ibid.
" ldem,
11 Idem,

11

şcolare,

profilul unei şcoli moderne, cu învăţămînt organizat pe clase, conducindu-se
sub o "direcţie straşnică", o şcoală "sistematică". Nu uitli. nici greutăţile,

p. 104.
p. 105.
p. 107.
p. 109.
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întimpinlrile şi obiecţiile ce s-ar putea ridica în faţa planului său. înainte de toate, "negura
neştiinţelor" care invăluie naţiunea, compoziţia naţională eterogenă a negustorilor braşoveni
ar putea constitui piedeci in calea proiectului de ridicare a şcolii. Bariţiu, deşi recunoaşte
realismul unor eventuale obiecţii, nu este insă de acord cu toate, fiindcă socoate că printre
români se află oameni învăţaţi, iar în Braşov oameni ce pot sprijini programul de şcolarizare.
"Nu vă pregetaţi dară însuşi d-voastră a rumpe ghiaţa, a porni înainte, a da pildă la cei întunecaţi, a ajuta pe cei ce doresc a lucra pentru binele de obşte şi n-au putere, ca aşa cu
toţii să putem oarecînd eşi din întuneric şi din umbra morţii"3°. E interesant că Bariţiu introduce in discuţie principiile unei etici · noi, laice, în care binele individual este subordonat
celui de obşte. De fapt cărturarul român pe acest tărîm continuă Şcoala ardeleană, pe Samuil
~ficu care susţinea aceleaşi principii morale. El este de fapt un continuator. "Însă unde este primejdia de obşte, unde sfinta relighia, moralul şi toată fericirea, pentru greci ca şi pentru români
şi pentru ceilalţi este în primejdia, unde aşa este frică cum că va să scapete din neguţătorie
bolgarul ca şi grecul şi ca românul, acolo nu cred eu că nu uită oamenii de impărăchieri şi nu
dau mîna unul altuia de ajutorinţă"a 1 • Soluţia o cautll. in renunţarea la prejudecăţi şi în unirea eforturilor, in "unirea laolaltă", cum scrie cărturarul. Eforturile le vede indrumate nu spre
milostenia creştină, ci intr-o operă de educaţie largă, care să cuprindă copiii săracilor, nutrind
convingerea că astfel numărul celor lipsiţi se va micşora. Şcolarizarea într-o instituţie de genul acelei pentru care pledează urma să asigure cadrele necesare bisericilor, preoţi instruiţi, ce
ar putea să fie pilde de moralitate. Dar o instrucţie temeinică ar putea mai cu seamă oferi
neguţătorîmii "oameni înţelepţi cunoscători de drepturile sale" şi astfel nu ar mai fi nevoie
să apeleze cu bani la alţii. De aceea ii îndeamnă, gîndindu-se la fiii negustorilor: "Daţi-le minte,
iară nu bani. ~fintea şi înţelepciunea este avuţia cea adevărată; aceasta singură este în stare
de a purta mărfuri de la marginile lumii"IJ.
Bariţiu indeamnă la fapte, la fapte cit mai grabnice, la depăşirea rutinei strămoşeşti, fiindcă
există primejdia că o atare şcoală să se ridice într-o lîmbll. străină. Este convins că profesorii
necesari pot fi recrutaţi pe mll.sură ce "merg tinerii inainte", că in sfirşit se vor găsi din rindul
naţiunii române, că succesul depinde de iniţiativa româneascA. "Pentru binele de obşte al
nostru altul nu ne va îmbiia, nici nu este nime datoriu sA-ţi dea ce nu ceri, sau de cererea nu
e cu temneiu" 13 • Insistind pentru iniţiativa românească în materie şcolarii, Bariţiu sugerează
de fapt o nouă politică naţionalll. in domeniul invăţămintului românesc, o autonomie faţă de
oficialitate. Drumul schiţat acum de Bariţiu este de fapt acela al evoluţiei ulterioare aşa cum
o vom cunoaşte din istoria invăţll.mîntului in prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Disertaţia lui G. Bariţiu prezintă, aşa după cum s-a putut vedea, o deosebită însemnătate
pentru istoria învăţămîntului transilvănean. El pledează pentru un invll.ţămînt legat de nevoile
negustorimii române braşovene. Ideile despre educaţia naţională îşi găsesc originea însă in
ambianţa şcolilor blăjene, în fermentaţia innoitoare de idei care a dus în cele din urmă la organizarea Liceului episcopal la Blaj şi la reorganizarea gimnaziului. Evident că Bariţiu se inspiră
şi din orizonturile noi ale învăţămîntului european, căutînd pentru Braşov soluţii adecvate
cercurilor şi necesităţilor negustoreşti. Pe baza acestor idei, Bariţiu a deschis la poalele Timpei,
în toamna anului 1836, noua instituţie de învăţămînt, cu un program concordant tezelor preconizate. Un învăţămînt naţional, vizînd progresul naţiunii române prin cursuri de gramatică
•• Jdem, p. 111.
al Jind.
" Jdem, p. 113.
"ldem, p. 115.
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romanească şi ger~ană, de istorie, geografie şi in acelaşi timp, prin încercarea de a asigura un

program de pregătire în domeniul ştiinţelor economice. Dar Disertaţia lui Bariţiu reprezintă
un moment important în evoluţia gindirii social-politice in Transilvania, punctează evoluţia
spiritualităţii noastre de la Supplex Libellus Valachorum la 1848. însemnate indeosebi sint
acele consideraţii care vizează. însăşi ideea naţională care treptat depăşeşte particularismul
local, ridicîndu-se la valori general româneşti. Faptul că progresele invăţămintului din ţările
romAne sînt date drept exemplu de urmat in 1835, dovedeşte eli. legăturile şi influenţele
sinţ ,mai vechi decit anul 1836 cînd Bariţiu şi Ci pariu intreprind cunoscuta lor călll.torie in Ţara
Românească. Dar mai importantă ni se pare orientarea nouă a intelectualităţii române ardelene spre elementul burghez, care este atras în mişcarea naţională ce avea atîta nevoie de un
suport economic şi social mai larg. Prin ideile enunţate in Diserlaţie, G. Bariţiu se inscrie
in istoria culturii româneşti ardelene din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu una din
cele mai însemnate contribuţii, de mare ecou in viitor.
şi

ŞERBAN

POLVERE]AN
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ANEXĂ
DISERTATIE
DESPRE ŞCOI.I PENTRU CREDINCIOŞII DE
I.EGEA GRECEASCĂ DIN BRAŞOV
1835

Norodul ce

şedea

intru intuneric au

văzut lumină mare:Mat. cap. 4 stih. 1 6

Şi luind un prunc, 1-a pus pre el in mijlocul lor, şi lulndu-1
in braţe, a zis lor : oricine va primi pre unul dintre aceşU
prunci intru numele meu, pre mine mâ primeşte
llarcu cap. 9 stih. 36-37

Cdlrd dorilorii d.e cuUurd

•Vrednic de milă ni se pare omul acela care in viaţa lui, pe unde umblă in cătrâu merge, cu cine să intllneşte.
neincetat să căeşte, cum că el nu mai are nici un noroc In lume, nici sănătate ca alţi oameni, nici avere
din ce să trâiască, nici pace In casă, nici prieleşug sau prieteni adevăraţi. Jntr-aceaia, pentru a depărta unele asemenea rele de la sine, nicăiri nu să mişcă, ci i-ar părea bine de ar veni altul cineva, ca trupul lui cel bolnav să
i-1 schimbă, dă.ndu-i altul mai intreg şi tineresc, ca toate ce-i sănt de lipsă să i le aducă de-a gata, cu un cuvânt.
toate altul să-i isprăvească, şi apoi atunci el ar mulţămi la toţi foarte frumos.
fns.'l un om ca acesta i[u]bitor de odihnă de cumva nu dobândeşte in dar de la nime nimic, oh! atunci pentru
toate relele ce-l asupresc lot alţii sănt de vind, loal:l lumea le este impotrivitoare.
Ce \'i să pare vredllici cetilori despre unii că aceştea carii nici săn[t) calzi, nici reci; însă iată mA grăbesc cu neas-tămpărare a zice ce am in g:lnd, a mA apropia de lucru ce-l doresc.
Pentru un om a~ nelndestulat cu sine aH ai milă c:lt urgie - dară nu este aşa cănd vedem naţii înretgi lnlm
asemenea boală mtrcezindu-să. Atunci cu mult mai mnre este nm:lrirea inimilor tuturor celor bine simţitori, cind
uarednc in naţia sa din a căreia sân au eşit, nu aude alta decit c:liri, jeluiri şi plinsături, fără a să afla cineva.
care să caute pricina răului, şi aflAIIdu-o să să nevoiască a ridica răul din mijloc.
Aci nu-mi nţi imputa, din toate alte naţii de o soarte mai nenorocoas:l, aducănd spre pildă naţia românească,
ca lăcuitoare in Ardeal c:lte glasuri neplăcute nu ne răsună de la fii acestia! Unii dintre cei fără de nici o învăţă
tură oftează zicănd : O Doamne săraci săntem, cănd ne va face impăratul şi noao drept. Ca cum impăratul ar fi·
chiar şi datoriu, ca lăsăndu-şi tronul cel ocrotitor să are şi să samene pe soma noastră.
şi vorbeşte,

Ei frate, impăratul vrea dreptul, dar domnii şi
romAnului 11 in gură de-a gata şi dacă au căzut in tină

saşii

sfint de

vină,

să să ţipe după

el

ca cum domnii

şi saşii

să-I scoaţă, văzând că

ar fi datori a băga·
are putere de a eşi.

Ba nu prietine, zice al treilea care doarâ au călătorit prin ţări mai cultivite; nu-i de vină nime, cum că romAnul'
e nefericit, ci el este, că nu ştie lucra pămăntul, la neguţătorie incă nu inţălege bine. Ci la acestea, im rumpe vorba
altul mai sfătos, care să vede şie a şti şi a pricepe mai mult; nu, aşa nu, zice el, ci să fie naţia românească In Ardeal
tot una, să nu fie atâta unire şi neunire, să nu fie aşa dezbina ţi de dltră olaltă prin mAestriile pizmaşilor; atunci
ai vedea ce bine ar fi de romAni. - fnsă vine altul cu o moralitate cum să vede şi mai sănătoasă : Ba din român,
strigă cu un ton pre căt sumeţ, pre atâta şi bajocoritor, nu va fi păn:l-i lumea om de treabă, că el este leneş, pizmă
tlueţ, stricătoriu, şi altele ca aceste voamă asupra intregii naţii.
Toţi aceştia, şi alţii

asemenea acestora, ispitesc coaja, iar la mAduvă din năuntru a pătrunde nu să străduesc ;.
acestea le au in loc de pricini, iară pricina cea adevărată este ascunsă dinnaintea ochilor lor. Adevărat este, multe rele storcătoare de lacrămi domnesc Intre romAni. Ci au romAnul nu este din trup şi din suflet alcă
tuit ca şi să zic, englezul, sau franţozul cel cu cultură mare? Au romănu nu este destoinic cu puterile sale şi trupeşti,.
şi mai vărtos cele sufleteşti, a face toate cele de lipsă la sfârşitul său pentru care e zidit? Numa indreptătoriu să
aibă ca şi alte naţii.
văd urmările şi

Aci stmn in loc şi ne socotim ce au avut alte naţii, ce nu avem noi, din care lor tot binele le-au urmat, iar·
nu ne-au mai venit nici un bine; creşterea bună vrednicii mei cetitori este temeiul tuturor bunrătăţilor. Creş
terea este ce face pe om ca să fie om, ca să să deschilinea6că de plasa altor vieţuitoare necuvăntătoae, după vrednicia şi maiestatea sfărşitului său. Şi Intr-adevăr, pentrucă spuneţi-m mie ce deschilinire este intr-un om, de altmintrelea căt de sănătos şi Intreg de fire, care n-au avut nici o lnvăţătură in viaţa lui de credinţa sa, de dumnezeu
5 ău, de sfârşitul său cel vecinic, despre modrurile de a trăi in lume mai pă uşor şi totuş a păzi poruncile, vreau.
să zic, ce deschilinire este Intr-un om ce nu ştie nimic, şi Intre dobitoc - din afară privind? De căt că_ claia ştirnouă
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vorbi, iar dobitocul nu ştie. Iară dimpotrivă, prin sănătoasele învăţături, prin inaltele ştiinţe a relighii, a moralului//
prin mă.ntuitoarea filosofie, cine nu ştie cum că omul cu aceaste puţin 111icşorit este decdl ingerii•.
Creşterea dar, creşteria este după darul cel dumnezăesc, al doilea vistieriu al bunătăţilor. Ci bunule Doamne! Tocmai
acest visteriu ne lipseşte noao şi noi încă tot mai durmiteam. Glasul firii strigă cu putere înfricoşătoare cătră mulţi
părinţi : Fă cele ce sănl spre binele, spre fericirea fiilor tăi, fă că eşti tată acelora, tu pentru aceia trăeşti, nu penlm
tiKe, pentru [tine] alli au trăit. Ah, glas ce străbate inimile celor simţitori, iară celor simţitori le face de odilm<•.
[sic!]

Unele ca aceste socotindu·le adeseori intru inima mea, pătruns de starea cea vrednic-d. de milă n naţii româneşti,
cum, incăt este şi aceia Jocătuitoare a pământului, chiar patria sa şi-o are de maştehă; mai incolo cu sfll..nta relighia
sa (zică-m cine ce-mi va zice, eu spui ce văd), de amăndouă părţile aşa este de strămtoratd, cât nici mAcar biserici
intru cari să-şi laude dumnezeul său după cuviinţă, in cele mai multe Jocuri nu ore; Intru acestea învingfndu-Dll\
despre acel neclătit adevăr, cum că singură bună şi temeinica creştere ce să dă in şcoli, este in stare de a vindeca
toate ranele, de a reversa mult bine şi Indestulare. 1\lă uitai Imprejur in Ardealul tol, şcoli priveam, vedeam multe,
dar nu romă.neşti, o nu! Numai singur la Blaj pentru romd.ni şi aci pentru cinci sute de tineri pe an, mai mulţi
nu pot, nu au modru, de a învăţa; şi ce este acest număr de şcolari, asemănat cu un milion şi mai doao sute de
mii de romă.ni Hl.cuitori intru această patrie? Când să vor lumina? Şcoli sănt de lipsă, şcoli !
Aci stAtui şi privii cătră Braşov. Dumnezeule bune! Atdţa bărbaţi cu duh de naţionalitate lnsuflaţi, atăţa, nu
numai slmţitori de lipsele şi năcazurile neamului său, ci dinpteună avuţi neguţători harnici şi văzuţi, romAni, greci,
bulgşrl, toţi atâta prin buna credinţă, căt şi cu alte legături, pre cum a neguţători! şi a căsdtorii, inpreunaţi laolaltă
la aceste 12 mii de lăcuitori romAni ai Braşovului cu puterile unite ce n-ar face? Nu nişte şcoli, ci mi să pare di
Tămpa o ar putea muta din locul său, ca In unii mai curând să le răsare soarele, numai să vrea.
Cll..nd dară prin unele cugetări ca acestea, tot mai tare mă învingeam, cum că în veacul acesta singură cetatea
aceasta ar fi [in] patria noastră intr-o stare ca aceia, care precum pentru sine, aşa cu vreme pentru toată naţia
e destoinică a scoate un izvor de ştiinţă,// din care cu toţii sil. să adape, nu-mi pregeta! despre un aşa lucru cu
totul interesat a face cătră domniia voastră mai pre largă cuvăntare. De care eu cu otăta mai mare indrăsnenh\
mă apucai, cu căt avusăm norocire cu mai mulţi bărbaţi vrednici, precum romăni aşa şi greci şi bulgari sau sirbi,
despre unele ca acestea mai de aproape a mA inţelege şi a cunoaşte in mai mulţi un neastâmpărat dor de luminare
şi procopsinţă. Aşa, bine voinţii acestora şi tuturor ce asemenea simţcsc, încredinţat nădăjduese, cum că cele ee s>•
vor zice le veţi primi In nume de bine, ne privind atăta la cel ce le vorbeşte, de căt la dreptatea inimii lui, care-I
povăţueşte intru această treabă. Pentru care de odată mă şi rog, de o judecată mai liniştită şi părtinitoare, aşa
căt, de veţi afla unele ce nu ar fi avut aici loc, să fiţi învinşi cum că eu nu aşa vreau, ci numai cum să fie bine
şi ce vi s-a părea altmintrelea, intru aceia este slăbiciunea mea pricina, cum că ce am avut în inimă nu am putut
zice mai apriat"•.

Introducere
Simţesc o deschilinită bucurie, când ştiu cum că toţi aceia, cu cari am cu de a mă inţelege, sd.nt învinşi şi cunosc,
nu numa cătă este lipsa bunii creşteri pentru tot omul ce să naşte In lume, cătă este vrednicia ştiinţelor pentru
toată plasa de oameni, ci şi aceia ştiu, cum că fără de creştere inţeleaptă, procopsinţă amAsurată ficştecăruia după
puterile lui, dată şi sămănată din anii cei dintăi a tinereţilor, omul mai niciodatA nu poate intru această lume trăi
după vrednicia ce ziditoriul i-o au dat, ştiind cum că omul să naşte neputincios şi neinvăţat şi numai prin ajutoriul
celorlalţi oameni de vărstă şi bine lnţelepţi, poate ajunge la cunoştinţa tuturor celor ce ajută cătră sfârşitul său
şi cel pămîntesc şi cel ceresc vecinic. Aşa Increzut Inţelepciunii şi priceperii domniilor voastre imi fac această uşurare,
şi nelntinzindu-mă a lnşira multe pentru lauda şi vrednicia creşterii bune de tinerime a ştiinţelor şi invăţăturilor
Sănătoase, care şi fără de aceia, la toată lumea eia poleită este lucru cunoscut şi adeverit, eu mă apropii de doritul
meu obiect (Gege[n]stand) //şi mă rog, ca pe puţine ceasuri să ne apucăm a ispiti stările imprejur a tuturor lâcuitorilor de legea greciască din Braşov, precum cele nepărtini.roare şi strămtordloare, aşa şi cele plăcute şi părtinitoare,
Intru atăta, cănd luind noi la mai de aproape cercare stările Imprejur ce vă apasă, deodatA să ne învingem, cum
că dumneavostră aveţi acolo ne incungiurată lipsă de nişte şcoli, care să fie destoinice a răspunde la toate lipsele
veacuiui de acum. Iară cănd vom privi la lucrurile ce pentru zilele de acum vă sănt părtinitoare, dinpreună să să
dovedească şi aceia, cum că numai voe să aveţi, vă este cu putinţă a ridica nişte şcoli, ca acelea, Intru care nu
numai ştiinţele cele frumoase, ci şi cele filosoficeşti să să poată învăţa, spre folosul nu numai a rămăsiţl'llor dvoastră
ci a toatei naţii româneşti şi a celor împreună cu dănsa.

• Toate sublinierile aparţin lui G. Bariţiu.
•• Textul Intre ghilimele, publicat de A. Blrseanu, op. cit., p. 23-26.
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vreau eu, din stările Imprejur de acum a dvoastră, a dovedi căt de ne lncungiurată lipsă aveţi de şcoli
In acea cetate, mai tntăi socotesc şcolile sa[ş]Uor de acolo, cu cari l.ăc:uiţi lmpreună, cum că aceste nu să.nt
in stare de a vă creşte fii dvoastrA după aşteptare, cred cum că fieştecare lesne să va lnvinge. Socotim numa marea
deschilinire a credinţii, a limbii şi a obiceiurilor ce să.nt Intră acestea şi intră dvoastră, aşa căt de ar wea sasul a
da pruncilor dvoastră creştere cuviincioasă, cum ii va da? Spre pildă, pănă ce lnvaţă pruncuţul de român o limbă
streină intru care apoi să Invete cele oe-i să.nt lui de lipsă spre fericirea sa cea viitoare, pănă atWlci să albă modru
a lnvăţa in limba maicii sale, căt sporlu ar face, câtă vreme ar dobAndJ, nu să poate spWle. ŞI apoi, dupâ ce ar
creşte şi s-ar lumina aşa pă uşor Intru lnvăţături, lesne ar fi a să apuca, In Vllrstă mai bWlă, de a tnvăţa alte limbi
streine. Acest adevăr e cunoscut de toate naţiile iubitoare de luminare, ci să 1f privim numai la fraţii noştri din
Valahia şi Moldova. Dar credinţa, relighiia, care este lnsă[şi] viaţa omului, fll.ră de care neamul omenesc n-ar putea
rămănea pe faţa pămlntului, cum o va lnvăţa fiul romAnului la sas? După cum crede romănul, pe ce este el botezat
nu va invi!.ţa, că aşa nu ştie sasul. Iar credinţa sasului nu vrea, şi nu e cuviinţă să o [ln]veţe cel pravoslavnic.
Ci iată aşa pravoslavnicul In treaba religii ri!.m.A.De IntrA douA BCaWle; lucru trist şi totuşi acesta nu este ceva lucru
nou. Toţi romAnii dţi au lnvăţat pe la şcolile altor neamuri In Ardeal, ne având vai de el, şcolle lor, au fost In
primejdie ca aceasta, aşa căt mulţi dintră fiii romăneşti din veacurile trecute, pănă In zilele de acum, lndulclndu-să
de ci!.te o lege streină, ereUci!., pe la a căria şcoli l.nvAţa, mai pre urmA nu numai ci!.·şi pârăsl sfinta credinţă şi să
făcu eretic, ci deodatA [l]şl pârăsl şi naţia sa, uitând de braţăle ce 1-au crescut, pre cum nenumărate pilde au fost
şi Inci!. 81\nt. Alţii ne plecăndu-se spre legea streină, şi a sa Inci!. ne avănd de la cine să o [ln]veţe, de multe ori
Dice pârinţii lor ştiind a-i lnvăţa, au crescut ca şi salca In loc apâtos, lnsă, fll.ră de nici o roadA sufletească, fără
<le nici o CWlOŞtinţă de dumnezeu, de credinţă şl moral Ce mirare dară, dacă mai pre urmă in toată naţiia aceasta
s-au lăţit aşa neştiinţa şi răutAţile, cu atAta mai vărtos.
Cum că nefiind nici de acele şcoli ln care batăr cei ce năzuia la preoţie să să poatA din destul procops1, aşa
lnsuşi preoţii ri!..m1i..sese Intru atăta lnt=erec, căt abea ştiu ceti bine, şi apoi Wlii ca aceştia cum ş-ar fi păscut oile
sale ? lnsă acesta fu numai Inceputul relelor şi a osăndJi preste naţia noastrA. Din pricina mal sus arătată, preoţimea
<linpreună cu toţi credincioşii săi, ro.măind Intru negura neştiinţălor şi ajWlgănd la o aşa apunere, nu e mirare dacă
căzură In urgia tuturor neamurilor, lnolt nime mal mult nu să sflia a săli şi lnsuşi pe preoţi a face slujbă domnească
a <la tot feliu de dăjdii, aşa căt Intru aceste stări Imprejur, nici preoţii nu mai avură modru aş mai da fii batăr
şi la şcoli streine. Un rău trAgea după sine altul mai mare. Însă măsura tuturor relelor era neştilnţa şi varvaria./1
Dintru aclasta puţină privire la lnUmplările cele trecute, lesne CWlOBŞte fieştecare ce lnsemnează a nu avea o naţie
intreagă şcoli şi alte institudumuri de ştiinţăle cele de lipsă. Este aceasta o mijlocire foarte IntocmitA de a preface
şi a corei o naţie lntreagă lmpreună cu relighia ei, Intr-alta oarecare şi aşa a o stl.nge cu totul. Ci mulţumită să dăm
pronii cei cereşti, cum că toate primejdiile, valurile şl laţurile ce ni s-au pus In vremile trecute, tot nu fuseră In
stare de a ne surupa ; şi de au şi trecut o parte mai ales din nobleţă la alte neamuri, totuşi oelalant trup al româDimii au rămaS Intreg. Ci nu aşa s-au lntAmplat cu alte naţii mal mărWlte ce au venit a sA aşeza In patria aceasta.
Mai toate acelea să lăpădarll pă rănd şi de credinţă, şi de naţia sa, şi cunoaştem sate Intregi mal vărtos de bulgari
(precum spre pildă aci In vecinătatea Blajului este Cserged11) care lăsăndu·şi ortodoxa sa credinţă au primit luteraDismul, şi astAzi sănt prefăcuţi In saşi. Aşa darA, l.nvederit urmează cum ci!. deşi aveţi dvoastrA neapâratA datoria
creştineasci!. de a tri!.l cu cnnoetAţenli saşi In dragoste, totuşi de vA iubiţi relighia şi pe fii dvoastră, nu vă este cu
slat ca să vA daţi fii pentru a să procnpsi la şcolile cele lutărăneşU.
Poate ar fi cineva, măcar ci!. anevoie cred, care să-mi aducă aminte, cum că cele greceşti şcoli sănt destul de
bine lntocmite. însă la aceasta cu puţine cuvinte răspund, cum că deşi sănt Intemeietorii şi titorli şcoalelor mai
nainte rAspunzătoare sflrşltulul său pentru neguţătorli ce aveau lipsă de limba greclască, iarA astăzi mutăndu·să duhul
veacului, sosind alte stări Imprejur, Intru care precum oricine vede, este lipsă de alte sisteme şi metoduri pentru
tinerimea lnvAţătoare, numitele şcoli nu numai pentru fill romănilor, cărora limbă grecească nu le poate fi cunoscută,
ci şi tnsuşi pentru greci şi bulgari nu sănt /flndestulitoare. însă aclasta să va adeveri prin cele ce să vor zice, mai
in jos, din destul.
încăt e, pentru şcoluţăle ce 81\nt pe la biserici, zic atăta, cum că acele 81\nt pentru pruncii celor neavuţi şi sirmeni, cari să Invete a chema numele Iul dumnezeu Intru ajutorlu. IarA pentru cel ce vor să fie sprijinele relighil,
patrii, naţii şi iarăşi neguţători buni, alte şcoli să caută. Dintru aceste pornind, zic: ct~m c4 de "" vor avep likfli·
#Mii creştit1i de legea gru:easc4 di11 Braşo11 c4t mai cwr4tld ş~li aşa ltltemeiale, ltltt'lf care fii IM, pentru tot feliw de
stai s4 s4 poaltJ destul pro~pn şi pregdti Iti limba care este p4rţii cei mai mare a ltlc14itorilor CllrJ.OscwttJ, alwt1ei religltiia,
tuJiiotlalUalea, lrJ.florirea ~~egwţtftoriitor şi tot 1111mele cel bwt1, vor vet1i 111 primejdie de a le perde. Să vedem pA rănd :
Am tn:ţeles mal sus din trista privire la veacurile trecute şi pănă In zioa de astAzi, cum fii romlnilor, prin lnvă
ţături căştlgate la şcolile altor naţii, s-au lăpădat şi să leapădă de naţiia şi relighia sa, şi aşa această naţie dinpreWlă
naţionale

u CergAu, jud. Alba.
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cu cele de o lege cu dăJisa In Ardeal lăcuitoare, precum grecii, bulgarii, au rămas mai totdeauna lipsită de bllrbaţi
lnvătatl şi vrednici. Cum că această osAndă şlln vremea viitoare va să rămăe pe capetele noastre intru stărlle lnprejur
de acum aşa de mişele, intru care pentru o aşa naţie mare atăta lipsă de şcoli vedem, lesne :putem ·gAd. Pentru că
de au şi Intrat astăzi intr-o parte mare a romănilor, mai ales a celora cari păndind la cursul timpurilor, nu si'l indoesc
cum ci'l românii peste puţin va fi cunoscuţi de naţie, un foc sfint d-aş da fiii sru la invăţături şi mai naite, iutre
cari braşovenii chiar nu sănt cei de spre urmă, de au şi început mulţi din cei mai avuţi a cunoaşte, cum c.\ nu
e destul pruncilor sru numai cetitul Intr-o limbă sau intr-alta şi puţină scrisoare, el au lipsă· şi de invAtAturi mai
bogate, cu care lnfrumusetaţi să le fie de toată sprijoana pe la dicasteoriuri şi in cler. Însâ neavi'lnd şcoli naţionale
mari şi aşa fiind siliţi aş da sub grija altor neamuri fiii, totdeauna 11 şi-i pune in primejdii nespusA. Ş-aşa socotind
aceasta de la slăbiciunea firii omeneşti peste tot, şi mai ales la lesne luneciltoarea tinerime, nu este nici o mirare.
Tinărul de mic depărtat de sînul părintesc In streinătate, fără de a fi invăţot mai mult decăt doară rugtlciunea .Wnlnului de la părinţii săi, trimis fără de a-i da în vreme bună ceva cunoştinţă mal temeinică de credinţa sa, simţire
şi dragoste mai mare de naţia sa, aşa din anii cel mai cruduţi a vieţii sale toate simţirile dedi'lndu-se cu altă limbă,
alte obiceiuri, altă relighie, cine va sta la indoială, cum că unul ca acesta instreinat de maică-sa a cărla său oarecănd
1-a alăptat, pentru o strA.lucire ce-l orbeşte, să ţipă in braţele unii maştehe, mai mult naţii şi relighii sale nu mai
vrea a fi nici de un folos.
Ce vi să pare bărbaţi buni, ce lucru de dorit ar fi, ca având nişte cetăţeni, aşa vllzuţi, nişte neguţători aşa avuţi
precum sănt braşovenii acolea in mijlocul său şcoli bine orănduite, profesori destoinici a da fiilor sru toate ştiinţăle
cele de lipsă şi folositoare, a văr~a şi a topi in inimile lor toată sămţirea relighii, moralului, naţionalităţii, patriotizmului, a credinţii neclătite cătră impărăteasca maestale, şi toate :celelalte, fără de care cunoştinţă, omul îu viaţă
nu poate fi, intr-acestea a-i indulci de limba naţională; mai pă urmă să fi[ţ]i fără de nici o grijă de acasă aşa
zicănd bineC'rescuţi şi prăgătiţi a vi trimite la locuri mai depărtate pentru ştiinţă şi ecsperienţă şi mai mare.
Acest adevăr nu-l pot alţii cuprinde cu mintea aşa de chiar, precum aceia, carii sau dănşil au invăţot intră neamuri streine, sau fii au avut la şcoli depărtate, şi aşa ti pot fi moi de aproape cunoscute primejdiile şi laţurile prin
care au de a trece tinerii cei ce de acasă n-ou luat nici o invăţătură pregătitoare, deci'lt căte o sărutare de la tatăl
său şi mamă sa, care ii zicea: Poarlt!.-le bine fiule, dumnezeu le poarte In pau. Într-aceasta cum că dumneavoastră
(care mulţi pănă de acum cunosc) foarte peste puţin veţi fi siliţi a vă da fiii tot de-a rindul la şcoli streine neavănd
ale dvoastră - pentru aş câştiga ştiinţă filo[so)fice şi juridice, tocma numa neguţători de veţi voi a face din dănşii
(care nu e lucru de dorit) să va vedea din următoarele.
Ungurii, ai noştri patrioţi din Ardeal, sau mai bine să zic cei mai 11 puternici a naţii ungureşti, magnaţii bine
procopsiţi şi cu multă ecsperienţă imbogăţiţi, a cărora părinţi in zilele veclti avea oarece urgie asnpro neguj.ătorii şi
a neguţătorilor, astăzi, deschizîndu-şi ochii prin pildele altor neamuri mai luminate, invinşl despre folosurile cele mari
a neguţătorii, văzănd mai incolo căte ramuri ale acestiia le ţin in patria noastră puţini armeni şi mai ales neguj.ălorii
de pe la Braşov, şi aceasta o fac cu cele mai frumoasă şi de toţi pizmuite folosuri, pe zi ce merge să lndulcesc in
neguţătorie, întru atita căt (încetînd inpărăchierile) sănt gata a ridica în patrie soţietăţi neguţătoreşti, care să stea
tot din domni avuţi şi iscusiţi Intru toate ştiinţăle ce il ridică pă om la stare strălucită, să pună peste puţin şi in
patria noastră creditul întru inflorire, supuindu-să însuşi şi domni dreptului neg\lţătoresc (Handelsrecht).
Aci fieştecare, de este precum să şi cade a fi, precugetătoriu la vremile viitoare, de are adevărată dragoste cMră
pruncii şi cătră fantilia şi rămăşiţele sale, la care vrea ca să-i rămăe numele şi după ce va trece de la mormânt
dincolo, fieştecare zic, nobil simţitoriu va sta şi va cugeta, fără de a să aţîţa de ceva pomire pizmătareaţă. Oare
dacă nişte domni ca aceia cari insoţindu-să la olaltă şi ridicîndu-şi creditul cu bani, ci mai intăi cu moşiile ce le au
(Grund Eigenthum") statornice; vor pomi o neguţătorie căt de insemnătoare şi vor cuprinde ramurile ei, şi acele de
vor ţinea în partea sa, avănd oameni procopsiţi şi umblaţi in ţările cele cultivate, atunci de fiii şi nepoţii noştri ce
va să fie in vremea viitoare, cari afară de bani ce totuşi totdeauna sănt In multe primejdii, de cumva cel ce il
moşteneşte nu are ştiinţă şi hămicie de a-i întoarce spre sfîrşituri bune, învăţătură şi înţelepciune, veacului de acum
amăsurată, nu au.
Sau va zice cineva, vom alcătui saţietate de neguţătorie ce avem de gănd şi aşa rămll.şiţele noastre, din împreună
intelegere şi unire vor sta bine in viitorime. Acesta este lucru foarte dorit, de a să ridica o soţietate intră dvoastră,
insă pe temei nentişcat, adică pe inţelepciune, care totdeauna să o sprijinească şi să o inputereze. De altntintrelea
soţietăţi de acelea s-au mai ridicat tocmai şi in Tara Ungurească, insă dacă n-ou fost şi după intemeierea lor capete
inţelepte care. să ştie in toată una vremea tot spre unul şi acelaşi sfirşit interesaţi a să invoi şi a lucra, unele ca
aceste soţietăţi sau peste puţin să desfăcură, sau deşi mai stau, numai aşa stau ca 11 cel ce trage de moarte. Iată
dară că precum la toate, aşa mai virtos la o saţietate trăbueşte inţelepciune de voim a avea zile bune pe acest
pămănt. Iară înţelepciunea unde să află mai lesne decât in şcoli 1 Însă bunii mei cetitori, omul când să mută de
pre acest pămînt, numai trupeşte moare, iară sufletul să înalţă întru întregimea sa la patria sa cea de sus. Acesta
11 Pămlnt

in proprietate.
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este adăvăr neclătit. Aşa dară şi pe lăngă aciasta mai este lncă în firea omenească un bold care mi să pare că la
toţi ce sAmtesc mai mult decât numai pămănteşte le strigă cu un glas poruncitoriu : Omule! Dacă vei trece de aici,
ţie nimic propriu (eigem) pe pămlnt nu-ţi va mai rA.mlnea, decât numele şi t•eslea cea lnm4. Aceasta o câştigă, căşti
gatA 0 lasâ fiilor şi strănepoţilor tăi, să ţi-o grijască plnă la zioa cea mai de pre urmă. Acesta e glasul ce la toţi
cei buni se InaltA din adlnc:ul inimii. Ace[a]sta e pricina iubitilor, cum că şi după moarte vrem să ni să rădice cruce,
semn de aducere aminte deasupra lJlrlnii noastre. Poftim adecă să mai rdmăe lncă Indelung aducerea aminte a noastră
1a cei ce tmesc In urma noastră. Aci [l)mi vine aminte, cuprins de o întristarea nemăngăiată, strămoşii noştri romani,
pe cari de au fost vreun Indemn care să-i mişte spre punerea de nemuritoare fapte, de care lumea cea de dănşii
fnvinsă niciodată nu s-au putut Indestul mira, intru ad~văr, darul de aş li01ea şi paJrill mdrirea numelui sdu peste
V'.tJCuri, au fost cel mai puternic Indemn, spre punerea faptelor eroiceşti. Ah voi strănepoţii acestora, unde aţi rAmas?
Au doară s-au stins singele lui Brutus, Regus, Stipio? - Unde este cuvăntarea ta cea de inimi topitoare Titeroane,
ca să mai aţăte lncă o dată pe aceşti ai tăi strănepoţi spre fapte de laudă vrednice şi nemuritoare, ca să mai
lnpaci odată p.'\ cei lmpărăchieţi, s.i mai lnţelepţeşti odată pre cei nepricepuţi?
Grecilor! ştiţi voi pă Leonida al vostru la Termopile, pe Milţind la Mara ton, pe Temistocle la Salamina? 11 N-au
perit aceia, ci trăesc Intru mărirea numelor pt.'Ste atllta veacuri. Bulgarilor şi Sirbilor 1 ştie Europa ce lmpăril.ţie
aveaţi voi dincolo de Dunăre pănă a nu fi inglliţiţi de fii lui Ismnil.
•Ah bunule Doamne! Mai marii noştri au năzuit aşa de tare cătră nemurire, iară noi aceşti de acum să fim
indestuliţi, cum clt am trăit şi am murit; să le fie ruşine fiilor noştri de părinţii săi 7 Ah nu, monument să ridicăm
lui dumnezeu prea plăcut, In veci rămăitoriu monument, la care cănd vor privi nepoţii noştri, cu lacrămi de bucurie
să răsune cuvintele ocesle: fie-le ţllrăna uşoară! Monument, care nu numai de nepoţii dvoastră, ci de toată naţia,
avănd ne lncungurată lipsă de acela, să fie păzit şi păstmt preste veacuri.
Şcoli, şcoli, bărbaţi braşoveni, care bine iotemeiate şi lnzeslrale, pe lăngă ce varsă cele mai scumpe daruri peste
omenesc, luminează şi ou luminat orizontul tuturor patriilor, rămăn In veţi mulţumitoare cătră lntemeitorii săi"•·
După aceste toate, bună nădejde mă ţine, cum toţi cari sănt slobozi de prejudecăţile (Vorurtheil) cele de minte
intunecătoare, cărom le bate inima cu dor dulce pentru fii şi rudeniile sale şi cari fiind mai iubitori de oameni
iş[i] poortll noţio şi credinţa sa in peptul său, care avănd modru şi putere de aş face numele pe acest pămlnt nemuri·loriu, să lngrozeşle socotind, cum că după cei vor zice la petrecerea sa cea de pre urmă că un dumnezeu erle, cu
aceia să-i piară numele de pre faţa pământului, şi nici măcar rudeniile de la al treil[e]a neam Incolo să nu-l mai
pomenea.sdi., socotesc zisăi, cum că unul ca acesta lesne, prea lesne, să va lnvinge căt de lipsă, căt de folositoriu
şi de cătă laudă vrednici vor să fie aceia cari Intru aşa cetate, pentru alAta mulţime dă lăcuitori vor să intemeiază
şcoli trâbuinţălor tuturor făcătoare destul. Nu-şi va lăsa unul ca acela cununa de laudă pe capul altuia, ci lnpreunăndu-şi puterile sale, acolo unde singur nu poate merge Inainte, cu mai mulţi lmpreună lucrănd, cu căt au rămas
cei mai nainte de dănsul indărapt, cu alAta el acum işi va îndupleca paşii săi spre folosul binelui de ob~te. 11 Cu
atila mai vărtos să va strădui cu căt vede; cum că toatA lntărzierea este prcmejdioasă, invins fiind şi despre aceia
cum că in vremile de acum, celor ce vreau ~i celor ce prin inpărăchieri nu si\nt dezbinaţi şi neînvoiţi, toate cel~
bune, şi prin urmnre dumneavoastrft incit lemeiarea de şcoli vă este cu
Putinţd

Şi

despre aceasta, lot acela care cunoaşte numai doară că deasupra, mai inlAi starea cea pănă acum destul de
a neguţătorii Braşovului şi prin urmare puterea banilor ce să intorc in mănile neguţătorilor de aci, care cunoaşte
rivna a multora de a merge înainte intru adl'vărat luminare, iară nu numai intru c:ultura cea spurie (Bastardische
Cultur) care ştie jărtvele ce le fac toţi cei de legea greciască de aci pentru biserică şi pentru slujitori ei, care cu
bucurie priveşte la răvna cu care au lucrat românii din cetate spre a-şi ridica in lontru ei biserică şi şcoli, căruia
ii este cunoscutA bogăţia celor două biserici, greciască adecă şi românească din Sebei; care ştie căte şcoli să ţin
acolea pe la toate bisericile şi toale cu ebeltueli insămnătoare, lesne să va invinge cum că lăcuilorilor de aici de
lăgea grăciască, întru aceastA treabă toate le sănt cu putinţă. Numai singur alAta lipseşte ca unele din acele şcoluţei
încât să va vedea a fi de folos, să să lnpreune laolaltâ cu toate veniturile lor, şi mai incolo ajutăndu-să cu cele ce
vor lipsi, să să pună in stare de a răvărsa toate bunătăţile lnvălJlturilor şi a moralului de care avem neapărată tră
buinţă. Cu ce folos e, spuneţi-m mie, cum că pruncii dvoastră lnvaţă pe la alAtea locuri, p: p: la saşi, la papistaşi,
la greci, la romăni în Scllci, iară, la romăni în Cetate, şi mai ştie dumnezeu pe unde mai aveţi căte un dascăl.
Într-aceia, nici la o şcoală din cele numărate atăta nu pot lnvăţa 11 de căt vor să aibă lipsă pă viatA viitoare nici
sporinl, care după o mai bună Intocmire s-ar putea aştepta. Pentru că aceia cu minte sănătoasă nici să poate soeoli
ca un dascal singur, de ar fi cel mai lnţelepl, şi cu cea mai mare răvnă pentru tinerime, să poată la toţi tineredupă vîrsta şi puterile lor da invăţătura insămnătoare. De aci este şi aceia, cum că partea mare a pruncilor petrec
bună

17

A. Birseanu, op. cit., p. 2i.
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ani prin acele şcoli fără de aşteptat sporiu. Cu căt ar fi mai mare folosu, când mai mulţi dascăli la un loc,
sine, totuşi cu puterile spre acelaşi sfint al creşterii scopos unite, subt o direcţie
inţelmptă ar lucra? Atunci, pe lăngă ce de moralul tinerilor mai straşnică grijă pentru acest veac stricat s-ar putea
avea, de altă parte le-ar mai aduce acel folos, cum că fiind mai mulţi laolaltă, de mici încep a să cunoaşte unul pre
altul pentru viaţa viitoare, care lucru, adecă a cunoaşte In vremea bună pe cei cu cari vei să trăeşti, căt este de
lipsă, eu aci nu vreau a arăta că este arătat la toată lumea. întru aceia din cele pănă aici zisă, mai curg una doao.
Adecă, mai întăi, dascalii ce vor să primească asupra sa greutatea cuviincioasăi creşteri a tinerimii, să fie de ci11eva
cunoscuţi şi aprobaţi, despre destoinicia lor; arătaţi, cum că lor pe Ungă celelalte ştiinţă, nu numai regulile creşterii
le s4tll cu temei cu11oscute, ci mai v4rlos s4 fie ci11e s4 judece despre moralul u110ra ca acelora cari s4 imbie de dascali.
V erlla mo~~ttll exempla lrahulll.
De nu va avea însuşi dascalul purtarea cea mai cuviincioasă, cum vor să aibă ucenicii lui, c-.\rora cea mai de
aproape căutătoare şi icoane le sănt dascalii ~i iară de acl urmează cum că: Pentru ţinerea legilor şcolastice şi a
răndului bun, atăta pentru şcolari, căt şi pentru dascali, este de lipsă o direclie straş11icd. Fără de aceasta nimic
nu plătim, nici la un feliu de şcoală şi mie numai aceste mi să văd a vă lipsi dvoastră; toate celelalte vă sănt cu
putinţă. Stăi in loc 1 lm[i) strigă aci oarecarele, ai părăsit materia despre care începuşi a ne vorbi. Aceste le
ştim cum că toate aşa sănt cum le zici, lnsă ce ziceai despre puli1114, cum că noao ne este lesne a întemeia şcoli
si-1/stematice ca la alte neamuri, care să m.Antue pă răm.Aşicele noastre de negura neştiinţilor, aceasta nu ştiu pă
ce temei o razim.i. La noi oamenii, mai ales romAni, sănt cu mult mai necopţi şi nepricepuţi decât să cunoasc:;\ folosurilţ unor şcoli aşa strălucite. Noi neguţători! nu săntem tot de o naţie, dară şi de am fi, tot romAni sau tot greci,
nu ne înţelegem laolaltă şi aşa de unde ai putea scoate atitea cheltuieli pnetru un lăcaş a ştiinţălor aşa scump şi
folositoriu? încăt este pentru veniturile bisericilor, încă nu ne in voim cu toţii spre ce sfîrşit să se intoarca. Ba de
ar şi fi toate acestea, trăbue lncă bărbaţi cari ostenind şi alergănd să ajute planul cătră sfârşitul său. Trăbuesc patroni.
Prin urmare, la noi pănă acum este foarte anevoe a clAdi şcoli mai bune de cum avem.
- O iubitul meu! dară văzurăm din cele ce s-au zis despre lipsa şcolilor naţionale, cum că lumina este In deget.
Usa-vom să ne ardă, să ne aprindă veştmlntele pe noi? Cum, pentru dnezeu? Ba nu, vom m:lntui ori cu ce · mijlocir
ne va lumina cel de sus.
Într-aceia nice impedecările şi greutăţile mai sus adusă, sănt petri aşa grele căt să nu le putem ţipa in lături
spre a ne deschide cale largă la sfintul scopos. Să vedem pă rând.
Cum că românii, peste tot vorbind, nu sănt lncă copţi spre a cunoaşte rodurile învăţăturilor, acest adevăr cu
durere de inimă il cunosc, ştiind mai vil.rtos cum că de o mie şi mai bine de şapte sute ani de cănd au venit in
aceste patrii ar fi avut destulă vreme a să coace, a să răscoace, şi iară a mai înverzi odată. Ci totuşi aceasta a
m[ea] măhnire mi să alinează aducăndu-mi aminte cum că în aciastă naţia pănă acuma sânt şi oameni treziţi şi luminaţi; şi eu vorbeam numai cătră braşoveni, aici lncă singur cu aceia cari pot şi vreau a mă înţelege. Pe dvoastră vă
rog eu, ca după ce bunul dumnezeu v-au ajutat pentru căştigarea celor de lipsă, pănă de prisos bine cuvăntăndu-să
ostănelile, să vă simţiţi îndatoraţi a cugeta şi de sonrtea celor ce vor să trăiască in urmea-vă, să nu vă înşelaţi cu
acea prejudecată, cum că de lăsaţi bani fiilor de moştenire, v-aţ[i] implinit datoria părintiască, că încă eşti departe
de indeplinirea ei. Ba zic eu a.,<;a: Dă-i pănă trăeşti înţelepciune, fi nu-i lăsa nice un bai, şi ai făcut cu ce te indatorai.,;
~u vă pregetaţi dară însuşi dvoastră a rumpe ghiaţa, a porni inainte, a da pildă la cei întunecaţi, a ajuta pe cei
ce doresc a lucra pentru binele de obşte şi n-au putere; ca aşa cu toţii să putem oarecănd eşi din întunerec şi din
umbra morţii. Altmintrelea [c]e folos, de vom tot aduna pentru noi, iară la de-aproapele vom privi fără milă tărăn
du-să pă pămănt. Aşa este, dar intră noi fieştecare trage foc la oala sa, grecul, romănul, bulgarul sau sărbul, fieşte
care vrea să rămăe de sine, nu ştiu ţinea şi simţi una. Cei mai mult, însuşi intră sine, încă sănt părţile împ:lrechiate.
Ce vei răspunde la aceste şi ce vei aştepta de aici? - Ba voi aştepta bărbaţi buni 1 Tragă foc fieştecare la oala sa,
lucre in partea sa, acolo unde e interesul privat. Însă unde este primejdia de obşte, unde sfinta relighia, moralul
şi toată fericirea, pentru greci ca şi pentru români şi pentru ceilalţi este in primejdie, unde aşa, este frică, cum
că va- să scapete din neguţătorie bolgarul ca şi grecul şi ca romănul, acolo nu cred eu că nu uită oamenii de înpără
chieri, şi nu dau mănă unul altuia de ajutorinţă.
Apoi" nice nu sănt oameni[i] totdeauna aşa de răi la inimă precum să văd dinafară, şi de multe ori toată cri•·
dinţa nu este alta decât că nu să inţeleg unul pe altul, cuprinsă fiind inimile noastre de nişte prejudecăţi primejdioasă
ce le-am supt încă cu ţiţa maicii noastre. Aşa pe unul auzi zicănd, ce să fac pentru binele grecului, eu sănt român
şi iarăş asămcnea grecul de romăn. (Ah). 1/
Ah bunii mei! Aşa este pace de toată fericirea noastră, de odihna cunoştinţălor noastre. Ci dragostea cea adevă·
rată, interesul cel mai mare nu trăbue să fie grec, romăn, sărb sau bulgar, unde cu toţii tot întru acele primejdii
scap11tă, ci altele mai de aproape care vă sănt dvoastră de obşte, adecă, om patriot din Ardeal, cetăţan tie Braşov,
impărţind greutăţire creşterii Intră

31
Capistul a omis acest alineat, pe care 1-a transcris la p. 116 făcînd următoarea menţiune: "Uu artic rămas
s-au petrecut la foaia no. 116". Noi l-am intercalat la locul cuvenit.
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neguţători cu toţii, creştini cn toţii, romănnl, grecul şi bnlgarul, Intru a diror inimi tot DDB şi aceia sfinta crectinţă
este sădită, tot aseminea să lnchiDă DDmelni celui sfănt a ziditorului. Cu toate aceste, nici In fapte nu vedeDJ.. ţot
aceia ce auzim vorbindu-să ; mre să dovedeşte din căsătoriile ce să făcură şi să fac Intră dvoastră, iată că .s;'i.!lteţi
mai de un sânge.
Poate mi-ar pomeni cineva cum că tocma In lucrurile bisericilor nu vă lnvoiţi laolaltă, lnsă aceasta nu mă sparie
pă mine de la luau ce-l doresc. Cum că dvoastră nu vă lnvoiţi In trebile bisericilor, nu vorbesc din linguşire, pricina
este cum că vă iubiţi sftuta credinţă şi aţi vrea a cinsti pe dumnezeu In tot locnl, In toate bisericile tot cu aceiaşi
pompă şi maiestate şi mre de mre, mai mult aţi vrea să aduceţi celui Atotputernic. Oh, 1/ aceasta este virtute de
toată lauda vrednică. Numa bine să luom sama, ca rivna aceasta să nu treacă măsura.. Să ne bucurăm de av.uţia
ce-o are biserica cea grecia.scă şi cea romănească din Sebei, să mulţumim lui dumnezeu, cum că după atitea vc:;14:uri
şi romiuii pot In biserica deschilită lAuda pre dumnezeu In mijlocul cetăţii Braşovului.
Iată bunilor mei, dacă puind de o lAture prejudecăţile ce sUta ne strică tuturor, lnă.lţănd duhul mai sus In pepturile noastre, şi luănd la mai curată socotealA toate legăturile ce va impreuna laolaltA, le vom ispiti toată :;tarea
oh, atunci nu ştia cine ar putea zice: noi nu ne lnţelegem laolaltă, noi nu putem cu toţii ridica şcoale de treabă.
Că lmpreu.nă lnţelegerea, ajutorinţa ImprumutatA., unirea laolaltă, au făcut şi face totdeauna lucruri minunate, iară
un om sau doi, de ar fi cei mai avuţi nici cu sfatul nici cu fapta nu pot ajunge scoposuri mari.
împreună Invoire să fie dară, şi atunci cred prea tare, cum că dintru atăţa bărbaţi iubitori de credinţa sa, de
fiii şi rndeniile sale, doritori ca să le treacă numele Intru vecie, pricepători cum că In veacul de acum, In care. neamurile toate, IncA şi turcii să ridică cătră luminare, fără de lnvăţăturâ mai lăţită, banii şi avuţiile pământeşti. nu
plătesc nimic. Cei mai mulţi pă lntrecute ş-ar da o parte din bunurile sale la altariu ştiinţălor, ştiind prea bine,
cum că nu dă pentru neam strein ci fieştecare pentru ai sAi, pentru binele şi Inflorirea credinţei.
Atunci am nAdejde, cum că lesne vâ veţi pleca, căt va fi lipsă şi vmiturile bisericilor celor doao mai bpgate
a Intoarce o parte spre acest sfint scopos, precum şi din fundaţia râposatului Brancovan, pentru că cine sănt mai
săraci decât cei ce n-au lnvăţătură. Şi eu zic, cum că cu mnlt mai mare milostenia facem cănd la cel lipsit li arătăm
modru de aş[i] căştiga cu osteneala m4inilor 11 sale păD[ea] cea de toate zilele, decăt că astăzi n satur dintr·a meu,
iar măine, ne mai putăndu-i da, moare de foame. Să ajutăm dară pruncii săracilor să să dedea din vreme a lucra,
şi a lucra cu rănd bun, lnvăţăndu-i la şcoală şi atunci nu vor mai fi atăţa săraci. Mai multe, lnţelepţilor nu sănt
de lipsă. Iară biserica, pentru ce să nu-şi jerUească o parte din averea sa Intru ajutarea şcoalelor care lncă sănt
biserici, In care atătea altare să ridică eAte inimi să adapă cu apa cea dulce şi măntuitoare a ştiinţilor. Şi, au n·u
şcoalele sănt acelea, mre singure pot da bisericii creştini adevăraţi şi cu rAvnA pentru credinţă? De unde poate
biserica dobăndi preoţi şi alţi şerbitorl procopsiţi şi destoinici spre a propovedui cu energhie cuvăntul lui dumnezeu,
spre a da sfat celor nepricepuţi şi tic:ă.loşi, spre a arăta şi a fi tuturor pildă de adevăratul moral? Iată dară că
ajutăud biserica şcoalelor, nu face alta decât le ImprumutA. pănă la o vreme. Ci acest adevăr este cunoscut de toată
lumea creştinească, pentru aceia eu IncA celelalte le incred bunii pricepeti dvoastră. Dar totuşi, iacă nu pociu tăcea.
Cănd aţi putea creşte dumneavoastră din săuu-vâ, oameni lnţelepţi, cunoscători de drepturile sale şi de toate luau·
riie omeneşti, văzuţi In lume, atunci şi să m4 ertaţi - nu aţi fi siliţi a vărsa atâta cheltueli părăndu-vă, spre a vă
dobăudi dreptul care stau să vi-I răpească - ci acele sume mari dă ba.u.i le-aţi fi Intors spre alte sfârşituri mai
bune, precum şi aci Inainte, iarA nu spre a umplea şi inbogăţi pe căţi ... Atunci fiii du[m]n[ea]voastră sănguri, pe
cale mai uşoară, dreptul său I-ar şti căştiga; lnsă cred eu că pe oameni cu lnvăţătură nice uu-i hăţăsc lntr·atătea
laturi. I,uaţi de grijă rogu-vă, faceţi In această parte uşurătate la fii şi la nepoţi. Daţi-le minte iară nu ba.u.i. Mintea
şi iuţelepciunea este avuţia cea adăvărată; aceasta singură este in stare de a purta mArfuri de la marginile lumii
- Este greu Inceputul frate 1 zice oarecarele mai ales cum că nu avem bârbaţi din mijlocul nostru cari să umble
In acele trebi, cari să nu fie cuprinşi cu ueguţătoria, pe lăngă aceasta să aibă hămicie.
Adevărat e, tot ince[pu]tul este greu, dară de vom mai 11 tămănda şi de aci Inainte, din zi in zi, să ştiţi că va
fi şi mai greu, mai pre urmă va fi cu neputinţă a şi incepe. Atunci mă tem că va Incepe altul, darâ nu romăneşte,
nici greceşte şi nici pentru binele nostru. O doamne, doamne. SA nu mal suferim, bunii mei, atătea batjocuri pe
capetele noastre; despre noi zic alte neamuri, cum că aşa său tem de leneşi, căt la toate ce s-ar face pentru binele
nostru, zicem: A~a am apucat din P4rirJţi, a~a t·oiu s4 şi las.
Dar de au apucat cineva pre tatăl său rob şi aşa au şi murit, şi dănsul va dori In ce au pomenit ·pă nenorocitul
s~u părinte? Tot streinii ne strigâ şi aceasta: Rom4nii sdnl isteţi de fire fns4 leneşi. Ci la aceasta nu zic nimic.

Nu aflaţi bărbaţi cari să vă umble de treabă intru dvoastrâ, eu căutaţi şi de nu veţi afla, inţelepciunea au lnvăţat
pe toate neamurile a să inprumuta de la streini pănă n·are al său. Însă de căţi bărbaţi aveţi astăzi lipsă, mă apuc
eu cum că veţi afla, şi nu neam străin, ci romăni curaţi, din patria noastră. Oare la Bucureşti de ce să capătă, ·că
nici aceia n-au avut? Acest lucru cu atăta e mai lesne cu căt intr-un planum asemenea nu poţi păşi chiar cu toate
de odată. Aşa p : p : profesori numai pe rănd, după cum merg tinerii Inainte, sănt de lipsă a câştiga, ispitind pe
indelete după unii ca aceia, asupra lnvăţăturii şi moralului lor, şi apoi nimic nu va mai fi lndărăpt decăt unora ca
aceaştia oameni folositori obştii pe lăn&ă modrul de a trăi să li să dea cinste şi dragoste cuvenită, pret ostenelelor
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sale. Ca aşa şi Indemnul de a procopsi tinerimea, lntr·ănşi să crească şi roduri aşteptate să aducă. Însă mai este una
de lipsă, patroni părtinl.tori spre a dobilndi plăcerea chesarului. La aceasta, astădată nu zic altă dedl.t, după cum
toate stările Imprejur arată, In zilele de acum lnsuşi atotputernicul dzeu ne-au luat spre noi prin darul său, prin
slugile sale cele pămănteşti, prin plecarea l.nlmii bUilului, preabUilului nostru Franţisc In patronimea sa. 1/ De vom
vrea, şi numa de vom vrea, toţi cei bnni ne vor fi patroni ; numa de toate cu minte trează şi pacinică, cu privire
Inainte să ne apucăm. Noi să cerem, noi să mişcăm, noi să lucrăm pentru cele ce ne sAnt de lipsă. Pentru binele de
obşte al nostru, altul nu ne va lmbiia, nici nu este nime datoriu să-ţi dea ce nu ceri, sau de cererea nu e cu temei.
Ci Intr-acest obiect (Gegenstand) atunci aş şti mai multe a vorbi, cănd aş vedea o trăbuinţă, până atUilcl

•Vă rog cinstiţi bărbaţi cu inimă cătră toţi rntr-o măsgră inferbăntată, ca toate cele zisă să binevoi ţi a le primi
şi naţionalist, care pe Ungă ce - deşi în puţină vreme - avui norocire a dobăndi nu numai
ci şi dragostea multora dintri!. dvoastră, privind la atătea tinerele nobile mlădiţe eşite din silnu-vă, de
atUilcea Incoace nu ştiu ce ne încetată Intristare m-au cuprins, fiind oarecum In vine, cum că din atăţia tineri
prunci, puţini vor să dobilndească in lume acea fericire şi lndestullre a CUIIOŞtinţelor, ce oar dobăndi In nişte şcoli
mai bine regulate. Acest Indemn şi dorul de a folosi precum dulcii dar amărUei naţii mele, aşa tuturor celor ce o
iubesc pre dinsa, mă siliri!. fără voe şi·mi di!.dură lndri!.Sneală a mă Inţelege mai de aproape In treaba aceasta ecselentă
a creşterii cu dvoastră.
Poate fi ca mulţi, multe să judece despre această a mea faptă, că inimile oamenilor sAnt foarte deschilinit întocmite. Însă eu cănd m-am apucat de acest lucru, deodată mă şi supusă-i judecăţii atotştiutoriului dzeu, care me-au
plAsmuit inima, acela să o şi ispiteasci!., acela să descoapere sinceritatea cugeturilor mele"•·
Multe aş mai avea de a zice lnsă la acele vremile mă vor hotără . . . /1

ca de la un patriot

c=oştinţa,

Insemnare

Tocma pe cînd era gata această Disertaţie, ne IntimpinA. prea trista cea înştiinţare, cum cA Netorul nostru, şi
Eoropii, lnpăratul Franţisc s-au înălţat la cele pre inalte. Însă nAdejdile mele să înputeriră, cînd puţin
după aceia lnţelesei cum că lnălţia sa Ferdinand al şasălea toate aşezăm.!nturile părinteşti vrea a să ţinea In puterea
şi valoru lor.
Scriptoriul Izvo ditoriu .. . f
lmpăciuitorul

DIE DISSERTATION UBER SCHULEN VON GEORGE BARIŢIU

(1835)

(Zusammenfassung)
Die Verfasser ver<>ffentlichen hier die Dissertation von George Bariţiu, die erste Schrift
des siebenbiirgischen Gelehrten, die er um den Zeitpunkt seiner Niederlassung in Braşov
verfasste. Wenn auch durch einige friiher veroffentlichte Fragmente bekannt, blieb der Text
zum grossten Teil unverOffentlicht, also ausserhalb des wissenschaftlichen Bereichs.
Die erste Arbeit von G. Bariţiu hat eine zweifache Bedeutung fiir unsere Geschichtswissenschaft. Erstens wird ein wahres Programm fiir die Entwicklung des nationalen Schnlwesens aufgestellt und zweitens werden die Fortschritte der nationalen Idee in Siebenbiirgen aufgezeigt. Doch erOrtert Bariţiu in seiner Dissertation auch das Verhăltnis zwischen
Illu.minismus und Romantik in der Ideengeschichte Siebenbiirgens, insbesondere in der vom
Geiste der Emeuerung durchdrungenen rumănischen Kultur. Endlich ist die Dissertation
auch bezeichnend fi.ir die Einstellung des siebenbiirgischen ru.mănischen Bi.irgertu.ms, das
sich in den 40-er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit den, schon friiher auf einen Kampf
um nationale Unabhăngigkeit hinzielenden Bestrebungen der Intellektualităt trifft.

11

A. Birseanu, op. cit., p. 28.
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TIRAJUL, CITITORII ŞI SITUAŢIA FINANCIARĂ A ZIARULUI
"FEDERAŢIUNEA" (1868-1876)

Ziarul "Federaţiunea" a apărut la Pesta în 1868 sub conducerea lui Alexandru Roman; ca
ziar de opoziţie faţă de regimul dualist. Susţinea autonomia Transilvaniei, pasivismul şi
lupta pentru egala îndreptăţire naţională, pentru dobîndirea celor mai largi drepturi democratice 'precum şi pentru realizarea unui front comun al naţiunilor oprimate din monarhia austroungară împotriva dominaţiei bicefale. A avut mai multe procese de presă şi apariţia sa a încetat in martie 1876. În linii mari, aceasta este orientarea politică a ziarului.
Preocupările noastre în acest articol vor fi însă de natură tehnică, aspect deloc abordat pînă
acum în cercetările privind presa celei de a doua jumătăţi a secolului XIX. Vom încerca să
dăm cîteva răspunsuri foarte necesare pentru istoria presei, legate de tirajul, cititorii, costul
tipăririi ziarului şi cheltuielile redactorului in acest scop. Datele privitoare la tiraj vor fi
comparate cu cele ale altor ziare din epoca respectivă.

*
Pentru o mai bună înţelegere a problemelor pe care le vom urmări,
amintim ceva şi despre operaţiile preliminarii ale apariţiei ziarului.

considerăm

necesar

să

La 10 decembrie 1867, Al. Roman scoate de sub tipar o foaie volantă cu programul viitorului ziar, intitulată: "Invitare de prenumeraţiune la jurnalul politic "Federaţiunea"l. În ea se
expune programul politic, cerindu-se şi sprijinul moral al românilor din toate părţile. Informează că ziarul va ieşi de 4 ori pe săptămînă, preţul unui abonament fiind de 15 florini pe un an.
Intenţia redactorului era de a scoate ziarul in fiecare zi încă de la inceput, în cazul unui sprijin larg al publicului. Invitaţia dispunea de rubrici unde urma să se noteze numele şi prenumele abonatului, "condiţiunea", adresa, poşta ultimă şi timpul pe care se făcea abonamentul.
Aceste invitaţii erau trimise in special unor persoane mai cunoscute cu preocupări culturale şi
politice. Ei erau rugaţi totodată să-şi asume răspunderea de "colectori", adică să îndeplinească
oficiul de a aduna abonaţi din oraşul sau regiunea respectivă şi eventual să devină şi corespondenţi ai ziarului 2 • Acest colector făcea de obicei serviciul pentru mai multe ziare, reviste şi
chiar pentru cărţi3. Munca sa era remunerată printr-un exemplar gratuit al ziarului la asigurarea
a şapte abonaţi în cazul .. Federaţiunii". Pentru a aduce la cunoştinţă apariţia noului ziar unor
cercuri cit mai largi, se publică anunţuri in ziarele existente. "Federaţiunea" este anunţată

1

Biblioteca Filialei Academiei Cluj, Arhiva istorici'•, fondul Blaj, dosarul .,Fragmente de ziare", fără număr.

1

ldem, fond. I. Micu Moldovan, dosar ,.R" nr. 6392, Al. Roman către I. M. Moldovan, Pesta, 30 dec. 1867.

3

ldem, fond. Blaj, dosar ,.Evoluţia numărului de abouaţi la ziarele politice în Blaj".
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de ,.Gazeta Transilvaniei"' şi .,Telegraful român" 6 , iar imediat după apariţie de .,Concordia" 6
,.Albina" 7 •
Pe baza răspunsurilor colectorilor, a adreselor furnizate de aceştia sau cunoscute anterior
de redactor, primele 3-4 numere erau trimise persoanelor respective chiar dacă acestea nu
incheiaseră un abonament formal la colector sau direct la redacţie. În cazul in care exemplarele
expediate nu erau returnate, abonamentul era considerat acceptat. Aşa s-a procedat mai tirziu
şi faţA de vechii abonaţi care nu-şi reinnoiau abonamentul la timp 8 • Desigur, un astfel de s~tem
prezenta o enormă nesiguranţA in aprecierea numărului de abonaţi şi expunea pe redactor unor
pierderi simţitoare.
Primul numAr al ziarului .,Federaţiunea" apare la 3/15 ianuarie 1868 şi ultimul la 29 februarie
12 martie 1876'. Numărul cel mai mare de abonaţi a fost atins in 1870 şi 1871, cind a ajuns la 885.
!n acest numAr se cuprindeau cele 125 de gratificaţii şi 150 abonamente cu preţ redus. Redactoni.l susţine că buni platnici erau doar vreo 500-550 de abonaţil 0 • Această situaţie a fost prezentată in 1872, cind greutăţile ziarului incep sA fie grav resimţite de redactor, astfel că este
zugrăvită in culori mai nefavorabile decit in realitate. deoarece intr-o notă a sa, din aceştţ ;;mi
de virf, Al. Roman consemna că .,Federaţiunea" se tipAreşte in 1000 de exemplare, din, care
se expediază cu poşta 950 de exemplare, iar restul rămîn pentru reclamaţii şi pentru redacţie 11 •
Se pare că şi anul 1869 a fost un an destul de bun12• Reducerea apariţiei săptămînale a zia~ui.
de la 4 la 3 numere, apoi la 2 şi in final la unul singur, a avut ca urmare in mod ţi.resc
micşorarea tirajuluiu.
Evoluţia numărului de abonaţi am putut s-o refacem exact pentru oraşul Blaj şi jur, pe
baza materialului păstrat de 1. Micu Moldovan, colector al "Federaţiunii". La dimensi1p1ea
respectivă, ea reflectă situaţia generală a ziarului comparată cu cea a "Gazetei Transilvaniei"
pentru care acela.cp. I. M. Moldovan aduna abonamentele14 •
Tirajul .,Federaţiunii" la inceputul deceniului VIII era, cu cele 950 de exemplare expediate,
destul de mare, avind în Yedere greutăţile materiale cronice ale ziarului şi sacrificiile făcute
de redactor. Acest lucru se poate vedea mai bine dacă-1 comparăm cu tirajul .. Albînei... , ziar
similar, de opoziţie naţională, rAspindit mai mult in Banat ... Albina" în primii 4-5 ani (18661870) avea între 800-1000 de abonaţi, iar in 1870-1875 intre 1000-1250 abonaţi, aşa că pe
drept cuvint Vincenţiu Babeş se putea lăuda că acest număr de abonaţi este o raritate in
viaţa ziaristică românească din monarhieU. După alte date, mai precise, .,Albina" aratll. că in
1872 şi 1873 numărul abonaţilor ei se ridică la cifra de 1255 18•
şi

• Gaaela Transilvaniei, XXX, nr. 100 din 24
• Telegraful român, XV, nr. 102 din 21 dec.
• Concordia, VIII, nr. 1 din 16 ian. 1868, p.
7
Albina, III, nr. 2 din 7/19 ian. 1868.
• Federaţiunea, V, nr. 7 din 16/28 ian. 1872,

dcc. 1867, p. 400 şi XXXI, nr. 4 din 26/14 ian. 1868, p. 16.
1867/2 ian. 1868, p. 405.
382.

p. 25 şi nr. 4 din 26/14 ian. 1873, p. 13.
• în acest interval s-a editat de patru ori pe săptămînă in cursul anului 1868, de trei ori pe săptămînă In 18Ei9.
1870, 1871 şi 1872. în 1873 apare de două ori pe săptămînă pînă la nr. 58 din 17/5 aug. 1873, cînd !şi reduce apariţia la o singură dată pe săptămînă. Din 1874 apare iarăşi de două ori săptămînal şi in fine de la numărul 13-14
din 16/28 februarie 1875 plnă la sfîrşitul său o dată pe săptămînă.
..
1
° FederaJiunea, V, nr. 98 din 24 sept./6 oct. 1872, p. 385.
11
Biblioteca Ac..'ldemiei RomAne, Arhiva Al. Roman, IV, Varia 2.
11 Vezi anexa.
11
Federaţiunea, V, nr. 98 din 24 sept./6 oct. 1872, p. 385.
" Bibl. Fii. Acad. Cluj, Arh. ist., fond Blaj, dosar. "Evoln\ia numărului de abonaţi la ziarele politice din Blaj",
filele :45, ?4, 71, 66, 346-347, 349-350, 354, 356 ş.a. fără nr.
" Albma, X, nr. 40 din 17/29 iunie 1875.
·
11
1dem, nr. 68 din 16/28 oct. 187 5.
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. Anul 1875 se incheie cu 975 de abonaţi, iar în 1876 cind ,.Federaţiunea" înceta, ,.Albina"
pune intrebarea dacă să mai apară sau nu. în luna martie, deşi avea 985 de abonaţi, îi considera totuşi prea puţini pentru a-şi continua existenţa chiar şi cu formatul mult redus la care
reclll'sese17 • Redactorul era prudent faţă de aspectul material, cu toate că in fond primea
sub:venţii de la familia Mocioni şi in decursul a 10 ani ajutoarele acesteia atinseseră 27.000
florini 1& (după alte cifre 28-30.000 fl.l•).
În acelaşi an nefast pentru ziaristică, 1876, însăşi "Gazetei Transilvaniei", cel mai popular
şi mai respectat jurnal românesc, ii scăzuse serios numărul abonaţilor. Sint grăitoare datele
pe care le oferă George Bariţiu lui Al. Roman in această privinţă. ,.Gazeta" ajunsese la 280
de abonaţi. Din vara lui 1877 pînă în februarie 1878, G. Bariţiu a reuşit să ridice insă acest
număr la 800 (în calitate de colaborator şi părinte al Gazetei-redactor rămăsese totI.
Mureşanu). La noua sa foaie ,.Observatoriul" (1878), G. Bariţiu avea 600 de abonaţi efectivî10 •
Pentru a realiza o privire de ansamblu asupra presei româneşti socotim că nu e lipsit de
interes să consemnăm pe scurt şi tirajul citorva ziare mai cunoscute din România propriuzisă in momentul apariţiei "Federaţiunii" (1868). Aşa, "Monitorul statului" apărea in 6000 de
exemplare, "Românul" in 2000 de exemplare iama şi 1600 vara, .,Trompeta" in 1500, iar alte
10· jurnale politice aveau intre 750 şi 1500 de abonaţi11 •
Un fenomen specific al deceniului VIII la presa românească din Transilvania şi Ungaria
era. faptul că ziarele relativ mici, cu caracter local. conduse de o personalitate politică sau
un grup restrins, cu mijloace financiare limitate, nu mai rezistă. Nu mai rezistA. nici ziarul
finanţat cum a fost ,.Albina". Cititorii, şi de asta şi-au dat seama numeroşi oameni politici
şi de: cultură din Sibiu şi Braşov, doreau un mare cotidian, modern, dinamic, bine informat
şi ieftin. Planuri tot mai serioase şi mai insistente se fac pentru editarea unui cotidian11•
Tatru:iări, tratative, apar şi in scrisoarea amintită a lui G. Bariţiu către Al. Roman. Cercurile
politice româneşti din Sibiu încearcă să-1 atragă într-un astfel de proiect pe Lapedatu, iar
Vincenţiu Babeş le oferă perspectiva unui astfel de ziar sprijinit de o societate pe acţiuni83 •
În primăvara lui 1877 Traian Doda intenţiona sA. reinvie .,Federaţiunea" şi .. Albina" unind
vechile forţe redacţionale intr-un mare ziar susţinut de o parte a veniturilor unor mine de căr
buni pe care voia să le pună pe picioareu. însăşi ,.Federaţiunea" pe cale să apunli., la sfirşitul
anului 1875, făcea proiecte şi dădea sugestii pentru fondarea unui jurnal românesc universal,
cu 10.000 de abonaţi2&,
Faptul că după cîţiva ani, in 1884, va apare ziarul visat "Tribuna" şi cu citeva zile inainte de
aceasta .. Gazeta Transilvaniei" va deveni cotidian, este o dovadă cA. situaţia era propice pentru
0 ~~fel de intreprindere ziaristică şi că modestele gazete din deceniile anterioare reuşiseră sA.
edtice fiecare in parte un public numeros şi entuziast, apt pentru a sprijini noile cotidiene.
Cercurile de cititori din Transilvania, Banat şi părţile ungurene, ale ziarelor de care ne-am
ocupat mai sus erau de fapt mult mai largi decit rezultă din cifrele abonaţilor sau mărimea
îşi

..

''

" Jium,
18

XI, nr. 25 din 11/23 martie 1876.

Federaţiunea, VIII, nr. 62 din 7/19 dec. 1875, p. 198-199.

"·Albina, XII, nr. 117-118 din 31 dec. 1876/12 ian. 1877.
'"· B.A.R., Fondul Al. Roman, nr. 110.015. G. Bariţiu către Al. Roman, Sibiu 7/11, 1878. Pentru situaţia grea
a ziarelor româneşti vezl şi nr. 83 şi 84 ale Gazetei Transilvaniei din 1875.
11
Ga1ela Transilvaniei, XXXI, nr. 6 din 2 febr./21 ian. 1868, p. 21.
11
D. Vatamaniuc, Ioan Slavici şi lumea prin· care a trecUt, Bucureşti, 1968, p. 274 şi urm.
·~ B.A.R., Fondul Al. Roman, nr. 110.015.
u Idem, Mss. rom. 1001, f. 58-65. Al. Roman către G. Bariţiu, Pesta, 6 lan. 1878.
u Federaţiunea, VIII, nr. 63 din 14/26 dec. 1875, p. 203-204.
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tirajului. Vom enumera citeva date pentru a atrage atenţia asupra acestei situaţii şi a ilustra
o realitate uitată sau ignorată a vremii, căci dacă achitarea unui abonament era la urma urmelor o chestiune de posibilităţi materiale, interesul pentru problemele legate de existenţa naţio
nală şi lupta pentru aceasta antrenau mase mult mai largi. Să ne amintim doar, că 150 de
abonamente se expediau cu preţ redus invăţătorilor 21 şi că in Transilvania, Banat şi părţile
ungurene exista uzanţa de a se citi ziarul in faţa sătenilor adunaţi la şcoală2 7 şi la biserică 111 •
Iată deci un canal important de comunicare a intelectualităţii cu poporul. Acest lucru se obiş
nuia şi în 184818 •
O altă practică era aceea de a se face un abonament de către două sau mai multe persoane
întovărăşite in acest scop3°. Apoi ziarul era imprumutat (prin poştă - uneori la mari distanţe) 31 •
Citirea lui este recomandată la intruniri publicen, şi in fine, exemplare gratuite sau abonate
ale ,.Federaţiunii'" erau expediate .,casinelor" române şi societăţilor cu caracter cultural.
societăţilor de lectură ale tinerilor studioşi, insoţirilor gimnaziale, teologice şi preparandiale,
unde era citit de numeroşi ele\'i şi studenţiaa.
Iniţial .. Federaţiunea'" era destinată intelectualilor. Acestora li se solicită colaborarea,
sprijinul moral şi material34 • În concepţia .,Federaţiunii" ', intelectualii conştienţi aveau însă
datoria de a lumina masele şi aceste preocupări sint vii in coloanele ziarului35 • Şi aceasta este
una din principalele cauze pentru care conţinutul ziarului nu rămîne cunoscut doar in cercurile intelectuale, sau ale tinerimii studioase, el circulă şi in mediul ţărănesc prin vocea dasci'Llilor şi preoţilor, după cum s-a văzut mai sus. Influenţa sa politicii se extinde, devenind periculoasă pentru regim, care va dezlănţui un adevărat potop de citaţii impotrivă-i aducind pe redactor în faţa tribunalului de presă, Al. Roman intii şi apoi inlocuitorul său, Ion Poruţiu sînt condamnaţi la închisoare. Aceasta aduce sporirea popularităţii ziarului. creşterea abonamentelor,
aşa incit la 1870-1871, .,Federaţiunea" era mai citită decit .,Gazeta Transilvaniei"', cel
puţin la Blaj, centru cultural şi politic de primă importanţă al românilor ardeleni38 • Dintre
cititorii de aici amintim pe mitropolitul I. Vancea, prepozitul capitular Vasile Raţiu, profesorii gimnaziali Sime?n Micu, Al. M. Micu, I. Mărculeţ, canonicul Ioan Fekete Negruţiu,
" ldem, nr. 98 din 24 sept./6 ocl. 1872, p. 38S şi nr. 180 din 13/2S dec. 1868, p. 711: .,Avind in vedere neajunsele materiale nle zeloşilor invăţători săteşti ai poporului nostru, In favoarea lor, spre a le putea inlesni cetirea ziarului nostru, am scăzut preţul nu ma !pentru dlnşii ... " În acest scop învăţătorii prezentau un atestat, iar pentru cei
lipsiţi cu totul, se expedia un exemplar gratuit.
" Albina, VIII, nr. 16 din 1/13 martie 1873.
11 Bibl. Fii. Acad. Cluj, Arh. Ist., fond I. III. :lloldovan, dosar .,0" nr. 4793. Ioan Olteanu către I. l\1. !lloldovan,
Bucerdea grlnoa.să, 19 XII 1869.
" Pompiliu Teodor, Gelu Neamţu, Dit~ isluria presei revoluţw"..re romdneşli: .,fnvdţdtorul poporului" (1848), in
Studii, t. 21, nr. 3, 1968, p. 439.
•• Bibl. Fii. Acad. Cluj, Arhiva ist., fond I. l\1. :lloldovan, dosar .,Biaj-neidentificate" f. nr. Basiliu Tatu către
I. !II. llloldovan, Ciugudd, 13 mart. 1869.
" Idcm, Gr. I,aszlo cltrc I. :11. l\loldovan, Zlatna in 2 oct. 1872. Vezi şi I. Pervain, I. Chindriş, Corespo.ultnţa
lui Al. Papiu Ilarian, Cluj, 1972, scdsoana nr. I.XXXVI. Al. Papiu Darian. către Al. Roman, Viena, 10/22 iulie
187:1.
" FederaJiunea, II, nr. 22 din 19 febr./3 martie 1869, p. 88.
,. Albina, III, nr. 20 din 18 febr./1 martie 1868: Ftderaţiunea trimisă la .,Societatea pentru literatura şi cultura
poporului român In Bucovina"; Albina nr. SI din 12/24 martie 1868: la .,Societatea de lectură" din Beiuş; nr. 69
din 22 sept./4 oct. 1874: Societăţii "Tinerimea studioasă" din Alba Iulia. Vezi şi Federaţiunea, IV, nr. 127 din 29/17
dec. 1871, p. sos.
" FtderaJiunea, II, nr. 146 din 9 ian. 1870/28 dec. 1869, p. S91.
" ldem, VII, nr. 64 din 24 aug./6 sept. 1874, p. S4S-S46: .,Ce ar fi de făcut ca cultura să străbată şi In masa
poporului".
•• Vezi graficul.
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Const. Papfalvi, proprietarii Alexis Neagoe, Georgiu Popa, Nicolau Rusan, negustorul B.
FiiWp37 • Axente Sever era abonat şi elia "Federaţiunea" dar şi la "Gazeta", "Familia",
"Gura satului" şi "Der Osten" 38 • Nu Yom cita în intregime seriile de însemnări, am oferit doar
componenţa nominală a unui grup mai c11noscut de intelectuali, pentru a exemplifica concret
prezenţa ziarului în acest grup social.
Pătrunderea "Federaţiunii" in mediul ţărănesc, precum şi popularitatea de care se bucura
aici, fiind considerată ca purtătoarea lor de cuvint, este atestată de listele de subscripţie in
ajutorul ziarului in momentul condamnării celor doi redactori. S-au realizat numeroase colecte
in Transilvania şi Ungaria 39 . Gavril Manu cerea de la Dej lui G. Bariţiu instrucţiuni: "Da[r)
în cauza confr[atelui] AL Rcman afară de colectă să nu facem nici un alt pas?" 40 • De la Băseşti.
George Pop îi scria lui Rcman desfre interesul poporului faţă de soarta "Federaţiunii".
Cu toată sărăcia sa, poporul îşi oferea ajutorul material : .,Aici e - se spune in conceptul
~.:risorii resimţul [resentimentul n.n.] general atit a inteligenţei cît mai vîrtos a poporului, e colosal pe tot locul intre români, sau chiar şi intre maghiari[i] nepreocupaţi" 41 impotriva
măsurilor luate de guvern.
Se pun in circulaţie "coli de colectă in acoperirea mulctei [amenzii n.n.) dictate jurnalului Federaţiunea şi de prenumeraţiune" la acesta42 • Pe listă apar numeroşi ţărani: in Tămă
şeşti 16, in Asuagiul de jos 16, în Arghihat 24 de plugari43. în Pecica contribuie 32 de "agronomi"
[cu sens de ţărani agricultori) 44 • Emoţionat de ajutorul pe care-1 primeşte din partea acestora, AL Roman mulţumeşte într-o scrisoare deschisă trimisă din inchisoare : ". . . pe listele
de colecte, alăturea cu numele braYei noastre inteligenţe, am văzut emulînd onorabilele nume
ale colonilor lui Traian, ale fiilor poporului nostru, aducind şi ei obolii lor spre ajutorare organului ce luptă pentru drepturile lor, cele încă nerecunoscute, dar neinstrăinabile, vie dovadă
despre conştiinţa naţională a poporului nostru" 45.
publicate sint numeroase şi cuprind nume de profesori, învăţători,
notari, juzi comunali, cantori, doctori, negustori, cojocari, proprietari, ţărani
(plugari, economi), simbriaşi, studenţi etc. Aceste liste prezintă o importanţă deosebită, deoarece
ele cuprind in cea mai mare parte chiar pe abonaţii "Federaţiunii". La această concluzie am
ajuns confruntind lista de subscripţie publicată din Blaj şi jur, deschisă de I. Micu Moldovan 46
şi listele sale de abonament. Aproape toţi abonaţii apar şi ca sprijinitori. Tot pe baza acestor
liste, putem face aprecieri mai precise şi asupra zonei geografice a cercurilor de cititori. După
ordinea in care figurează pe liste amintim localităţile mai însemnate : Arad, Orlat, Cluj, Chişi
neu, Şiria, Făgăraş, Năsăud, Braşov, Olomouc (Moravia), Hălmaj, Abrud, Roşia Montană,
Pecica, Lugoj, Mărgău, Cernăuţi, Şimleu, Urmeniş, Băseşti, Bucureşti, Lancrăm, Singeorz,
Gherla, Oradea, Homorod, Cîmpeni, Hidig, Şomcuta, Sebeş, Morlaca, Pesta, Satu Mare,
Bistra, Sohodol, Blaj, Sighet ş.a.n .
Listele de

subscripţie

preoţi, avocaţi.

., Bibl. Fii. Acad. Cluj, Arhiva ist., fond Blaj, dosar ,.Evoluţia numărului de abonati
•• Idem, fond Blaj. A. Sever către 1. M. Moldovan, Cricău, 5 ian. 1871 (fâr11 ur.).
" Bibl. Centr. Univ. Cluj, fond. G. Pop de B11seşti, Mss. sertar 243/5.
•• B.A.R. lllss. rom. 1006, f. 25. Gabriel Manu c11tre G. Bariţiu, Dej, 8 mai 1869.
"B.C.U. Cluj, fond G. Pop de Băseşti, Mss. sertar 243/5. În Federaţiunea, IV, nr. 18 din 26/14 febr. IH71,
p. 72, apar pe lista de contribuţie 9 persoane de naţionalitate maghiară, printre care un preot reformat şi un cantor.
" Idem, coresp. G. Pop de B11seşti, voi. III, P.\V. nr. 8.
"Federaţiunea, IV, nr. 117 din 2 dec./21 nov. 1871, p. 468.
" Idem, nr. 21 din 5 mart./21 febr. 1871, p. 84.
" Idem, III, nr. 22 din 20/8 martie 1870, p. 83.
" Idem, IV, nr. 61, din 18/6 iun. 1871, p. 244.
" Idem, nr. 134 din 1870, 4, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 33, 34, 48, 61, 117 şi 123 din 1871.
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Un important sprijin primeşte ,.Federaţiunea" şi din România. Cunoscutul ziar bucureştean
,.Românul" susţine moralmente pe redactorii condamnaţi şi invită publicul său să se aboneze
la gazeta aceasta". într-adevăr ni se semnalează 7 abonaţi la Bucureşti şi unul la Brăilau. Din
însemnările lui Al. Roman, rezultă că primea din capitala României bani pentru abonamente
şi de la inalte personalităţi 10 • În fine, ca ajutor, ,.Federaţiunea" primeşte 20 de ,.napoleonidori"
[galbeni] de la A. Papiu Ilarian, Al. Giani, Manolescu, A. C. Rosetti, Eug. Carada, Dim.
Călinescu, Stolojan, Mihalescu, G. Chiţu, Gr. Heliade 61 •
Al. Roman solicită ajutor de la Mihail Kogălniceanu prin intermediul lui G. Bariţiu, căruia-i
scrie in decembrie 1969 : ,.Nu ştiu cind vei merge peste Predeal, dar de s-ar intimpla, te rog
să-i spui starea mea cea apăsată". Poate, suma o să i se pară cam mare, dar ,.eu nu voi să
mă inavuţesc, ci voi să-mi scot pagubele, apoi in fine, depinde de la voia lui a da cit va vrea
- noi eşti de dincoace, suntem dedaţi a ne lupta cu sărâc.ia şi a lupta numai pentru onoare J"62
!ntre "amicii de principii" de la care s-a mai cerut ajutor, a fost şi G. Bariţiu, după ce şi
I. Poruţiu a fost condamnat53 • Cererea i-o adresează Simeon Mărgineanu, colaborator intern
al "Federaţiunii".
Deşi s-au adunat cu ocazia colectelor cam 1200 fl.H, suma era neindestulătoare, căci existau
deficite vechi, mai ales din primul an, de cind editase ziarul de 4 ori pe săptămină. Situaţia
financiară a ziarului la sfirşitul auului 1868 fusese intr-adevăr grea şi incă de pe atunci, Roman
se gindea să sisteze ziarul. Pentru a-1 putea intreţine işi sacrlficase in intregime diuma de
deputat pe 11 luni şi jumAtate, plus 400 fl. bani primiţi de la dietă pentru locuinţă in Pesta.
Cheltuise cu ziarul şi un ajutor de 600 fl. al socrului său Simion Balomiri din Sebeş. Şi cu
toate acestea deficitul ajunsese de 1700 fl., la care adAugind restanţele, se urcă la 2500 fl. Pentru posibilităţile sale este un deficit enorm. Acesta este şi motivul pentru care va edita in 1869
"Federaţiunea" numai de trei ori pe săptămină. Dar şi in acest caz, Al. Roman il asigură
pe I. M. Moldovau că dacă ziarul nu va fi susţinut mai viu, va fi nevoit să-1 sisteze, deoarece era in pericol de a se ruina. În faţa acestei perspective, Al. Roman ii mai scrie lui I. M.
Moldovan:

.. Te rog frate fă ca şi pină acum ceea ce poţi, doară vor veni zile mai bune cind voi putea
fi recunoscător pentru ostenelile ce ai făcut in interesul tFederaţiunii•". încă de pe acum
se fac promisiuni de la Beiuş, Crişu-repede şi Sălaj, că se vor infiinţa comitete pentru a se
face colecte ca deficitul "Federaţiunii" să se acopere şi astfel, existenţa jurnalului să se asi" Rom4nuJ, XIII, nr. din 29-30 dec. 1869, p. 1039.
u Federaţiwnea, ll, nr. 22 din 19 febr./3 mart. 1869, p. 90.
10 B.A.R., Arh. Al. Roman, IV, Varia 2. ,.De la d.. general Adrian se trimlt d-lui Al. Roman 5 galbini prenumeraţiune la Federaţiune pe II semestru plnă la 31 dec. 1869. Carol I, Domnul RomAnilor 8 fL A. G. Golescu, ministru
8 fi. A. Treb. I,aurian 8 f1."
., Federaţiwnw, IV, nr. 34 din 7 apr./26 mart. 1871, p. 136.
11
B.A.R. Mss. rom. nr. 1001, p. 46-47. Al. Roman către G. Bariţiu, Pesta 15 dec. 1869. Vezi şi lmputernidrea
pe care Al. Romani-o trimite lui G. Bariţiu, la D. Popovid, Din legtUwrile fui M. KogtUniceanu cu Transilvania, în
Arhiva rom4neasc4, tom. IX, partea 1, 1943, p. 125- 143.
11 B.A.R. Mss. rom. 1006, f. 59. Simeon Mărginean către G. Bariţiu, Pesta 21 ian. 1870: ,.Onorabile domnule 1
AstAzi, ln 21 Ianuarie d-1 Ion Poruţiu redactor interimal al ,.Federaţiunei", fu condamnat pentru un articlu scris
in cauza Tofll.lenllor la inchisoare de 6 tune, la una amendA. de 200 fi., spese procesuali 33 f1. şi spese pentru interpret
8 fl. MA adresez cii toată Increderea către d-ta, ca în Interesul cauzei noastre naţionali şi a ziarului ,.Federaţinnea"
să intrevini [intervii n.n.] la amicii de prindpie ai d-tale cel puţin pentru uşurarea sacrificiilor banali, cari ar ameninţa existenţa ziarului pomenit. Al domniei tale devotat Simeon Mărginean. Post scriptum 1 Sunteţi rugaţi a nu
adresa, ln neci un cas epistolele cu bani Redacţiunii, ci de-adreptul doamnei I.eontina Roman".
"Idem, Mss. rom. 1001, f. 121-122. Al. Roman către G. Bariţiu, Pesta, 23 nov. 1890.
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gure . .,De s-ar putea face şi la Blaj, ar fi un ajutor mare" - işi incheie Roman scrisoarea66 •
În 1869 aproape se restabillse, căci la sfirşitul aceluiaşi an constata cu satisfacţie .,călduroasa
sprijinire din partea inteligenţei roma.ne din toate părţile lilomâniei de dincoace şi de dincolo
de Carpaţi" 61 •
După cum am arătat, tirajul pe 1870 şi 1871 a atins apogeul, tipărindu-se cite 1000 de exemplare, dar puterea economică slabă a intelectualităţii româneşti nu-l putea sprijini masiv. La
acest neajuns structural s-au adăugat in 1870 şi 1871 ridicarea costului tipăririi aproape dublu
prin ridicarea tarifelor cerute de culegători pentru limbile străine, pe care tipografii patroni
le satisfăceau pe seama editorilor şi urcarea preţului hirtiei57 • Altă cauză nu mai puţin gravă
a declinului ziarului a fost productivitatea deosebit de slab! a anilor 1872-1873 în timp1•l
cărora populaţia a avut de suferit, in unele comitate din Ungaria, bintuind chiar foametea, situaţie care s-a repercutat şi asupra administraţiei ziarului, aducind noi daune devenite şi mai
insuportabilen. Împărtăşind din amara sa experienţă de redactor, Al. Roman arată că numlrul
cititorilor nu creştea in salturi, ci cu incetul. Chiar în cursul aceluiaşi an, numârul abonaţilor
oscila in proporţii mari. De exemplu, spune Roman, în semestrul II, peste tot se poate observa un reflux considerabil, iar in iunie-iulie-august şi mai mare. Deci numârul abonaţilor,
conchide redactorul, se reglează după anotimpuri - de fapt, dupâ mai multa sau mai puţina
ocupaţiune şi evident adaugă el , după mai multa sau mai puţina înlesnire a mijloacelor materialelie.
Despre greutăţile ziarului in 1872 îl informează. bineînţeles şi pe apropiatul său colaborator
l. M • .Moldovan, scriindu-i: .,Anul acesta este nefavorabil jurnaliştilor parte pentru împuţi
narea abonaţilor, parte pentru numeroasele prenumeraţiuni a conto - aşa au păţit-o «Albina&,
aşa mai ales oFamilia>), <cFeder[aţiunea]>) incă au pierdut 150 abonaţi, dar cu incetul sosesc
şchiopătind şi ies escuzindu-se de lipsa banilor. E[i], aşa merge la noi.
1În semestrul II de va merge ca acum, voi fi silit a reduce editarea de II ori pe săptămină :
Dacă <1Alb[ina]>) cu Creşti ei romani nu poate ieşi de trei ori, cum poate biata oFederaţ[iunea]•)
Am dus-o cu mare necaz şi cu diurnele dietale, dar in viitor nu mai pot Ură a mă ruina" 80 •

în 1873 este şi mai hotărît să sisteze ziarul; s-a împuţinat numârul abonaţilor, nu s-au
plătit restanţele, şi abonamentele pe credit au sporit şi mai mult . .,De cind am înfiinţat acest
jurnal - ii mărturiseşte Roman lui Bariţiu - tot cu paguba l-am susţinut. Ajutoarele cari
le ştii, au fost ca să petecesc şi să mut greutatea de pre un umăr pre altul, sperînd că numărul
cititorilor se va înmulţi cu incetul, dar la noi astă-dată este regres"•l. Am arătat mai sus cauzele
regres ului de care se plinge redactorul. Clerul inalt, cei doi episcopi uniţi, ar putea sprijini ., Gazeta" şi .,Federaţiunea" - mai adaugă Roman, dar din păcate ei consideră cele două ziare
,schismatice"as.
La incheierea a şapte ani de apariţie, redacţiunea făcîndu-şi bilanţul, arată că a suportat
în aceasU. perioadă de timp "in afară de loviturile potestăţii încă şi loviturile mai grele ale

" :Bibl. Fil. Acad. Cluj, Arhiva ist., fond I. M. Moldovan, dosar .,R", m. 6389 şi 6390. Al. Roman către I. l\l
Moldovan, Pesta, 17 dec. 1868.
•• Fede1aţivnea, II, m. 146 din 9 fan. 1870/28 dec. 1869, p. 591.
67
Itlem, V, m. 125 din 12 ian./31 dec. 1872, p. 499.
u ltlem, VI, m. 75 din 21/9 dec. 1873, p. 297.
'" Itlem, V, m. 98 din 24 sept./6 oct. 1872, p. 385.
•• Arhivele Statului Blaj, fondul Mitropoliei române unite de Alba Iulia şi Făgâraş, Corespondenţa Al. Roman 1. M. _Moldovan, dosar nr. 2/1872, 2 file, Pesta, 22/2, 1872.
11
:B.A.R. Mss. rom. 1001, f, 54-55. Al. Roman către G. Bariţiu, Pesta, 18 febr. 1873.
•• ldem.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

642

ŞI

DISCUTII

. lipsei ntateriale, avind a suporta din an in an deficite agrămădite, provenite parte din scumpete progresivă, parte din neregulata intrare a banilor de prenumeraţiune, mai ales de la 1871
incoace. Anul curent este încă şi mai nefavoritor intreprinderii decum fuseseră anii precedenţi".
Fiind atît de nefavorabil acest bilanţ, redactorul crede că .,acest an are să fie probabilmente
cel din urmă al activiUţii sale jurnalistice""·
Toate aceste cheltuieli erau disproporţionate faţă de situaţia sa materială, constituiau adevărate sacrificii, pe care unii mai grijulii cu avutul lor le numeau .,nebunie naţională". Ce 1-a
indemnat însă să nu sisteze ziarul şi să reziste cu tenacitate atîţia ani? O mărturiseşte chiar
el: dorinţa ardentă de a putea contribui la "înaintarea cauzei românismului"..,, precum şi
încurajarea amicilor de principii.
La sfîrşitul celui de al VIII-lea an de existenţă situaţia ziarului nu s-a îmbunătăţit, iar resursele materiale ale redactorului erau epuizate. Deşi acum apărea o dată pe săptămînă, acest
lucru se realiza cu nespusă greutate. Mai mulţi binevoitori şi amici 1-au îmbărbătat, pentru
a mai face o ultimă incercare în anul ce urma, 187616 .
Nu mai poate face însă faţă presiunilor creditorilor şi, in martie 1876 îşi încetează apariţia,
fără a-şi putea anunţa cititorii, ultimul număr fiind oprit de tipograf şi nemaiajungind niciodată
la abonaţi. Astfel intreprinderea ziaristică a lui Al. Roman s-a incheiat, iar deficitul total depă
şea 8 mii de florini, ceea ce a însemnat ruina materială: "Am şi tras spune el - 14 ani
numai eu ştiu cum, pentru că acea sumă, cu carnetele şi cu spesele proceselor s-au indoit" 18 •
Scrisoarea pe care o publicăm in anexă este de după sistarea ziarului şi ilustrează tocmai acele
frAmîntări financiare in care Roman era nevoit să se zbată; totodată, constituie un document
grăitor pentru greutăţile materiale prin care a trecut presa naţională românească.
După ce am expus situaţia financiară a ziarului de-a lungul anilor săi de apariţie, să vedem
acum care era costul acestuia in momentul cind atinsese un tiraj de 1000 de exemplare 87 :

Spesele tiparului
Un ur, in 500 esempl[are] face
De la 500 exempl[are] în sus pentru fieşte care
100 ess, se plăteşte 1 f. 50 cr. ad 5 X 1.50 =

31 fi. v.a.
7 fl. 50
38 fl. 50 cr.

Pentru 150 nri. de preste an
1) Spesele tiparului
. . . . . . . .
2) Mărcile cu 9 fl. 50 cr. de la 1 nr. pe an face
3) Pentru spediţiune, pre lună 35 fl. deci pre
12 lune, 35 X 12 = 420 fl.
. . . . . .
4) Prenumeraţiune pentru ziare strlline .. 100
5) Cancelisticul (hirtia, plumbu, pene, lumina etc.)
6) Poşta (pentru ziarele din România, corespondenţa,
telegrame etc.). . . • . .100
. . . . . . • . .

5775 fl.
1425
420
100
100
100
7920

" FeduaJinnea, VII, nr. 5-6 din 19/31 ian. 1875, p. 13-14 "Redactorul au sacrificat pentru
tot venitul ce cîştigase ca deputat in curs de şapte ani".
" ldem, VI, nr. 76 din 21/9 dec. 1873, p. 297.
" ldem, VIII, nr. 62 din 7/19 dec. 1875, p. 198-199.
" B.A.R. Mss. rom. 1001. f. 121-122. Al. Roman către G. Bariţiu, Pesta, 23 nov. 1890.
17 Idem. Arhiva Al. Roman, IV, Varia 2.

raţiunii"
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Aici Al. Roman trece şi cei 1000 de fl. care i s-ar fi cuvenit ca
pentru redacţiune, deşi mai jos scrie :
N. B. Redactorul lucră gratuit.
Spesele de Redacţiune

remuneraţie

1000
2350
11270

7)
8)
9)
10)
11)
12)

. 800
1 colaborator intern primar
. 600
1 colab[orator] intr. secundar
.400
1 corector, ajutor .
.150
1 servitor . . . . . . . . .
.250
localitatea Redacţiei
Spese straordinare (de anul nou pentru tipografi, spedit. oficiali
vit. poştali) . . . . . . . . .

800

600
400
150
250
şi

ser150
2350
11270

•
Aspectele tehnice şi financiare ale presei deceniului VII- VIII al secolului XI~ le-am
demne de interes, deoarece foarte adesea se fac referiri la importanţa ziarelor din această perioadă ca şcoală politică şi culturală a românilor ardeleni, bAnli.ţeni şi ungureni. fA.rll să se
indice amploarea răspîndirii lor, tirajul, cercurile de cititori care le abonau, precum şi audienţa
reală pe care o aveau. Este faţă de anii precedenţi o epocă de înflorire a presei, dar şi de mari greutăţi materiale şi represalii politice suferite din partea regimului dualist. Încercarea de a elucid L
aspectele amintite, la ziarul .,Federaţiunea". poate oferi o bază mai ştiinţifică şi argumente
noi asupra circulaţiei, numărului cititorilor, influenţei ziarului, precum şi un tablou mai clar
al greutăţilor materiale ale presei româneşti, ele avînd o valabilitate generală, nefiind specifice
doar ziarului de care ne-am ocupat. De asemenea, cunoscînd mai temeinic greutăţile înaintaşilor,
ale deschizătorilor de drumuri ai presei politice româneşti din monarhia dualistă, vom şti sll.
preţuim mai mult realizările şi succesele lor în luminarea şi ridicarea poporului, la care şi Al.
Roman, intelectual dezinteresat, idealist în sensul frumos al cuvintului, de o dîrzenie impresionantă, şi-a adus contribuţia pe care trebuie să i-o recunoască, in egală măsură, istoria politică
şi cea culturală.

găsit

GELU
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ANEXĂ
B[uda] Pesta 12 mart[ie] 1877
şi

Reverendisime
preastimate domnule coleg !

De cind am fericirea d-a vă fi făcut cunoştinţa personală mi-aţi arătat neîncetat una
de frate mai mare care au deşteptat in mine afară de stima şi devotamentul ce
l-am din tenereţiele mele cătră persoana dv[oastră] ca cătră unul dintre cei mai erudiţi şi mai
de frunte bărbaţi ai naţiunei noastre, - una incredere nemărginită şi din aceasta coragiul
de a vă adresa rogămintia ce am onoarea a o adauge la următoarele premise :
Veţi fi avind negreşit cunoştinţă despre situaţiunea cea tristă in care am ajuns in urmarea nefericitei mele intreprinderi jurnalistice de la an[ul] 1868, întemeind ziarul.,Federaţiunea"
care numai decit la finea acelui an m-a încărcat cu un deficit de 4000 fl. [cu cametele-n.n.]
iară in an. următor 1869 mai multe procese de presă, din care unul cu rezultat funest pentru
mine că afarl'i de reclusiunea de un an, mi-a impus nu numai două mulcte pecunarie [amenzi n.n.] de cite 500 fl. plus spesele proceselor, ci şi spese îndoite ţinînd eu casa ,in Pesta
pentru Redacţiune şi aproape aceleaşi spese la Vaţ unde petrecea cu mine şi soţia mea prin
urmare casa şi masa şi acolo, plus spesele de călătorie ale soţiei mele de la Pesta la Vaţ
şi inapoi precum şi ale membrilor Redacţiunei, cari trebuia să mă cerceteze in afacerile ziarului, etc. Acel deficit nu l-am putut ridica, pentru că afară de doi ani consecutivi (18691870) in cari n[umă)rul abonaţilor era destul de frumos şi preţul de prenumeraţiune ajungea
să se acopere spesele tiparului şi ale sped.iţiunii (spesele Redacţiunei foarte grele, trebuia să
le acopăr şi in aceşti doi ani tot din punga. mea) ceilalţi ani, incepind de la 1871 pinii la
sistarea jurnalului, reducind mereu ed.iţiunea de la 4 ori pe săptll.mtnll. la 3 ori, la 2 ori şi
in fine la una dată pe săptll.minl'i, totuşi in curs de mai mulţi ani pagubele anuale se urcau
de la 1500 pin la 2500 fl. ceea. ce in urma. crescu la. o sumă ce întrecea poterile mele
şi in urmarea căreia apăsat de sarcina cea grea. trebuia. să sucomb f:lră ajutorul binevoitorilor,
insi acest ajutor au fost foarte neregulat şi in porţiuni disproporţiona.te cu mărimea sareiuei carea in fine devenind insuporta.bilâ fui nevoit a sista jurnalul şi a mâ pune pe lucru să
plătesc pagubele ce mi-a cauzat. Nu m-am plins in publicitate, afară de indicârile ce am fă
cut cite odată asupra situaţiei Redacţiunii, şi afară de comunica.ţiunile orale făcute binevoitorilor mei şi amicilor cauzei, pentru că o ştiam preabine că n-are să-mi folosească nemica, am
tras dară cum am potut pînă şi in anul trecut, cind in urmarea. nou-ei legi de incompatibilitate prin care se prevede că deputatul al cărui-a. diurne vor fi secestrate şi execnţiunea in timp
de trei lune nu se va red.ica, perde mandatul, am ajuns intr-o situaţiune atit de precară,
incit de doi ani (adecă de la. inceputul acestui period dieta!) am avut să mă lupt cu cele
mai mari greutăţi pentru ca să mă pot susţine ferit de compromisiune şi să pot acoperi
şi cele trebuincioase pentru traiul vieţii. Pînă acum am dus-o cum am putut dar apa mi-a. ajuns
piuă la git şi am trebuit sâ cerc a. face una operaţiune radicală pentru a mă scăpa. de presiunea cred.itorilor şi de carnetele ce mi storceau toate veniturile, aceasta. prin concursul fratelui meu Josif, şi a cumna.tului meu de la. Sibiu Dr. Stef. Pecurariu şi pote şi prin a socrului
meu (care piuă a nu sista ziarul [i]mi refuzase aproape tot ajutorul) sper a se efectui in timp
de 4 săptămtni prin realizarea. unui imprumut, de la institutul Albina, pe garanţia celor trei
şi legind leafa mea profesorală pentru amortizarea imprumutului. Pentru caz de moarte am
două poliţe de asecuraţiune pe viaţă (una de 5000 fl alta de 300[0] fl.) in sumă de 8000 fl.
pentru cari premiele in rate lunari se plătesc din salariul meu profes[oral].
-De prezent însă după ce am redicat secestrul in 5 martie de pe diurne, plătind trei posiţiuni în sumă de 500 fl. cu ajutoriul fratelui meu, mi-a rămas incă una de 300 fl. a căreia
termin de trei luni espiră la 21 l.c. şi ne mai putind frate-meu, a mă ajuta momentan, eară
socru meu ne vrind pinii la definitiva reg[lement)are mi-am luat libertatea a vă ruga cu toată
increderea ca pe un binevoitor al meu şi ca pe un bărbat care pricepeţi situaţiunea mea, ca
pînă atunci ce voi putea reg[lement]a definitiv afacerile mele să aveţi bunătatea a mă imprumuta cu suma de 300 fl. semnată pe cambiul alăturat şi a mi-o spedui ca să o primes~
cel mult piuă la 17-18 l.c. trebuindu-mi cel puţin 3 zile pentru mijlocirea, desle gării secestrului prin tribunalul cambial. La intimplare cind din cauza scurtimei timpului doară nu aţi
avea îndemină suma întreagă disponibile, eu cred că naşiul meu Reverendis[imul] d. Con[stanafecţiune
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tin] Papfalvy încă ar contribui spre a se completa acea sumă, dacă i-aţi împărtăşi respectuasa mea rugare.
Situaţiunea în care mă aflu mai ales de 2 ani incoace au influenţat greu şi asupra activităţii mele peste tot dar anume asupra celei politice, pentru că lăsînd la oparte grijile şi
frămîntările perpetue am fost silit să mă retrag cu totul de la ori ce acţiune in cameră, căci
altmintrea nu numai mandatul de deputat ci şi profesura depindea de la bun planul guvernului mai ales sub guvernarea cea violentă a lui Tisza.
,.Decît sArac mai bine drac",
zice proverbul rom[â.nesc] aşa am păţit-o şi eu şi d-aici se splică. neactivitatea mea in care
am ajuns de mare silă şi necaz. Am vrut şi eu să. fac ceva, dar m-am ruinat, conştiinţa însă
nu mă mustră, de şi au fost greşeală din parte-mi a intreprinde lucru preste puterile mele, precind altul au susţinut aceeaşi intreprindere cu un ajutoriu de 25 mii fl. (a se vedea n-rul ultim
al ,.Albinei") (in care apare de fapt cifra 28.000-30.000 n.n.].
Rogu-vă iarăşi pentru plinirea cererei mele, vă rog totodată să primiţi spresiunea sentimentelor mele de înaltă stimă şi recunoştinţă anticipată.
Al. pr(ea] stim[atului] d(umneavoastră] cel mai devotat
Ales. Roman
Leopoldigasse 44•

LE

TIRAGE,

LES

LECTEURS ET LA SITUATION FlNANCIERE DU JOURNAL
,.FEDERAŢIUNEA" (1868-1876)
(Resume)

Le journal ,.Federaţiunea" (,.La Federation"), paru a Budapest entre 1868 et 1876 sous
la redaction de Al. Roman, a ete un instrument politique de valeur dans la lutte de liberation nationale des Roumains de la monarcbie austro-bongroise.
Dans sa periode d'apogee,le tirage du journal a atteint 1000 exemplaires, ayant 950 abonnes.
Mais ses lecteurs etaient beaucoup plus nombreux, un abonnement, ayant ete fait par plusieurs personnes, 150 exemplaires etant envoyes aux instituteurs qui les lisaient a l'ecole
pour les paysans, et aux pretres qui faisaient la meme cbose dans l'eglise. La jeunesse lisait
elle-aussi le journal dans le cadre des societes culturelles.
L'aire de diffusion de ,.La Federation" etait tres grande, comprenant la Transylvanie,
le Bihor, le Maramureş, le Banat, la Bucovine, la ville de Bucarest, aussi qui la colonie
roumaine de Budapest. La situation financiere du journal a ete difficile durant toute la periode
de son apparition, cette entreprise enregistrant toujours un serieux deficit pour le redacteur,
malgre l'appui populaire re'ru entre 1870-1871. Le coftt du journa.I etait tres grand pour les
possibilites materielles de Al. Roman, professeur et depute dans le parlement de Budapest,
il depassait 10.000 fl. cbaque annee et montait continuellement, quoique le nombre des
apparitions par semaine ait baisse de quatre a une seule.
Les donnees de 1' article font une nouvelle lumiere dans l'bistoire de la presse roumaine
de la seconde moitie du XJxe siecle et de ses difficultes materielles.

• Bibl. Fii. Acad. Cluj, A:rhiva lst., fond I. M. Moldovan, dosar ,.R", nr. 6396.
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PREOCUPĂRI DE MEDICINĂ VETERINARĂ ÎN ACTIVITATEA

DOCTORULUI VASILE POPP

Despre viaţa şi activitatea doctorului Vasile Popp s-a scris relativ puţin, cu toate că
la numai patru zile de la moartea acestuia, în 10 martie 1842, invăţatul filolog T.
Cipariu se adresa lui G. Bariţiu cu următoarele cuvinte de caldă apreciere pentru Vasile Popp:
..... Totuşi cinstirea mea dinăuntru, către dinsul, pentru persoana şi talenturlle lui a fost nemărginită; adevărat trebuie să mărturisesc, ca oricine 1-a cunoscut mai de-aproape, că românul
cel mai învăţat întru împărăţia noastră a fost Vasile Popp" 1 • Intrat pe porţile istoriei cu o asemenea carte de Yizită, era cît se poate de firesc ca, la inceputul veacului nostru, marele istoric
N. Iorga să-şi exprime profundul său regret p:!ntru lip>a unor informaţii m1.i ample, privitoare
la figura doctorului Vasile Popp, spunind: ..... Păcat că nu putem şti mai multe despre
acest fruntaş printre întîii cărturari români cu diplome înalte ai românilor din Ardeal" 2 •
Cel dintîi care ne-a. lăsat un studiu monografie mai amplu despre viaţa şi opera doctorului
Vasile Popp, a fost regretatul prof. I. Mu;;lea, care - subliniind importanţa tezei de doctorat în medicină a lui V. Popp, intitulată .. Dissertatio medico-historica de funeribus plebeis
Daco-Romanorum sive hodiernum Valachorum .. . " susţinută la Viena în 1817 - se întreba
totuşi, conchizind : "Ce e medicină in această teză de istoria medicinii, prezentată in vederea promovării ca doctor al unei facultăţi de medicină? Desigur foarte puţin. Ea nici nu e propriu-zis o teză de istoria medicinii, ci una de folclor. Ca atare, ea cadrează intr-adevăr cît
se poate de bine cu viaţa, cu indeletnicirile şi opera lui Popp. Cu excepţia broşurii despre ape
minerale, iu care preocupările literare ale autorului se trăd~ază de altfel in prefaţă, in tot restul
operei sale care contează, Popp nu s-a ocupat decit de limba, literatura şi istoria neamului
său" 3 •

Dar cercetările arhivistice întreprinse în ultima vreme de noi, in arhivele locale şi în cele
din Budapesta, aveau să ducă la rezultate surprinzătoare în legătură cu activitatea de-a
dreptul impresionantă. de medic-practician, a lui V. Popp in cei 13 ani (1829-1842) cît a
funcţionat la Zlatna ca "medic-camera!'" (physicus cam~ralis). De altfel prof. I. Muşlea in
studiul amintit regreta mult faptul că "n-avem nici o ştire de.:;pre vreo activitate a doctorului
Popp din timpul cit a stat la Zlatna, aproape treisprezece ani"', motiv care l-a determinat probabil pe autor să caracterizeze acest timp ca o "perioadă de lîncezeală" în viaţa medicului român&.
lui G. Bariţiu, voi. III, f. 63-65 ..-\ril. T. Ci pariu, nr. 2409. (În Biblioteca Acad. R.S.R. Bucu.
rom:· Corespondenţa G. Bariţiu, in Biblioteca Filialei Cluj a Acad. R.S.R., Filmoteca).
'
1
N. Iorga, Istoria literaturii rom4ne in sec. XIX, voi. I, Bucureşti, 1907, p. 23.
'I. Muşlea, Viaţa şi opera doctorului Vasile Popp (1789-1842), in AliN, V, 1930 (1928-1930), p. 142.
• Idem, p. 112.
'I. Muşlea, Contribuţii la viaţa şi opera doctorului V. Popp, in AliN, VI (1931-35), p. 531.
1

Corespondenţa

r~~ ms:
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Or, materialele de arhivă descoperite arată tocmai această perioadă ca cea mai fecundă şi mai
creatoare din tot ce a realizat V. Popp in domeniul pentru care se pregătise timp de 5 ani
la Viena: acela al alinării suferinţelor bolnavilor.
Este vorba de zeci şi zeci de rapoarte oficiale in limba latină, redactate cu multă competenţă şi simţ de răspundere de V. Popp, care se referă la mai multe aspecte majore din viaţa
sanitară a domeniului minier al Zlatnei. Astfel, o strie de rapoarte privesc : accidentele şi
bolile profesionale ale minerilor, combaterea epidemillor şi a bolilor sociale, bolile endemice
şi lupta impotriva lor (guşa), vaccinarea copiilor, starea şi organizarea farmaciilor de pe lîngă
mine, pregătirea cadrelor medicale, asigurarea unor condiţii mai bune de viaţă a medicilor,
combaterea unor practici abuzive ale acestora, problema natalităţii şi a calificării moaşelor,
colaborarea utilă dintre medici de diferite specialităţi, probleme de etică profesională medicală (deontologie). Este demnă de subliniat mai ales preocuparea pentru intocmirea unei topografii medico-istorice, prima de acest fel in Transilvania, venită din partea unui medic român,
precum şi intocmirea unor instfucţiuni detaliate privitoare la medicii minieri, la atribuţiile
şi competenţa acestora etc.
Printre aceste rapoarte se află citeva care atestă şi preocupări, mai mult decit meritorii, ale
lui V. Popp de medicină veterinară, preocupări a căror origine trebuie căutată intr-un fapt
de asemenea inedit, şi anume in incercarea neizbutită a lui V. Popp de a înfiinţa la Liceul
medico-chirurgical din Cluj, in anul 1820, o catedră de politia medica condusă de el, şi care
in concepţia sa, pe lîngă altele, ar fi avut misiunea să inzestreze cadrele medicale şi cu cunoş
tinţe de medicină nterinară, pentru a putea contribui cu mai multă eficacitate la combaterea
unor epizootii'. - :
Pe linia acestor preocupări, vom prezenta aci citeya secnnţe concludente din activitaţea
neobosită a n:cdicului rcn:~n pntru <<n:b.tlaa fllni aftca~e şi a diZ€ntuiei la animale pe
domeniul fiscal al Zlatnei.
Astfel, intr-un raFort din 17 iunie 1833 către administraţia minierli, după ce informează
despre rezultatele inspecţiei sanitare făcute in comitatul Hunedoarei, Vasile Popp remarcă:
"Dar ceea ce este mai dureros, este faptul că in această regiune se află răspîndită printre animale aşa-zisa boală de gură şi de picioare sau inflamaţia unghiilor (sic dicta lues Ofis et claudicatio sive inflamatio ungulafum). Această epidemie s-a ivit la inceputul verii şi a cuprins
puţine capete, mai mult viţei şi vaci şi mai serios boi de jug. În Hunedoara această epidemie
este destul de suportabilă, dar există un sat care aparţine acestui domeniu, la 5 ore depărtare
spre nord de Hunedoara; numele satului e Chergeş. Aci această epidemie a atacat cu sălbă
tăcie, şi in decurs de două luni a secerat 27 de capete : adecă 14 viţei, 9 vaci şi 4 boi".
"La sfîrşitul lunii mai, timp in care eu împreună cu venerabilii domni provizorul substitut Cseh şi cu spanul Vida fusesem acolo să cercetăm boala, existau numeroase animale bolnave, unele erau pe' cale de însănătoşire, altele muriseră de curind. Am dispus să fie tăiat
un bou de jug care m~se in acel timp'.şi i-am examinat in mod serios toate măruntaiele: plămîni,
inimă, ficat, splină ; aceste patru măruntaie şi intestinele nu prezentau nimic bolnăvicios, in
afară de vezica biliară (vesica felea), care era foarte mărită şi umflată şi se vedea plină cu
o bilă foarte lichidă. între piele şi carne, mai ales de-a lungul şirii spinării şi in regiunea pieptului, se putea observa o cantitate foarte mare de materie gelatinoasă care îndepărtată fiind
din locul bolnav, se părea că răul era cu totul înlăturat. Am dat dispoziţie că să fie ingropat

.

• Cf .•\rh. Stat. Budapesta, fond. Gub. Trans. In pollticis, doc. nr. 5781/1820
pestis el luis horinat necessariae sunl"
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cadavru! la o adincime corc:spunzătozre iar pitlea să fie dată cu cenuşii, pusă in pus la ascut
şi numai după ce va înceta tpid~:n;ia ~ă J:cată fi vîndută. Am văzut un alt bou bolnav l•l
care această stare putea fi palpată şi simţită chiar cu mîna în jurul şirii spinălii. Pentru îndepărtarea acestei materii am hotărît să fie inlăturat ţărul din regiunea costală şi avem nădej
dea unui rezultat bun".
"Cauzele generale sau mai de grabă cele hotărîtoare ale acestei epidemii par a fi fost
iarna foarte rece urmată de o secetă excesivă, prin care animalele aproape că au fost secătuite.
Cauza special li. pare a fi fost însăşi poziţia acestui sat situat între munţi pietroşi, care generează
atit o iarnă foarte aspră cit şi o căldură. şi o secetă excesivă. prin reflectarea razelor solare. De
asemenea foarte dăunător este terenul uscat şi nisiţos, atit pentru gura cît mai ales pentru
llllghiile subţiri ale vitelor, atunci cind acestea calcă şi păşunează iarba in care este împrăştiat
nisipul".
în încheiere Popp spune : "Adunind pe locuitorii satului le-am explicat, în limba clară a
poporului, prin ce mijloace şi măsuri poate fi preintimpînat şi combătut acest flagel şi am dat
ca sarcină urgentă 'chirurgului camera! ca să se deplaseze cit mai des in această localitate, să
instruiască locuitorii, să prescrie cele ce vor rezulta din experienţă şi să prezinte săptAminal
cite un raport despre desfăşurarea bolii"?.

•
La numai o zi, în 18 iunie 1833, ne intilnim cu un alt raport al doctorului V. Popp, prin care
răspunde administraţiei miniere în legătură cu acţiunea intreprinsă de el timp de o săptălL.Înă

pentru combaterea febrei aftoase în localităţile: Zlatna, Petroşeni, Galaţi, Feneş şi Presaca.
De altfel incă la Il iunie administraţia domeniului constata că "în acest domeniu o mare parte
a boilor de jug suferă de boală de gură şi şchiopătare şi din acest motiv iobagii nu pot să presteze obişnuitele slujbe"&.
"în ziua de 11 a lunii prezente [iunie] _ raportează V. Popp -, luind cu mîne pe domnul
George Antas, controlor spanal regal, de asemenea pe cîţiva din bătrînii satelor, m-am deplasat
pe păşunea unde păşteau mulţi boi bolnavi ; am vizitat pe rind vitele, am notat num11.rul acestora şi am intocmit un tabel nominal al iobagilor. :Boala a apărut la inceputul lunii trecute şi
chiar ceva mai inainte. La început boala a cuprins puţine capete, constind mai ales din viţei
şi vaci, iar mai tîrziu vite mai multe şi chiar boi de jug. Uneori animalele sufereau numai de
boală de gură, alteori numai de şchiopătare, altădată alterna din nou o boală cu cealaltă;
deseori animalele erau cuprinse în acelaşi timp de ambele boli, şi atunci era mai rău. Se intimpla uneori că o boală se năştea din cealaltă prin degradarea materiei alimentare, şi atunci era
cît se poate de rău. Dintre animalele pe care insumi le-am vizitat multe sufăr de picioare, şi
deşi au trecut deja peste perioada bolii de gură, totuşi continul să sufere".
"Originea acestui rău - conchide Popp - trebuie căutată. în situaţia deosebită din acest
an ; in primul rind in iarna foarte aspră urmată de o secetă foarte mare, din care cauză iarba
a fost cu totul uscată. Ce trebuie făcut în acest caz şi prin ce mijloace trebuie a se împotrivi,
le-am explicat ţăranilor care erau de faţă şi bil.trinilor satelor, în limba clară a poporului şi
după priceperea lor; am repetat explicaţia de mai multe ori, am indicat leacurile necesare
şi potrivite şi le-am trimis pe cele cerute. Am nădejde într-un rezultat bun, deoarece con7

Cf. A.rh. Stat. Cluj, fond A.M.T., nr. 7640/1833.

r·

1 ,. • • •

in hoc Dominio magna pars boum jugalium lue oris ( M aulseuche) et claudicatione ( Klauenseuche) laboret,
et ex eo solita servitia prestare haud possinl coloni". Idem, doc. 7742/1833.
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chide Popp - săracii iobagi, preocupaţi mai mult de sănătatea animalelor decit de a lor
proprie, zilnic cer să li se trimită medicamente•. S-a recomandat multă apă proaspătă, care în
această boală este cel mai bun leac ; de asemenea ca gura şi picioarele animalelor să fie spălate
zilnic cu apă proaspătă; la fel păşuni corespunzătoare, pînă acum destul de proaste, şi adăpos
tirea vitelor la umbră, prin care poate s1i. fie imblinzită arşiţa soarelui".
În incheiere, Popp prezintă un tabel statistic detaliat (nominal) din care rezultă că în cele
5 localităţi în care s-a deplasat (Zlatna, Petroşeni, Galaţi, Feneş şi Presaca), a consultat la
240 de familii un num1i.r de 530 de boi de jug bolnavi de febră aftoasă10 .

*

Potrivit materialelor de arhivă peste 5 am, 1n octombrie 1838, Vasile Popp întreprinde o
nouă campanie sanitară pentru combaterea epizootiilor, de data aceasta in 23 de sate de pe
domeniile Cimpeni, Abrud şi Baia de Arieşu.
Încă la 13 septembrie 1838, Popp este solicitat să se deplaseze "indeosebi în satul Scărişoara,
unde a izbucnit o epizootie şi au pierit de acea boală mai multe animale", şi "să cerceteze
natura bolii, să propună cele necesare pentru combaterea şi tratarea acelei boli şi să dea
îndrumări şi dispoziţii profilactice iobagilor despre ceea ce trebuie sli facă sau să nu facă" 11
Ca urmare Popp raportează că, luind printre alţii cu el şi pe chirurgul camera) Kalcher din Cîmpeni, "m-am deplasat la faţa locului unde, convocînd pe iobagii cărora le-au pierit vitele,
am instituit cu grijă o anchetA în ce priveşte inceputul, desfăşurarea şi cauzele bolii şi am vizitat toate animalele bolnave în prezent. Erau aceste animale triste - mi!i.rturiseşte Popp •:apul şi-1 mişcau adesea, scrîşneau din dinţi, eliminau excremente puroioase, insingerate, însoţite de chinuri mari şi de scremete foarte dureroase, ca de constipaţie. De unde cu uşurinţă
am putut conchide că boala aceasta este dizenterie, epidemie mortală" 1a.
În continuare, medicul român se referă la cauzele acestei boli în următorii termeni : "Microbul acestei boli se pare că a fost adus din altă parte. Căci se spune că la inceputul lunii august
iobagii, cărora o parte a vitelor le-a pierit, o parte sint în prezent bolnave, iar unele
sint pe cale de însănătoşire, au plecat în treburi comerciale cu acele vite în Ungaria ... unde
bîntuia acea boală şi după întoarcerea lor de acolo vitele au început să bolească, deşi nu se
poate tăgădui că acea boală s-ar fi putut naşte chiar în acel loc ; aceasta în parte din cauze
generale cum sint : vara schimbătoare, cind ploioasă cind rece, cind foarte caldă, din cauza
c1irei variaţii sudorile care ajung In intestine cu uşurinţă pot genera dizenteria; în parte însă
din cauze speciale, endemice, locale, care se întîlnesc destul de des la aceşti oameni. Acestea
sint : necurăţenia grajdurilor, hrana nu indestul de corespunzătoare şi chiar lacurile artificiale,
în care se obişnuieşte să fie topită cinepa; concentrîndu-se apa [în aceste lacuri] prin îndiguire,
cinepa care se topeşte nemişcată contractează ceva din sărătura apei şi o alterează. în aceste
lacuri, care n-au un conţinut îndestulător de sare naturală după cum se cere, vitele întră cu
iăcomie şi sorb cu uesaţ apa stricată puţin sărat!, contractînd în curind diareea sau dizenteria.
' ,.Neque de feUâ ezuu despero, cum miseri col011i plus de animalium quam de proPria salute sol>cili quotidie medica menta sibi dari petunt". Ibidem.
1
• Idem, doc. 77 42/1833.
" ,.In specie in pago S•kerisoara dicta epi•ootia aliqua eruperit el aliquot pecora illo morbo perierint". Idem, doc.
4944/1838. cf. Anexa I.
11
,.In naturam morbi inquirerem et quid quid ad sanandum aru praepediendum illum morbum e re foret proponerem,
cotonis ipsis guid in lwc casu faciendum ommillendumgue esse, invialionem praeberern et prophylact>cas disposiliones
Jacerem". Ibidem.
11
,.Unde facile cotlcludi erai, morbum ;psum esse Dyssenteriam ( Ruhr, V lrhas) epidemiem lethalem". Ibidem_
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La inceput această boală nu este contagioasă, dar, spre sfîrşitul ei şi acolo unde sînt concentrate mai multe vite in acelaşi grajd, nu este lipsită de molipsire (contagiune)"U.
In ce priveşte m~urile imediate luate de V. Popp împotriva bolii, iată ce ne mărturiseşte
acesta: "Din această cauză prima mea grijă a fost ca să despart prin sigure cele patru famllii,
ale căror vite erau infectate şi care locuiau în vecinătate, de ceilalţi locuitori, şi aceasta pe timp
de şase săptămîni, cu specificarea că dacă spre sfîrşitul acestei perioade determinate din nou
s-ar îmbolnăvi sau ar pieri unele animale, termenul de izolare să fie prelungit cu alte şase săp
tămîni. Sarcina de a asigura respectarea acestei izolări a fost încredinţată însuşi notarului satulUi, domnului Szab6".
Arătînd că la sosirea sa în satul Scărişoara pieriseră deja 8
vite de această boală, V.
Popp scoate în evidenţă greselile săvirşite de ţărani cu acest prilej, făcînd unele recomandări
profilactice şi terapeutice : "Aceşti ţărani foarte săraci - constată V. Popp -, lipsiţi de
orice îndrumare, pentru a nu rămîne de tot în pagubă, au vindut, impotriva oricăror reguli
de poliţie sanitară, pieile animalelor moarte trase de pe cadavre, pielarilor care veneau acolo
din alte părţi după cum se spune şi astfel nu au putut fi luate nici un fel de măsuri în
legătură cu acestea. De altfel, li s-a ordonat cu stricteţe că, dacă în viitor s-ar intimpla
să moară vreo vită sau alta, pieile jupoiate să fie aruncate sau sll. fie preslirate cu cenuşă şi
întinse pe podurile caselor şi numai după trei luni să fie vîndute sau să fie date spre folosinţă
casnică; cadavrele insA. să fie îngropate la 3 stînjeni adîncime şi să fie acoperite după cum se
cuvine. Sarcina îndeplinirii acestei dispoziţii a fost încredinţată tot notarului sătesc. Cît priveşte modul de vindecare, am recomandat iobagilor medicamente de casA., uşor de procurat
şi pe un preţ ieftin, şi i-am învăţat cu grai viu cum să folosească acele medicamente, lucru
în care se cuprinde şi dieta care trebuie respectată, şi in felul acesta nlldll.jduiesc că, respectind
toate acestea cu stricteţe, vor putea fi salvate animalele bolnave" .

•
In aceeaşi lună V. Popp se găseşte angajat intr-o altă acţiune sanitară., de data aceasta
de combatere a febrei aftoase. Iată cum descrie el această boală raportată la dizenterie : "Pe
lingă această boală fatală, o altă boală - mai redusă într-adevăr ca intensitate, dar mult mai
însemnată ca extensiune - a cuprins întreg domeniul Cimpeni, Abrud şi Baia de Arieş. Cercetind natura acestei boli, am aflat că este vorba de boala de gură sau inflamaţia aftoasă a gurii
şi de boala de picioare, şchiopătarea, sau inflamaţia unghiilor"n.
"Ambele boli - mărturiseşte Popp - sînt atit de strîns legate intre ele incit abia se poate
găsi vreun animal care să nu sufere de amîndouă bolile. Se observă totuşi că boala de gură este
boala primară sau ideopatică, iar boala de picioare numai simptomaticA. sau născută din boala
de gură prin depunerea materiei bolnave pe unghii18, ceea ce este cu atît mai probabil cu cit
nu se află nici un animal care să sufere numai de boala de picioare, in timp ce, dimpotrivă, au
fost găsite multe vite care sufereau numai de boala de gură. Nu se cunoaşte cauza bolii; se pare
totuşi că a fost situaţia aparte a anului şi îngheţurile de la inceput, iar apoi recentele arşiţe
care au pirjolit păşunile".
" "Hic morbus ab inilw quidem conlagiosus non esl, verum circa finem el ubi plura pecora eodem loco slabulenlur,
conlagw ha ud carei". Ibidem.
" " ... lnveni illum esse luem oris sive inflamalionem oris aphlosam, el luetn pedum seu claudicalionem vel inflamalwnem ungularem". Cf. doc. nr. 4944/1838.
11
"Vidaur tamen lues oris esse morbum primarius si ve ideopalllicus, lues vero pedum tanlum symplomalicus sive e:tt
lou oris per deposuionem maleriae morbosae ad ungulas orlus". Ibidem.
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La sfîrşitul raportului V. Popp prezintă un Tabel nominal, arătînd că a colindat timp de 22
de zile un numAr de 23 de sate din cele trei domenii şi a depistat nu mai puţin de 784 de vite
bolnave de febră aftoasi!. (397 boi, 263 vaci şi 124 viţei), din care, datorită măsurilor pe care
le-a luat, n-au pierit decit un numAr de 10 capete. V. Popp işi incheie raportul cu citeva consideraţii privind necesitatea lndrumA.rii continue a ţăranilor pentru salvarea vieţii animalelor.
Arătînd că "chiar cele 10 capete de vită (care au pierit) ar fi putut să fie salvate dacă
s-ar fi dat îndrumări sănătoase bieţilor iobagi încă de la inceputul bolii"l7, doctorul Popp conchide: "Desigur, acele vite au murit nu din cauza atrocităţii bolii cit mai ales din ignoranţa
ţăranilor şi chiar de foame, folosindu-se leacuri contraindicate in locul celor care trebuiau folosite
pentru tratarea bolii. Ci!.ci, intrucit vitele nu puteau să pască iarba din cauza durerilor îngrozitoare de gură, plebea ignorantii. mai degrabi!. a li!.sat vitele pe seama norocului (a întimpli!.rii) decit
si!. le introducă în stomac nutreţ verde ti!.iat sau păsat făcut din făinii. de porumb sau din tărîţe
de griu frămintate cu apă sArati!., metodă prin care, cu mai multă băgare de seaiDă, şi-ar fi putut
salva vitele." "Trebuia si!. se ţină seama chiar şi de faptul că această epizootie face ravagii mai
mult în regiunile joase mai călduroase, decit în cele muntoase mai răcoroase. Aşa se explică zice Popp - de ce in domeniul Cimpeni, întins prin munţi, s-au imbolnăvit mai puţine animale,
in Abrud mai multe, iar în Baia de Arieş foarte multe in raport cu numărul vitelor. Boii de jug
mai ales se imbolnăvesc mai grav decit vacile de boalii. de picioare şi foarte mulţi îşi pierd vechile
unghii şi dobindesc altele noi, mai ales in locurile pietroase unde, sub sarcina greutăţii de tracţiune după mai mult timp, cu uşurinţii. unghiile sint vătămate".

"Pentru tratamentul bolii de gură - mărturişeşte Popp - am recomandat un leac verificat de o îndelungat! experienţă şi uşor de procurat, şi anume : miere diluată in apă cu mult
oţet, cu care să fie spălate cît mai des gura, limba şi gingiile; iar pentru boala de picioare am
recomandat apă proaspi!.tă, spălarea unghiilor in ape şi riuri mai reci, pe care natura ni le-a
dăruit noul!. in aceste pil.rţi cu destulA. generozitate, şi trag nMejde că aceastA. epizootie - 0
dată cu venirea timpului mai rece şi folosindu-se leacurile prescrise - se va linişti cit mai repede
fără mare distrugere şi chiar se va stinge cu totul".
La sfîrşit, V. Popp cere din partea organelor locale mai multă băgare de seamă şi atenţie
în viitor pentru depistarea la timp a unor noi cazuri de boală, precum şi luarea de măsuri preventive severe, "deoarece - spune el - este mai uşor să te împotriveşti la inceput decit, după
ce boala s-a răspîndit, să încerci să o lecuieşti" (. . . alioquin facilius est i1~itiis obstare, quam
!ate propagatum morbum curarepa.
Sint numai citeva frînturi din activitatea vastă şi multilaterală a doctorului Vasile Popp.
care pun in lumină gindirea inaintat1i a aceluia "a cărui memorie - după cum se exprimă
G. Bariţiu - trebuie să rămînă păstrată la naţiunea românească din generaţiune în generaţiune"u.

AL.

NEAMŢU

" ,.El fors el il la sen·ari potuissent, si t~riseris colonis sub initio •rrorbi sana invialio data fuisse". Ibidem.

Idem, doc. nr. 4844/1838. în dteva acte se vorbeşte despre intervenţiile făcute de V. Popp spre a obţj;,e
retribuirea ostenelilor depuse pentru combaterea epizootiilor. In acest sens d. doc. nr. 1500/1839 din 11 martie 1839,
din care aflăm că dr. V. Popp a mai participat la o acţiune de combatere in satul Albac, In anul 1837, timp de
11 zile, primind 4 fi. pe zi, adică 44 fi. V. Popp se plinge că de data aceasta autorităţile nu vor să-i achite decît
jumătate din ceea ce i se cuvine. Cf. actele nr. 1500 din 14 martie 1839, nr. 4944 din 18 oct. 1838 şi din 5 apr_
1839. Cf. ANEXA II.
" Cf. Transilvania, 1868, I, p. 129-135.
'
~ c
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ANEXE
I
1838 octombrie 15, Zlalna
Inclyta Regia Administratia 1
Vice judice nobilium Topanfalvensi referente, qvod in iUo Regio-Fiscali Dominio, et in specie In pago Szkerisoara
dicto, epizootia aliqva eruperit, et aliquot pecora iUo morbo perierint, dignata est Inclyta Eadem sua sub 13a Sep·
tembris a.c. nr. 1399 edita ordinatione id officii mihi imponere, ut illlco me ad praedictum pagum conferrem, in
naturam morbi inquirerem, et quid quid ad sanandum aut prnepediendum illum morbum e re foret, proponerem ;
colonis ipsis, quid in hoc casu faciendum, ommitendumque esset, inviationem praeberem et prophylacticas disposltiones
facerem. Huic ordinationi satisfacturus, adjunctis mihi dominis Morltz regio contrarotulario Topanfalvensi, et Szabo
praedicti pagi notario, et Kalcher chirurgo camcrali Topanfalvensi ad faciem loci me contul! ; ubi convocatis illi~
colonis, quibus aliquot pecora perierant, de initio, decursu et causis morbi e."Camen solicite institui, pecora actu aegrotantia inspexi. Erant illa tristia, caput saepe moventia, dentibus strudentia; alvum deponebant purulentam, cruentam,
cum summis tormentis et molestissimo tenesmo. Unde facile concludi erat, morbum ipsum esse Dyssenteriam (Ruhr,
Verhas) epidemiam, lethalem.
Fomes morbi videtur aliunde aUatus esse. Dicunt cnim hos ipsos colonos, quibus pccora partim pericrunt, partim
aegrotant actu, non nulla convaluerunt, circa initium Augusti in Hungaria, ... ubi idem morbus grassabatur, negotiatlonis causa, his ipsis pecoribus, quae lnfecta perierunt, commorntos fuisse, et illico post reditum pecora negrotare
incepisse, quamvis negari non possit, illum morbum in ipso loco etiam oriri potuisse partim ex causis getJeralibus,
quales sunt: aestas variabilis mox pluviosa, frigida, mox nimis calida, sub quo variatione sudores acres, corrupti ad
intestina delati facile Dyssenteriam generare possunt; partim vero ex causis specialibus mdemicis, localibus, quvales
apud hos homines sat frequentes reperiuntur. Talcs sunt impuritas stabulorum, nutrlmentuminon sntis aptum, et
lacus quidem artificiales•, in qulbus canabis macerari consvevit, in quibus aqua semei illuc derivata, fncto obice, non
mota putrescit, salsedinem aliquam contrahit et corrumpitur. Hos lacus, pecora, sale naturali non satis, et prouti
eorum natura exposcit, saturata avide accedunt, aquamque illam putrldam subsalsam cupidc hauriunt, dinrrhaeam
vei dysenteriam mox causatarum. Hic morbus ab initio qvidem contagiosus non est, verum circa finem, ct ubi
plura pecora eodem loco stabulantur, contagio haud caret.
Hine prima mea cura fuit quatuor iUas familias, quorum pecora infecta erant, et quae in vicinia habitabant, per
certas linias a reliqvis colonis separare, idque ad sex septimanum .. spatium eo addito, ut, si circa finem hujus determinati temporis iterum aliquot pecus aegrotaret, aut periret, ad alias sex septimanas terminus praeclusionis extendatur; separatiouis observandae cura ipsi pagi notario domino Szabo concredita.
Ante meum ibidem adeventum perierant colouis Ionele Gllgor boves 3, vacca 1 ; Ionele Kosztandin vacca 3 ;
Petro alui Petro bos 1; in summa pecora 8. Pauperculi hi coloni, omni inviatione carentes, ne in tot damnificarentur,
coria animalium defunctorum cadaveribus detracta cerdonibus illnc aliunde venientibus, uU asseritur, illico contra
omnes sanae politiae regulas, divenderunt, atque ideo de his nullae dispositiones fieri potucrunt. Caeterum serio d'mandatum est, ut si in futurum unum alterumve pecus perirct, coria detracta aut laxivae illico injiciantur, aut super
podia domorum extendantur, multis cineribus inspergantur, et non nisi post tres menses divendantur, aut iu usum
domesticum trahantur; cadavera vero ad tres ulnas terrae indantur, et rite tcgantur. Cura hujus dispositionis ibidem
pagi notario commissa.
Quod rationem medeudi attinet, colonis medicamenta domestica inventu facilia, et non magni pretii proposui,
illorumque applicationem viva voce cdocui, quod ibidem de servanda diaeta etiam intelligendum venit, speroque
his rite observatis pecoraquoque aegrotantia servatum iri.
Praeter hunc fatalem morbum, alter quoque morbus saevitia quidem illo priori inferior, extensione vero sua multa
insignior per totum Dominium TopanfalvetJse, Abrudfalvense et Offenbanyense lategrassatur. In hujus morbi naturam
inquirens, inveni iUum esse luem oris sive inflamaliollem oris aphtosam, et luem pedum seu claudicalionem, vel illflamationem ungularum; morbus uterque ita sibi invicem connexus, ut vix pecus aliquod inveniri possit, quod non utroque
morbo laboraret, videtur tam lues oris esse morbus primarius sive ideopathicus, lues vero pedum tantum symptomaticus sive ex lue oris per depositionem materiae morbosae ad ungulas ortus, quod tanto probabillus esse videt:r,
quod nullum pecus reperiatur, quod soia lue pedum laboraret, cum contra multa reperta sint pecora soia lue orls
laborantia. Causa morbi ignoratur, videtur tamen singularcm anni constitutionem, et gelidas primas ( 1) gramina recentia comburentes fuisse.
Incedamus itaque eo ordine, qvo examen in pecoribus institutum est, addamusque et nomina colonorum, qvorum
pecora aegrotant, et numeram sexumque pecorum.

• în or ig. : artifiales.
•• Corect: septimanarum.
https://biblioteca-digitala.ro

654

NOTE

A. DomlDJum TopantalnDSe
10 Pagvs Srkerisoara
boves

Ros Ion
Mokan GUgor
Paska Ion
Nutz Pavel

vau:ae

2
4
2

2
4
2

9

8

3° Pagus Felsii Vidra
2

2

Summa

vii!Ui

2° Pagus Nyagra
C:Suta Ion

Talpos Puka
Judic Petrutz
Talpos Jonye
Gombos Urs
Gombos VasziUe
Gombos Popa
Pogan Dumitru
Koroj ]onutz
]ank Alexandru

2
2

2

2
2
4
3
2
2

2
2

12

20

15

2
2

Summa

40 Pagus Also Vidra
David
Davtd
David
Jllorar

lgnnt
Nlrulac
Vaszilie
Gavrila

2
1

2

2
2
Summa

7

5

4

3

4

4

50 Pacr.s Puuor

Pitarka Toma
Bulz Simion
Summa

60 Pagus Srekatura
Brits ]osif
Vulturan Thouor
Neaks Kosztandin
Vigira Pask
Bulz Jacob
Bulz Thodor

2
3

2
3
3

2

4
Suruma

17

2

6

5

70 Pagus A/bac

Rasa Thodor
Maties Simion
Maties Thodor
Lazar Dumitru
Lazar Lup
Alexie Ion
Thodor Ion
Szuts Ilie

2

2

2
2
3
3

3
2
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Thodor Ion (alt~r)
Rusz Niculae
Petritsel Ion

2
2
2

20

Summa

13

8° Pagus Mogura

In hoc pago omnia sana, atque adeo non
nisi prophylacticae dispositiones facta~
sunt.
9° Pagus Csertes

Plik Petru
Duzgan Dumitru

2

2
2

Summa

2

4

10° Pagus Stohodol

liiiilutz Gyorgyc
Plik Gyorgye
Koszma Ion
Furdui Ilie
Szikoe Avram
Nykora Avram
Summa

2

2

2
4
2

4
2

8
2
3

2

2

11

10

15

3
2
3
3

3
3

2
2

3

15

10

4
2

4

2

2

11° Pagus Bisatra

Guta Ionutz
Csokan Ionutz
Hodorits Mitru
Hodoritz Petrutz
Hodorits GyOrgye
Gligor Petru

2
2

Summa

5

12° Pag11s Topdnfalva

Morar Iosif Vuka
Popa Nicolae
Motora Niculae
Palagie GyOrgyutz
Szabo Nicolae
Mura Ionutz Rekinda
Mura Ionutz
Morar Samoil
Korkes Petru
Popovits Iosif
Motora Ionutz
Tyok Thodor

6

2
3
2

1
3
1
2

2

2
2

Summa
Totalis igitur in hoc Dominio aegrotantium
pecorum summa

4
4

3
3

2

23

25

13

102

98

54
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DomloJam .Ura41alfense
1. PtlfVS AbrvdftJloa

Parochus Ioannes
Botslsan Ionutz
Bodean Marlska
Matye Ursalis
Matye Die
Matye IOD
Morar Die
Tuhutz Gyorgyutz
Mitre Golgutz
Szelme Gyorgyutz
Rusz Nicolae
Buta Pavel
Rusz Ionel
Szturdza Pavel
Suie Gyorgyutza
Suie Solomon
Golgutz IOD
Rusz Filimon
Rusz Szofia
Felly GyOrgy
Felly Simion
Onitz Simion
Virtej GyOrgyutz
Virtej Dumitru
Csora Nicolae a Moysi
Csora Gyorgyutz
Csora Niculae
David Pandsa
Szimion Nlculae
Szi.koe Ra!ira
Szi.koe Petrutz
Csora Gyorgutz Pipa
Pogle One

4
2
2
2
2
2
4
2
2

4

2
2
4

4
4

1
2
2

7
3
2
4

1

2
2

2
2
2

1
4

2
2

1
2
2
2
Summa

50

16

10

20 Pagus Kerpenyes

Rad Irimie

4

Rad Vaszilie
Rad Avram
Ban Ionutz
Ban Ionutz aluj Makavei
Ban Avram
Ban Avram aluj Avram
Vadan Thodor
Rad GyOrgy
Socs Koszte
Mogura Iosif
Koroj Szlmion
Thoderas Gavrila
Thoma GyOrgyiitz

5

4
3
3

1

Summa

2

2

16

18
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30 Pagus BulsUffl

Motz Nicolae
Thomus Nicolae
Kimpian Petru
Morar Niculae
Krisan Petru
Kirsan Niculae

1

4
3
2
2

Summa

13

4 Pagus Bulsesli

Matyes Ion
Matyes Gavrila
Matyes Ion (alter)
Gavrila Kerszte
Baba Gavrila
Matyes Ionye
Popa Niculae Rusz
Avram Rusz
Iosif Matyes
Mezeu Iohn
Ton.ku Matyes Ursz
Sofrone Matyes
Metyesan Anna
Krisztye Nicolae
Serban Iohn
Mezeu Petru
Ruszand Avram
Ruszand Gavrila
Matyes Marina
Baba Thoma
Matyes Petru
Birk Filimon
Rusz Simion
Mark Ion
Rusz Iosif
Rusz Iosif aluj Thodor
Rusz Filimon
Anna Filip
Mihaj Gligor
Filip Avram
Mark Iohn
Mark Zachej
Mark John (alter)
Miha Spiridon
Miha Avram
Mark Iosif
Mikleus Spiridon

2
2

1
2

2

1
2
2
2

2
2

2
2

2
2

2

4
1
3

3

1
1

2

4
4

4

4
2
2

Su.mma

52

5 P11gus M14ska

Ignat Vaszilie
Man Andrei
Man Ion
Vaszilie Makavej
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Man Gyorgye
1tlan Regye
David Iosif
Funage Thodor
Virtan llihaila
Funatze Ion
Luka GyOrgy
Vaszilie Petru
Ignat Pavel
Szilage Thoma

Totalis in
pecorum

hoc

2
2
3

2
2
2

2

Summa
Dominio aegrolantium
Summa

c. Dom1nlum
).

l'a~:us

2

13

7

8

144

41

32

2
2

2

Olfrnbanyen~e

Of!enbtinya

B u ta V a.szilie
Formage Filimou
Szerintsel Alexie

2
2

Summa

4

2. Pag"s 1\funlsel
Pantz Anlone
Pitik Iohn

2
2
Summa

4

3. Pagr.s Szarlos

Krelsun Dumitru
Buka Ruszand
Duka Petru
Kretsun Gavrila
Kretsun Iohn aluj Zacharie
Boka GyOrgye
Piesa Simion
Szemutu Gavrila
Fornage Thodor
Szemutz Vaszilie
Andrejka Maria
Kretsun Mihai
Mark Alexie
Mark Ruszand
Iepure Gavrila
Iepure Thodor
Ples Ion
Iepure Iohn
Popa Filip
Mo.rka Iohn
Andrejka Ştefan
Szojka Gavrila
Piesa Iohn a Monuluj
Piesa Ilie
Piesa Kosztandin
Piesa Petru

2

1
2
2
2
2
4
4

2
2

4

1
2

2

2

2
2

2

1
2

4

2
1

4
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Indrejka Gyl)rgye
Kretsun Vaszilie Birou
Stefan Kratsun
Piesa Iohn
Risgye Gavrila
Piesa Thodor
Stif Vaszilie
Popa Gavriia
Stif Thodor
Indrejka Thoma
Igian Iohn
Boka Gavrila
Boka Dumitru'
Kretsun Vaszilie
Szemutz Kretsun
Indrej Iohn aluj Iohn
Indrejka Gavrila
Indrejka Petru
Pitik Iohn
Iepure Vaszilie
Iepure Gyorgye
Kretsun Thodor
Kretsun Vaszilie
Kretsun Dumitru
Rusnye Alexie
Piesa Thodor
Boka Iohn
David Nicuiae

4
4
4

2
2
2
2

2

2

2
:.!

4

2

2

::!

4

::!

2

2
2
4

2
2
2

4

2

2

periit
4

2

2

2
2
2

,,
2

2
2

pcriit
Summa

2

2

80

82

18

4 Pagus Brezesli

1 Drag Ruszan
Katana Filip
Katana Vaszilie
Katana Borcscl
Katana Vaszilie
Katana Iohn
Kutsa Matis
Buza Makavej
Lup Szav
Lup Lazar
Gurgyan~Thodor

2
2
2

2
2
4
2

Bosztan Iohn
Bosztan Gyl)rgye
Katana Dumitru
Lup Iohn

2
2

Gurka Vaszilie

2

Lup Iacob

2

Gurka Iohn

4

Szurgye Iohn

4

Lovone Thodor

2

Buka Petru

2

Szurgye Simion

2

Szurgye Dumitru

2
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Lup Gllgor
Lup Thodor
Lup Dumitru
Csokerlie Thodor

2
2
4
2

Summa

34

23

6

5 Pagus CnrtJ
Thodor Thoma
Thodor Niculae
Pandur Gavrila
Pandur Iohn
Pandur aluj Gavrila
Pandur Indrej
Thodor Makavej
Thodor Dumitru
Niszte Kosztandin
Rusnye Iohn
Nisztye Vaszilie
Nisztye Iohn
Nisztye Stefan
Muras Petru
Bats Dumitru
Bats Iohn
Kosa Niculae
Rusz Iohn
Bonkutz Antone
Rusz Thoma
Rusz Filip
Rusz Simion
Rusz Dumitru
Rusz Gllgor
Rusz Todor
Rusz Gavrila
Matis Petru
Rusz Niculae
Rusz Iohn
Rusz Prekup
Rusz Kosztandin
Rusz Iohn aluj Gavrila
Bats Iohn
Krutsltza Iohn
Makavei aluj Ion
Makavej Thoma
Makavej Niculaie
Szima Szav
Szima Makavej
Szima Gavrila

2
2
2
2

2
2

periit

2

2
2
2
2
2

2

2
2

Summa

29

19

13

Totalis igitur in hoc Dominio aegrotantium
pecorum summa

151

124

38

Perierunt in hoc Dominio in hoc morbo
perora

2

7

Totalis aegrotantium vero pecorum in
superius adductis tribus Dominiis adsurgat
ad

397

263
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Ex quibus patet praesentem epizootiam, licet satis late grassetur, lenem tamen fuisse; cum ex tenta aegrotan·
tium pecorum copia solum 10 pecora perlerint. Et fors et illa servarl potuissent, si miseris colonis sub initlo morbi
sana inviatio data fuisset; Sane illa pecora non ex atrocitate morbi, verum ex ignorantia colonorum, saepe remediis
coni:rarlis, praeposteris morbum curantium, aut ex ipsa fame, perierunt. Etenim cum pecora ob atroces orls dolores
herbas carpere non possint, ignorans plebecula pecora talia potius bonae fortunae commitit, quam nutrlmenta virldla,
scissa, aut juscula ex farina Mays, aut furfuribus trlticeis aqua salita subactis confecta ventrlculo lngessissent; qua
methodo prudentiores, sua pecora servarunt. Id etiam animadvertendum venit, qvod epizootia magis in locis depressis,
calidiorlbus, qvam montosis frlgidiorlbus grassato fuerlt. Hine est qvod in Dominio Topanfalvensi per montes extenso
pauciora, in Abrudfalvensi plura, in Offenbanyensi a proportione copiae pecorum plurlma aegrotaverint. Boves jugales
prae .vaccis lue praesertim pedum gravius affecti sunt, ungulas veteres plerlque amisserunt, et novas acquisiverunt
sub nixu ponderis trahendi, praesertim in locis petrosis ad longius tempus facile laedendos. Ad luem oris sanandam
mel multo aceto et aqua dilutum, qvo os, linqua, et gingivae saepius abluantur, remedium longa experientia compro·
batum et facile inventu proposui; ad luem vero pedum acquam recentem, ablutionem ungulorum in rivis et fluviis
frlgiusculis, qvales nobis natura in his partibus satis larga manu debit, svasi; speroque hanc epizootiam ingruente
jam frlgidiori temperatura, adhibitisque praescrlptis remediis proxime per se, et sine magna strage fatiscere et peni·
tus cessare.
Dlud denique humillime rogo, dignetur Inclyta Eadem R. spanalibus officiis id demandare, quatenus vivas has
Regii aerarii vires pecora vigilantiori oculo observant, et in futurum quotienscunque adverterlnt inter pecora plura
individua uno eodemque tempore aegrotare aut etiam perire, illico Inclytae Eidem notum faciat, qvo praeviae dls·
positiones ad praepediendum morbum fieri possint; cum illud nihil aliud sit, nisi ingruentis epizootiae symptomae
et alioquin facilius est initiis obslare, quam late propagatum morbum curare. Particulare ratiocinium in duplo pro exoperanda gratiosa applacidatione hic humillime accludatur. Zalathnae 15a Octobris 1838.

Dr. Papp
Physicus
Doc. ad nr. 4944/1838

II
1839 martie 11, Zlatna
Inclyta Regia Administratia 1
Notum est Inclytae Eidem anno proxime elapso circa initium mensis Septembris non modo in Dominio Fiscali
Zalathnensi, verum etiam per integra latepatentia Fiscalia Dominia Topanfalvense, Abrudfalvense et Offenbanyense
in 23 pagis epizootiam aliquam satis fatalem inter pecora grassatam, meque ordinatione Inclytae Ejusdem de 13°
Septembris N. 1399, et altera cum praesentato de 17a Septembris N. 1420, et tertia cum praesentato de 21 Septembris, N. 1426 ad Superiora Dominia eo addito dispositum fuisse, ut in naturam morbi inquirens qvid qvid ad morbum
curandum aut suffocandum necessarium esse putarem proponerem.
Quid vero per 22 dies, per quos continua per omnes pagos excurri, egerim, grave ratione grave hoc officium perfecerim notum est Inclytae Eidem ex re1atione mea de 158 Octobris ejusdem anni, ex qva patet in tribus illis Superioribus Dominiis 30 pene miliaria quadrata in se continentibus 397 boves, 263 vaccas, et 124 vitulos sive 784 individua il/a epizoolia correpta fuisse et ex illis 1O solum pecora periisse.
Pro his fatigiis cum summo aerarii Regis emolumento conjunctis, et tam diligenter et feliciter collocata medica
ope singularem et extraordinariam remunerationem jure meritoque sperare mihi licebat, cum nunc plus contraria
experiri cogar; Etenim gratioso Excelsi Regii Thesaurariatus sub 28 Decembris 1838 Nr. 5889, pro Septembri, emanata
Decreto, ex 88 fl. m.c. qui mihi 4 fi. dietim computando, pro 22 diebus in illa epizootia curanda et suffocanda in
sumptis, competebant, 45 fi. detracti sunt (praeter 24 fl. 56 xr. quos in tam extraordinario casu, pro inzertentione
duorum eqvorum computabam, de quibus tamen non qveror) ex eo solum principio, quod illa tria Dominia etiam
ad circulum Zalathnensem, in quo Physico non nisi dimidium diurnum competere asseritur, pertineant.
Ego, fateor ingenue, principium hoc, qvod hic pro basi detracti mei diurni ponitur, debili meo ingenio capere
non possum tanto magis, quod in simili casu contrarium quotidie videam.
Quo vero similitudo casus magis clareat, humillime reflectendum habeo, quov ad sphaeram meam, qva Physici
Montano-Cameralis in Re Sanitatis non tantum circulus Zalathnensis ex quatuor extensis Dominiis Regio-Fiscalibus
34 miliaria quadrata in se continentibus, verum etiam ingens Fiscale Dominium v. Hunyadiense, et omnes fodinae per
unc Prlncipatum dispersae, apud qvas chirurgi et pharmacopolia domestica existunt, et in futurum exurgent, pertieant; pro cujus sphaerae annua in Re Sanitatis suscipienda visitationc (fodinis Rodnensibus et Csik-Sz.-Domokosiensibus exceptis) aunuale 80 fl. Pauschale assignatum mihi est.-
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lam ,·cro haec eadem sphacra (fodinis ferreis V. Hunyadiensibus exceptis) quoad politica et oeconomica pertinet
eliam au officium sive circ:ulum Regii Administratoris Zalathnensis, pro cujus sphaerae annua visitatione Pauschale
200 fl. eidem assignatum est, et tamen Regio Administratori, absoluta sua annua visitatione, quotiescunque in ser·
vitio aerariali, ex 1oco suae habitationis in hanc sphaeram excurrit, semper completa diurna applacidata sunt et
actu applacidantur. Soli mihi qua Physico Montano-Camerali insimillimo casu,ex disimili principio,~diurna detrahuntur.Accidit quod Excelsa Camera Aulica, pro innato sibi justitiae amore detracta mihi pro 6 diebus, qvas 1831, in Domi·
nio Superiori tempore cholerae in erigendis nosocomiis impenderam, gratioso suo 1833 Nr. 5786/741, Thes. de 13 iunii
N. 6709, Adm. in Cambsoralibus 502 emanato Decreto diurna in gratia applacidaverit.
Nec minus facit et illud huc, qvod Excelsus Regius Thesaurariatus gratioso suo 20a Aprilis 1838, N. 1730, pro
Decembri 1837 emanato Decreto, pro 11 diebus, qvos in epizootia, qvae 1837 in pago Albak ad Dominium
Topanfalvense pertinente grassabatur, et ad qvam suffocandam ordinatione Inclytae Administrationis de 9a Decembris ejusdem anui, N. 1698, dispositus fueram, integrum 44 fi. diurcum applacidare et Excelsa Camera Aulica id
ratihabcre dignata fuerit.
Quae cum ita sint, humillime oro, diguetur Inclyta Administratia humillimas, justissimasque bas meas preces
ulterius promovcre, et pollenti sno voto sustinere tauto magis, ne videamur in eo, qvod summum bonum est, in
Re scilicet Sanitatis, odeo difficilcs csse.
ZalatlJDae 11 lllartii 1839

Dr. Papp
R. Physicn5
.&.loc. au nr. 1500/1839

TIER.\RZTLICHE BESCH.:\FTIGUNGEN IN DER T.\TIGKEIT DES ARZTES VASILE

POPP
(Zusammeofassung)
tl"bcr das I,eben und die Tiiligkeit des Arztes Vasile Popp wurde verhăltnismăssig wenig geschrieben, obwohl nur
vier Tage nach seiuem Tod, am 10 llărz 1842, der gelehrte Philologe Timotei Cipariu folgende 'Vorte der warmeu
Schătzung fiir den rumănischen Arzt an George Bariţiu schrieb: ., ... Trotzdem war meine innerliche Verehrung
gegen ihn, gegen seine Person uud seine Begabung unbegrenzt; ich muss wirklich gestehen, wie ein jeder der ihn
năher gekannt bat, dass der gelehrteste Rumăne in unserem Reich Vasile Popp war".
Aufgrund eines schltissigen archivistischen 1\laterials hebt der Verfasser einen noch nicht bekannten Aspekt aus
der Tătigkeit des Arztes Vasile Popp hervor, und zwar dessen Beschăftigung mit tierărztlichen Problemen, eine
Beschăftigung dessen Ursprung in ci ner ebenfalls unbekannten Tatsache gesucht werden muss: der leider nicht gelungene Versuch, im medizinisch·chirurgischen Lyzeum aus Cluj im Jahre 1820 ein politia medica - Katheder zu
griinden. Das Katheder sollte von ihm gelcitet werden und, in seiner Konzeption, sollte es auch den Auftrag haben,
die medizinischen Kader mit tierărztlichcn Kcnntnissen auszuriisten, um mit mehr Erfolg zur Bekămpfung der 'fierseuchen beitragcn zu kOnnen.
Die Abhand.lung enthălt wertvolle Dalen betreffs der Bekămpfung dkser Tierseuchen auf den Fiska1domiineo
vnn Zlatoa und Hunedoara.
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MONOGRAFIILE SĂTEŞTI DIN TRANSILVANIA LA SFÎRŞITUL
SEC. XIX şi ÎNCEPUTUL SEC. XX

Astăzi,

decenii de la înfiinţarea primelor cooperative agricole, un capitol
rezultatelor obţinute se referă la creşterea nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii, la crearea satului socialist românesc, caracterizat nu numai prin noile relaţii
social-economice, ci şi prin preluarea in proporţii crescinde a elementelor de urbanizare, de
confort şi civilizaţie, este o sarcină importantă a agronomilor, sociologil":.'r, arhitecţilor şi a altor
specialişti să studieze şi mai intens dezvoltarea satelor noastre. Un rol deosebit de important
revine şi istoricilor in cercetarea multilaterală, ce include şi cunoaşterea trecutului satelor.
Sarcina lor este să scoată in evidenţă tot ce a fost progresist in dezvoltarea societăţii agrare
din trecut, să analizeze lupta ţărănimii pentru pămînt, împotriva exploatării, pentru ridicarea
satelor. De asemenea, specialiştii trebuie să valorifice in lucrările lor de cercetare pe acest plan
tradiţiile progresiste ale istoriografiei noastre.

esenţial

al

cînd

după două

bilanţului

Încă inainte de eliberare istoriografia românească a cunoscut o activitate deosebit de importantă

in cercetarea situaţiei ţărănimii şi a dezvoltării satelor din ţara noastră. Preocupări mai
importante în această direcţie se remarcă după 1848 o dată cu apariţia istoriografiei moderne.
O orientare conştientă inspre problemele vieţii agrare se conturează însă la sfîrşitul secolului
al XIX-lea şi inceputul secolului XX. Această activitate ia avint între cele două războaie mondiale şi mai cu seamă în zilele noastre.
Activitatea istoriografică referitoare la ultimele două perioade în genera le cunoscută. Revistele
noastre de specialitate şi lucrările cu caracter sociologic au dat aprecierea cuvenită muncii colective efectuate pe baza metodei de cercetare concretă, iniţiată între cele două războaie de D. Gusti
şi începuturilor sociologiei marxiste (Miron Constantinescu). În zilele noastre au apărut de asemenea o serie de consemnări care subliniază importanţa studierii trecutului şi prezentului satelor
şi comunelor româneşti pe baza principiilor marxist-leniniste. Lipsesc însă lucrările de apreciere
a activităţii cercetătorilor noştri referitoare la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
nostru, mai ales în ceea ce priveşte Transilvanial.

-

Un interes deosebit pentru cercetarea dezvoltării satelor din Transilvania la răscrucea secolului al XIX-lea şi al XX-lea s-a manifestat în urma situaţiei ce s-a creat pe plan social-economic şi politic.
1
în mod tangenţial se aminteşte despre preocuparea istoricilor privind satele noastre din perioada sfîrşitului seco_
!ului al XIX-lea şi Inceputului secolului XX In lucrarea apărută sub redacţia lui Ion Comea, Clopotiva. Un sat din
Haţeg, Bucureşti, 1940; Cornel Irimie, Monografiile sdteşti, Contemporanul, 5 ianuarie 1968; Constantin Catrina,
Probleme de etnografie şi arid in dezbaterea revistei .. Transilvania" In RevMuz, nr. 4/1969, p. 362-364 ; Acaţin Egyed,
A megindu/t falu (Satul în mişcare), Bucureşti, 1970.
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După desfiinţarea iobăgiei la mijlocul secolului al XIX-lea, in răstimpul unei perioade de trei,
patru decenii, in condiţiile dezvoltării capitalismului, in urma legilor economiei producţiei
de mărfuri, unele familii ţărăneşti s-au ridicat, iar altele s-au proletarizat. Astfel in cadrul acestui
proces, care a devenit general in a doua jumătate a secolului al XIX-lea in întreagă Transilvania,
a avut loc o masivă ridicare sau decădere materială a ţărănimii, acest fenomen cuprinzind uneori
sate intregi. Făcînd o comparaţie, pe baza datelor statistice din acea vreme, putem constata că
au decăzut, in primul rind, multe sate din munţi, silite inainte să trăiască din folosul ce le dădeau
pădurile şi păşunile, dar care li s-au luat cu ocazia desfiinţării raporturilor feudale, sau satele
aşezate in vecinătatea marii proprietăţi şi rămase sub influenţa acesteia.
Criza agrară de lungă durată de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, provocată de mărfurile
agrare ieftine din S.U.A. care au inundat pieţele de desfacere ale ţării noastre, a provocat şi
ea schimbări radicale in structura societăţii agrare. Criza a dus la ingheţarea posibilităţii de valorificare a produselor, influenţînd astfel puternic economia gospodăriilor mici supuse de către
stat la plata unor impozite uriaşe şi la sarcinile de a plăti ratele de dobîndă instituţiilor de
credit.
Această situaţie a contribuit la stirnîrea unui interes deosebit pentru cunoaşterea vieţii oamenilor din aşezările de la ţară şi astfel a inceput studierea mai aprofundată a condiţiilor negative
şi pozitive care determinau procesul dez,•oltării satelor. Dorim să subliniem că in cazul satelor
rămase in urmă cercetarea a avut ca scop ridicarea lor. Astfel se poate inţelege de ce multe monografii publice la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi inceputul secolului al XX-lea, pe lîngă o analiză
temeinică a trecutului, studiază şi prezentul, precum şi viitorul satelor. Aceste monografii constituie rezultatele unui inceput de orientare in cercetarea satelor, orientare care a dat naştere
metodei sociologice de cercetare concretă, ridicată la un inalt nivel ştiinţific intre cele două
războaie mondiale, de D. Gusti.
Problema studierii situaţiei şi a viitorului satelor din Transilvania s-a bucurat de un interes
deosebit din partea elementelor progresiste, deoarece acestea doreau să atragă tot mai organizat masele ţărăneşti in lupta pentru democratizarea vieţii politice. În acest sens, un rol deosebit de important 1-au jucat elementele progresiste şi fruntaşii politicii români. care de decenii
intregi se sprijineau pe masele populare româneşti din Transilvania in lupta de eliberare naţio
nală. în vederea adincirii şi ridicării conştiinţei naţionale, aceste elemente progresiste subliniau
in faţa maselor că situaţia tot mai grea de la ţară, stagnarea satelor, se datorau politicii de asuprire promovate de guvernele burghezo-moşiereşti maghiare. Lupta lor pentru introducerea
dreptului de vot corespunzător situaţiei maselor ţărăneşti române din Transilvania in yederea
creării unei mase electorale cit mai largi a orientat de asemenea atenţia multor persoane spre
analiza reală a situaţiei prezente a satelor, in care ţărănimea din cauza lipsei de J?ămint era ţinută
departe de viaţa politică.
Dorim să subliniem că pe lîngă astfel de lucrări foarte valoroase pentru cunoaşterea realită
ţilor din trecut, au apărut şi monografii, multe la număr, care urmăreau să sublinieze nu greutăţile, ci rezultatele la care au ajuns unele elemente imburghezite, sau, in cazuri mai rare, chiar
sate intregii.
În perioada studiată de noi au apărut circa peste o sută de monografii de sate, în limba română,
maghiară şi germană, referitoare la satele din Transilvaniaa. Ele sînt lucrări bazate pe o docu1
În aceste lucrări ori nu se vorbeşte despre problema d.iferenţierii ţărănimii, ori, dacă se aminteşte, ea nu constituie o parte importantă a monografiilor.
• Lista monografiilor apărute ln această perioadă vezi in Bibliografia isloric4 a secolului al XIX-lea, aflată sub tipar
in timpul redactării acestei lucrări.
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mentaţie

relativ bogată in ceea ce priveşte istoricul satelor, iar cele care ating şi situaţia prezentului oglindesc cunoştinţele reale ale autorilor în ceea ce priveşte problemele generale ale dezvoltiirii satelor in cadrul capitalismului. Relevînd greutll.ţile celor nevoiaşi, unii autori subliniază
necesitatea ajutoriirii satelor din partea statului, iar alţii aduceau critici politicii agrare a guvernelor burghezo-moşiereşti maghiare.
În cadrul acestei activităţi, o insemnătate deosebită a avut-o iniţiativa unui grup de tineri
români, cu studii medii şi superioare. În toamna anului 1894 ei au luat hotărîrea să publice
un concurs cu premii pentru monografiile economice ale comunelor din judeţul Sibiu, contribuind cu toţii pentru acoperirea premiilor. Concursul a fost publicat în Tribuna şi Foaia Poporului. Ca răspuns la această iniţiativă, în cîteva luni, au şi fost elaborate 13 monografii.
În general, în comparaţie cu monografiile săteşti apărute in limbile română, maghiară şi
germană pînă la acea dată, acestea au un pronunţat caracter economic, au fost elaborate cu scopul de a da ajutor satelor pentru înlăturarea unor greutăţi, pentru asigurarea condiţiilor de
progres. Ele arată nivelul economiei satelor respective, rezultatele la care au ajuns locuitorii
lor, lipsurile în comparaţie cu situaţia dată şi sarcinile ce revin localnicilor pentru un progres
mai accentuat. Părţile cu caracter istoric sînt analizate numai pentru a stabili o comparaţie
în progresul economic şi social al localităţii şi pentru indemn la noi rezultate.
După prezentarea descriptivă a poziţiei satelor, autorii arată întinderea hotarului, a
fînaţului, a pădurilor, calitatea lor, a loturilor pentru cereale, posibilităţile in general de recoltă
şi produsul anilor 1893-94, precum şi repartizarea produsului pe întreaga populaţie a localităţii.
Deşi nu se insistă asupra problemei repartizării inegale a produsului pe întreaga populaţie, din
aceste studii se poate conclude dacă producţia agricolă satisface sau nu nevoile ţăranilor. Se arată
clar în ce măsură corespunde păşunea pentru vitele existente. în monografia comunei GuraRîului citim : "Cu bucatele şi celelalte roade ale cîmpului se acopăr aproape deplin trebuinţele
poporaţiunii ; se simte însă lipsa de nutreţ, deoarece locuitorii ţin, după ingustirea hotarului,
prea multe vite" 4 • Dar autorul găseşte o soluţie temporară pentru îmbunătăţirea situaţiei: "Ar
aduce fără îndoială şi mai mult - spune el, - dacă s-ar curăţi şneapănul, dar mai ales jipul,
care se întinde şi lăţeşte repede şi în chipul acesta cuprinde din ce în ce tot mai mult teren,
care ca păşune nu se mai poate folosi, pe cînd jipul ca lemn n-are nici un preţ" 5 •
Analizînd situaţia dată şi eventualele posibilităţi pentru îmbunătăţirea gospodăririi, autorii
monografiilor economice constată că în cele mai multe localităţi gbspodărirea a rămas în urmă.
În unele locuri chiar a decăzut faţă de perioada anterioară, cînd suprafaţa cultivabilă era împăr
ţită în trei hotare - un an grîu, apoi porumb şi al treilea an ogor - iar acum în două hotare.
Pozitiv în aceste lucrări este faptul că faţă de o serie de alte monografii, se fac propuneri concrete
pentru o gospodărire mai modernă. Astfel, de exemplu, unul din autorii monografiilor propune
un asolament în cinci părţi: porumb îngrăşat cu mult gunoi, ovăz cu trifoi, trifoi, şi griu cu sau
fără gunoi şi recomandă folosirea intensă a maşinilor agricole existente în acea vreme. De asemenea sugerează transformarea pămînturilor neroditoare în pămînturi roditoare.
Autorul monografiei comunei Răhău spune: "Locul neroditor abia face 12 iugăre. aici se numă
ră mai cu seamă rîpele de pe lîngă văi şi cele aflătoare pe hotar, din care o parte însemnată se
foloseşte ca păşune. Pe aceste rîpe numai aşa le vom putea face roditoare, dacă le vom planta
cu arbori şi mai ales cu acaţi, din care s-ar putea tăia pe an mii de pari atît de trebuincioşi şi
bineveniţi la vii" 6 •
• Ioachim Muntean, Monografia economico-culturală a comunei Gura-Riului, Sibiu, 1896, p. 29.
• Idem, p. 64.
• Nicolae Cărpinişan, Monografia comunei Răhău, Sibiu, 1897, p. 82.
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mult în aceste monografii asupra ridicării în general a gospodăririi. Vorbind despre
legate de folosirea maşinilor costisitoare, a muncii istovitoare în gospodării, se propune
formarea de tovărlşii agricole, preconizate în multe locuri la sfirşitul secolului al XIX-lea. Romul
Simu de exemplu, autorul monografiei comunei Orlat, spune: "Tovărăşia agricolă plănuită
in întrunirea de la 1 iulie 1893 şi la a cărei înfiinţare şi-au dat cuvîntul 15 fruntaşi din loc, va
inainta şi mai mult bună starea comunei in toată privinţa" 7 • Ca un rezultat al muncii Astrei,
al celor 13 monografii scrise, al articolelor apărute în diferite ziare şi al conferinţelor membrilor
Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiu, se vor înfiinţa pînă la izbucnirea primului
răzbui mondial peste 70 de tovărăşii agricole, pe baza sistemului Raiffeisen.
Autorii monografillor propun amenajarea şi construirea de drumuri în hotar. Ioachim Muntean
in legătură cu aceasta spune : "Şi e bine să ne aducem aminte cit mai des de zicala prea înţe
leaptă cA.: t nu boul, ci drumul bun duce povara $' 8 •
Se

insistă

greutăţile

~e dă atenţia cuvenită necesităţii ridicării nivelului de cunoştinţe sanitare la sate. În monografia comunei Gura-Riului citim: "Dacă în anul 1785 au fost, la o poporaţiune de 1825 suflete,
125 persoane defectuoase (cu scăderi sufleteşti şi trupeşti), iar astăzi în 1894, la o poporaţiune
de 2880 se află numai cam la vreo 65, de acestea urmează, că starea higienică şi sanitară s-a
îmbunătăţit"•.

Autorii monografillor consacră capitole intregi analizei rolului şcolilor în educarea ţăranh......J,
subliniind importanţa activităţii pe acest teren a învăţătorilor, care pe lîngă specialitatea lor
trebuie să fie şi buni gospodari, să ştie să educe prin pildă personală.
Vn merit deosebit al acestor monografii îl constituie faptul că, potrivit cunoştinţelor autorilor,
sînt indicate o serie de sfaturi practice, folositoare. Astfel de exemplu autorul monografiei Orlat,
sub titlul "Cum să ne imbunătA.ţim starea materială, cea culturalA., socialA. şi politică", prezenta
sfaturi în 40 de punctelo.
Propunerile lui sînt in concordanţA. cu nivelul dezvoltării ştiinţei agrare şi cu posibilităţile
politice din acea vreme. Autorul insistă in primul rind asupra menţinerii cu orice preţ a proprietăţii funciare în mîna ţăranilor. Simu indeamnA. deci la lupta impotriva acaparatorilor de loturi,
împotriva marilor arendaşi. Apoi sugerează înfiinţarea tovărăşiei agricole. în legătură cu aceasta
el sptme: "Cu ajutorul tovărăşiei ne vom putea procura triore de ales griul, grape pentru fînaţele pline de muşchiu ş.a., tot atitea recerinţe la purtarea unei economii mai inţelepte" 11 • Nu
lipsesc nici sfaturile pentru sănătatea omului, pentru folosirea banilor în mod judicios, indemnind
localnicii la "desvăţarea de cea pipă şi ţigară care ne scoate an de an cel puţin 7000 fl. din
pungă, cu care am putea cumpăra grîul ce ne lipseşte"l2. La punctul 38 spune : "Să. sUruim
ca pe viitor petrecerile noastre să fie nu numai veselitoare, dar şi pline de învăţături şi nobiIitoare ale inimii ... " 18 • Atrage atenţia asupra respectă.rii tradiţiilor vechi în procurarea îmbră
că.mintei prin cunoaşterea temeinică şi practicarea zilnică a meşteşugurilor de casă. Insistă
pentru introducerea lucrului manual in şcoli. La sfîrşitul sfaturilor el spune: "Pînă acum am
mers prea pe nimerite şi după. cum s-a întîmplat, de aceea dăm peste multe şi mari scăderi in
' Romul Simu, Monografia com1111ei Orlal, Sibiu, 1895, p. 35.
• Ioachim Munteanu, op. cit., p. 57.
• ldem, p. 123.
10
Alla1izăm propunerile lui Romul Simu referitoare la comuna Orlat, deoarece aceasl;\ lucrare a fost considerată
cea mai bună dintre cele 13 monografii, fiind premiată.
11
Romul Simu, op. cit., p. 111-112.
"ldem, p. 115.
,. ldem, p. 123.
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toate părţile. Pe viitor însă, fără un plan bine hotărît pînă în cele mai mici amănunte, nu maf
merge 1 Trăim în timpuri foarte grele, în mijlocul unei luni rafinate şi stricate" 14 •
"Pămînt, vite, om şi muncă - spune într-un alt loc iată cele patru vorbe, care ne dau
a înţelege întreg rostul traiului omenesc, şi îndeosebi munca economului, prin care el agoniseşte
pentru sine, cum şi pentru toţi dintre care, poate, mulţi în toată viaţa nu se gîndesc măcar odată
la vrednicia economilor, munca, despre care zice poetul Alecsandri :
<•Sfîntă muncă de la ţară, izvor de îmbogăţire,
Tu legi omul cu pămîntul în o dulce înfrăţire•> 15 •

Înţelegînd situaţia dificilă a maselor ţărăneşti aflate sub o asuprire grea, autorii atrag atenţia

pericolului

deposedării

lor de

pămînturi, păduri

şi păşuni.

Ioachim Muntean scrie : " . . . ne

mîngăiem batăr cu gîndul că pe a~erea noastră pînă acum noi sîntem stăpîni. Dar se zvoneşte

că statul ar avea de cuget să pună mîna şi pe păduri şi să le dea în administraţia sau chivernisala sa proprie, cum a făcut de pildă cu regalul de cîrciumărit şi ca mîine poate să facă chiar şi
cu morile şi cu alte întocmiri industriale mînate de apă. Bieţii oameni se îngrozesc de pe acum
în vederea nepastelor ce pot să-i ajungă, şi nu fără temei, că doar în sine vedem cît de rău
sîntem strîmtoraţi pe toate căile şi din toate părţile, apoi vorba ceea : >> de ce te temi, nu te
treceo din dese păţanii e plămădită.
De aceea să fim treji şi cu ochii in patru, nu cumva prin călcarea prea făţişă a legilor silvanale,
să mai dăm şi noi stăpînirii ansă (privilegiu) de amestec"lt.
Prin tematica şi orientarea lor, cele 13 monografii de sate sînt lucrări cu un caracter economic
şi social de mare importanţă pentru cunoaşterea nivelului dezvoltării economiei ţărăneşti din
acea vreme. Scopul lor era să dea un ajutor cît mai esenţial localnicilor pentru îmbunătăţirea
situaţiei gospodăriilor lor. Sfaturile date corespund necesităţii şi nivelului lor de dezvoltare.
Autorii s-au bazat în sfaturile lor pe lucrările agronomilor din Transilvania, apărute într-un
11umăr mare la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Concepţiile şi metodele folosite de aceşti autori au o valabilitate şi astăzi în cercetarea mono·
srafiC;ă a aşezărilor de la ţară.

I. KOVACS

SIEB ENBURGISCHE DORFMONOGRAPHIEN VOM ENDE DES 19. UND BEGINN
DES 20. JH.
(Zusammenfassung)
In diesem Artikel werden eine Reihe in rumanischer Sprache verfasste Dorfmonographien
vom Ende des 19. und Beginn des 20-ten Jhd. vorgefiihrt. lhre Bedeutung besteht darin, dass
in diesen ohne jedwede geschichtliche Darlegung, die wirtschaftliche-soziale und kulturelle
Lage aus der Zeit, als diese geschrieben wurden, eingehender behandelt werden.
Diese 13 Monographien beziehen sich auf rumanische De,rfer aus der Sibiu-er (Hermannstadter) Umgebung und enthalten konkrete Vorschlage und Anregungsmittel fiir die Anspornung der Dorfbeve,lkerung zu einen wirtschaftlichen Aufschwung und kulturellen Aufleben.
" Idma, p. 126.
ldem, p. 102.
10 Ioachim Munteanu,
11

op. cit.,

p. 61.
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NOI REZULTATE ALE UTILIZĂRII MATERIALELOR PLASTICE
ÎN RESTAURAREA UNOR PIESE METALiCE

Valoarea ştiinţific§. şi muzeografică a unui obiect de muzeu este determinat§. - fără indoiala
de starea sa, precum şi de modul de restaurare şi conservare.
Unor obiecte, în special celor de metal, provenite din slipături arheologice, desfigurate de
crusta groasă de oxid nu li se poate acorda nici o importanţă inainte de restaurare, ca - apoi prin îndepărtarea "veşmîntului" nedorit să apară piesa propriu-zisă, uneori cu omementaţie
bogată sau cu litere şi chiar inscripţii valoroase ; altor obiecte, sparte în zeci sau sute de bucăţi,
nu li se poate stabili nici măcar forma exactă, sau, în cazul curăţirii şi lipirii fragmentelor, pe
lîngă faptul că rezistenţa lor este minimă şi în orice moment integritatea le poate fi compromisă, valoarea lor estetică lasă mult de dorit (fig. 1). Astfel se explică acele cazuri cînd anumite
obiecte figurau în acte cu denumiri complet eronate, deoarece, nefiind restaurate, nu s-a putut
stabili cu exactitate ce anume reprezintă şi numai prin restaurare s-a dezvăluit cu precizie "identitatea" lor ; de ex : "harpună de fier", "teacă de pumnal" în acte - furculiţă, respectiv cataramă de brîu în realitate, ş.a.m.d.
în consecinţă ar fi de dorit ca un obiect intrat în posesia unui muzeu, inainte de a fi inventariat, studiat şi publicat, expus în muzeu sau păstrat in depozit, să fie în primul rînd restaurat
şi conservat, nu numai pentru a-i asigura o durată lungă şi a exclude orice determinare eronată,
dar mai ales pentru a-i reda obiectului aspectul lui cit se poate de apropiat de original.
Afirmaţia pare atît de evident1l şi firească incit s-ar putea pretinde că e inutil să se discute
problema. Dacă totuşi o facem se datoreşte faptului că în ultima perioadă - de cea cinci ani
încoace-prin progresele făcute în aplicarea materialelor plastice, obiectele restaurate au obţinut
o valoare incomparabil mai ridicată din punct de vedere muzeografic şi estetic faţă de cele nerestaurate sau restaurate anterior şi am dori ca utilizării acestor materiale moderne să li se acorde
o mai mare atenţie de către restauratori, şi restaurării in general de către cei competenţi.
Dacă în trecut multe din problemele restaurării şi mai ales ale întregirii obiectelor de metal
nu puteau fi rezolvate în primul rînd din cauza lipsei de materiale adecvate, astăzi aproape
toate dintre aceste greutăţi se soluţionează datorită diferitelor sortimente de materiale plastice.
Singura condiţie este să se cunoască proprietăţile şi procesele de utilizare ale lor şi să se aleagă,
potrivit scopului, cele mai corespunzătoare dintre acelea de care dispuneml.

în sprijinul celor afirmate, din multele serii de obiecte restaurate de noi vom prezenta în
articolul de faţă cinci piese, anume cinci coifuri din perioada dacică şi daco-romană, în ordinea
1 W. Steinemann, Kunststoffe in der Werkstatt des Preparators, 1, in Der Preparator, 1966, nr. 3; 1. Kor6di, Materiale plastice ln serviciul restaurdrii obiectelor de muzeu, in ActaMN, VII, 1970, p. 651-663; M. Mihalcu, Conservare~~
obiectelor de arld şi a monumentelor istorice, Bucureşti, 1970, p. 62-65.
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cronologică a restaurării, spre a demonstra progresele succesive realizate in domeniul utilizării
unor materiale plastice şi, drept consecinţă, creşterea progresivă a valorii obiectelor.
Aceste obiecte, toate, la descoperire erau mult degradate.
Primul din serie, cunoscutul coif celtic descoperit la Ciumeşti1, se compune din două părţi :
calota coifului şi pasărea care îl împodobeşte deasupra. Atit coiful propriu-zis, executat din tablll.
de fier, care prin coroziune pierduse miezul metalic coerent, cit şi pasărea făcută din bronz erau
rupte in bucăţi, avind unele părţi lipsă (fig. 2). Stare deplorabilă prezenta coiful roman de fier
de la Berzovia, care in lipsa aproape totală a miezului, s-a desprins de asemenea in multe bucăţi,
cu o parte din ele, circa o treîme, dispărute (fig. 3). Într-o stare mai bună s-a păstrat coiful
celtic de la Silivaş, avind miezul de fier aproape intreg şi forma precisăa (fig. 4). Coiful de bronz
de la Popeşti, provenit probabil dintr-un mormint de incineraţie, are părţile de jur imprejur
rupte şi mult deformate, in unele locuri purtind chiar urme de topire (fig. 5). Relativ mai bună
era şi starea coifului de bronz de la Ostrov, el fiind acoperit in parte de patină nobilă (carbunat
bazic de cupru) ; ii lipsea insll mai mult de o treime din partea dreaptă superioară' (fig. 6 a, b).
:Ku ne-am oprit asupra descrierii proceselor de deteriorare, nefiindu-ne acesta scopul, şi nu
ne vom opri nici la prezentarea procedeelor de curăţire şi conservare, deoarece acestea, fiind
publicate, sint in general cunoscute 6 •
Coiful de la Ciumeşti a fost restaurat in anul 1964 8 , in consecinţă s-au utilizat materiale şi
s-au aplicat metode considerate pe atunci ca cele mai moderne : metacrilatul de metil ca impregnant, respectiv ca material de suport (stiplex) şi Romacryl ca material de lipit. Fiind un coif
de tip italo-celtic şi păstrindu-se marea majoritate a pieselor - atit la coif cit şi la pasăre -, reconstituirea formei lor era asigurată.

A vind in vedere că atunci nu fusese in că introdus in domeniul restaurării un material mai
adecvat, de ex. răşină epoxidică sau poliesterică, nu s-a pus problema intregirii 7 , ci s-a hotărlt
montarea coifului şi a păsării pe suporturi speciale de stiplex. Confecţionarea acestora a fost
destul de anevoioasă. Fiind piese unice, a fost nevoie de executarea in prealabil a tiparelor
de formă corespunzătoare, necesare presării suporturilor de stiplex, pe care apoi s-au lipit cu
Romacryl toate fragmentele piesei. De asemenea au fost reconstituite din stiplex ochiul şi ciocul
păsării, care lipseau. Calota coifului, uşor deformată, cu multe fisuri şi crăpături, avind unele
părţi lipsă, n-a putut fi readusă exact la forma ei originală, deoarece in urma inchiderii forţate
a crăpAturilor existente, ar fi apărut inevitabil unele noi. Acelaşi lucru s-a observat la piesele
deformate ale păsării. Pasărea lucrată din tablă de bronz prin ciocănire a devenit atit de rigidă,
încît n-a permis indreptarea perfectă a pieselor deformate.
' JII. R usu, O. Bandula, M ormi11tul unei cdpete11ii ce!tia de la Ciu111eşti, Baia :Mare, 1970, p. 4 -7, 8-12 ; l\1. Rusu,
Das keltische Fiirstmgrab t·o" Ci11n1tşti i11 J<umii11im, Berlin, 1971, p. 272-275, fig. 2, 3, 4. pl. 140, 141, 142; v.
Zirra, Beitriige rur Kmnlnis des Keltiscllm Latt11e in Rumii11ien, în Dacia, N.S., XV, 1971, p. 189, 192-193.
• M. Roska, Keltisclus Grab aus Siebe11biirgm, în PZ, XV, 1925, p. 210-212; idem, A ·keltdk Erdelyben, ln Kotl,
IV, 1-2, 1944, p. 66, 80; L. Mârt<n, A korai La Tene·kultura Magyarorstdgon (Die Fruhlatenereit in Ungarn), in
ArchHu11g, XI, 1933, p. 50.
• A. Rădulescu, Eltni bronui di Ostrov, in Dacia, N.S., VI, 1963, p. 535-551; l\1. Irimia, Bronzuri figuratr, Cou·
stanţa, 1966, p. 47-49.
• H. J. Plender1eith, The consm·ation of antiquities at~d works of art, London, 19571(1962), p. 185-206, 235-255,
m-289; M. Mihalcu, op. cit., p. 81-82, 91-98, 145-166; I. Kor6di, Restaurarea şi conservartiJ obiulelor de meltJl
la Mu•eul de istorie Cluj, in RevMuz, 1, 1966, p. 50-59; V. Cupr, J. B. Pelikân, M11rejnt prdce (Zâklady konzerva~
kovti. v muzeich), Praha, p. 7-134.
1
I. Kor6di, Restaurarea şi conservarea unui coif celtic, in Ret•Muz, 4, 1965, p. 326-330.
' încercările de a intregi obiectele de metal cu ipsos intărit cu diferite cleiuri, cu chit de cuţit, pastă de hirti~
şi alte materiale asemă.Dătoare nu au dat rezultate, in unele cazuri erau chiar contraind.icate.
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Coiful cu pasăre astfel reconstituit a fost aşezat pe un postament romboidal de stiplex transparent (fig. 7). Acest mod de restaurare părea atunci mulţumitor, fiind în general utilizat în
laboratoarele marilor muzee 8 , astăzi însă ni se pare depăşit şi piesa ar merita o nouă restaurart
după metode moderne.

Coiful roman descoperit la Berzovia a fost mult mai deteriorat, decît cel de la Ciumeşti, totuşi
reconstituirea lui s-a putut face cu precizie, fiind un coif de luptă de tip deja cunoscut (tip Weisenau sec. !:_Il)', avind deasupra două bare rotunde aşezate în cruce cu scopul de a mări rezistenţa la lovituri. Restaurarea s-a făcut în anul 1968, cînd dispuneam deja de noi materiale plastice mult mai adecvate, astfel răşinile epoxidice : Epodur C şi Dinox 040 şi tipul de latex
prevulcanizat Revultex MR, precum şi de experienţa aplicării acestora în domeniul restaurării!".
Astfel se explică de ce această lucrare, ca şi cele următoare, este mai bine executată şi mai estetică.

După operaţiunile de curăţire şi conservare obişnuite, s-a procedat la selecţionarea, respectiv
la potrivirea şi lipirea fragmentelor, aceasta din urmă făcîndu-se cu răşină epox:idică Dinox 040.
Menţionăm că pentru a ajunge la forma iniţială a circumferinţei coifului am fost nevoiţi să mai
desprindem unele bucăţi mult turtite dinspre partea frontală, indreptarea lor obişnuită fiind
imposibilă altfel din cauza rigidităţii metalului mineralizat: Fe 2 0 3 şi Fe 8 0 4 •
Coiful fiind simetric, de asemenea şi ornamentaţia modestă in cîteva caneluri curbate de
pe partea superioară a calotei, care aveau şi rolul de a mări rezistenţa mecanică, la întregire nu
s-a ivit nici o problemă deosebită (fig. 8).
Părţile lipsă au fost completate şi modelate din plastilină, după care s-a executat negativul
din Revultex MR cu un pat din ipsos. Întregirea propriu-zisă s-a efectuat cu Dinox 040, combinat
cu un strat de Epodur C la mijloc, adăugînd la acestea ca umplutură şi colorant praf de oxid
de fier rezultat din curăţirea prin polizare a pieselor. Astfel s-a obţinut o culoare asemănătoare
culorii de bază a coifului, totuşi cu posibilitatea sigură de a fi deosebite părţile întregite.

Lucrarea s-a terminat prin finisare a curăţirii, nuanţare a culorii şi printr-o uşoară lustrui re.
paragnatida din faţă a fost lăsată intenţionat neîndreptată, purtind o urmă de
lovitură, probabil de sabie.
Menţionăm că

Coiful de fier de la Silivaş, de tip italo-celtic, descoperit probabil la inceputul secolului, a fost
cu 45-50 de ani în urmă. Însă această operaţiune, precum şi spălarea şi conservarea
ce trebuia să-i urmeze, s-au dovedit insuficiente şi au impus o nouă tratare, constind dintr-o
scurtă reducere electrolitică, urmată de decaparea şi pasivarea în acid fosforic a piesei şi în fine
de conservarea în vid cu metacrilat de metil. Reacţiile regenerindu-se, coroziunea a pătruns
înspre interior, a distrus în continuare marginile deja subţiate ale metalului, provocind sute
de găuri noi. Eflorescenţele de hidroxid feric, relativ reduse, apărute pe suprafaţă, n-au arătat
măsura adevărată a deteriorării interioare şi în această situaţie hotărîrea de a restaura din non
piesa în anul 1969 a fost oarecum tardivă.
curăţat

Calota coifului nefiind ornamentată, lucrarea de întregire a ei s-a desfăşurat în mod normal.
Mai întîi golurile au fost completate in mod provizoriu cu plastilină, apoi, datorită faptului că
găurile erau împrăştiate aproape pe toată suprafaţa coifului, s-a turnat un negativ intreg, de
astă dată nu din revultex, ci dintr-un material mai corespunzător pentru acest scop, din cau• H. J. P1ender1eith, op. cit., p. 254-255, 268, pl. 38, 43.
• P. Coussin, Les armes romaines, Paris, 1926, p. 331-334.
10
I. Kor6di, Materiale plastice ... , p. 658-661 ; 1. Istudor, Metode pmlru copiat incizii sau reliefuri de p( mal(riale diverse, in RevMuz, 2, 1964, p. 159-161.
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ciuc siliconicll (marca Szilorka HK-35). Această formă negativă, executată din două părţi cu
paturile de ipsos necesare, s-a desprins uşor de piesă. După îndepărtarea plastilinei şi degresarea
coifului s-a procedat la intregirea lui cu răşină Epikote 828, de 2-3 mm grosime, fără vreo armă
tură (fig. 9).
Apărătoarea de ceafă fiind fragmentară şi cizelată cu linii curbe in relief, intregirea ei punea
o problemă specială: liniile ornamentale fiind destul de subţiri şi avind desenul complicat, modelarea părţii care lipsea era mai simplă prin incizare intr-un negativ provizoriu de ipsos. Pe acest
negativ s-a turnat un pozitiv provizoriu tot din ipsos, după care s-a făcut forma negativă
definitivă din cauciuc siliconic şi apoi pozitivul tot din Epikote 828 (fig. 10 a- b). Apărătoarea
de ceafă astfd intregită a fost lipită de coif, respectiv prinsi cu nişte imitaţii de nituri. Tot astfel
s-a executat o rozetă laterală in locul celei dispărute. În sfirşit totul a fost aşezat pe un suport
de plex:iglas reprezentind in profil un cap de luptltor celtic, pentru a nu se confunda (de către
vizitatorii muzeului) apărătoarea de ceafă cu viziera (fig. 9).
Restaurarea coifului de la Popeşti s-a făcut in 1971 pe baza unei schiţe 11 care a inlesnit considerabil munca de reconstituire (fig. 11). La aceastl piesl s-au aplicat prima dată ca .,armătură"
fire de sticll aglomerate, asemănltoare ţesăturii de sticll. Fiind mai rigid, acest material a permis renunţarea la negativul din revultex sau cauciuc siliconic, executarea căruia ar fi fost o
muncă mai complicată.
Partea inferioară a coifului - probabil in contact cu fllcările - s-a deformat şi, mineralizat. fiind, s-a fărimiţat in bucăţi. Pinza de sticlă aglomerată, tăiată in benzi de 2-3 cm lăţime,
a fost lipită cu răşinl epoxidiclla marginea inferioarl a calotei coifului, de jur-imprejur in locul
părţilor care erau desprinse şi rupte. Suprafaţa de lipire a fost curăţată cu polizorul, creindu-se
astfel asperitllţile necesare unei prize perfecte. Dupl inUrirea lipiturilor pinza de sticlă a fost
dublată şi învelită pe ambele părţi cu straturi omogene de răşinâ epox:idică colorată in verde,
asemănltor culorii patinei coifului, care după polimerizare au fost finisate cu frezâ, polizor
şi pisHi..
Pe această bordură lată s-au fixat - conform schiţei - apârltoarea de ceafă intregită,
ornamentată in caneluri, şi părţile laterale (apârătoare de urechi?), care s-au păstrat mult deformate şi mineralizate. Apărătorile de obraz au fost confecţionate separat, dintr-o placă de epox:i,
presată anterior intre două plăci de sticlă şi armaU cu mai multe rinduri de pînză de sticlă.
Ca material de separare s-a utilizat folia de PCV. Pe cele două apărâtoare de plastic, fixate
de coif cu butoni făcuţi din răşină epoxidică in formă de semisferl, s-au lipit originalele fragmentare. De asetnenea a fost intrcgită parţial apărătoarea de nas pentru care s-a refăcut şi
sistemul de glisare. Partea ei superioară fiind dispărută, in lipsa analogiilor nu s-a făcut intregirea (fig. 12).
Coiful de bronz pentru paradă descoperit la Ostrou in anul 196018 a fost şi rămine una dintre
cele mai valoroase capodopere in domeniul meşteşugului şi artei de făurari de armuri. Tocmai
acest fapt ne-a inspirat restaurarea lui.
Nu dorim să intrăm in detalii, privind descrierea pieseiu; totuşi, pentru a inţelege cele ce urme a11

Kaltwlkanisierender Silikonkautscltuk, Wacker-Chemie, Mti.nchen,

1957; 1. Kor6di,

Maluiale plastice ...

p. 661-662.
11
Schiţa a fost concepută de arheologul Al. Vulpe (Bucureşti). I,ucrarea de restaurare şi conservare a coifului
a fost executată ln laboratorul Muzeului Militar Central cu ocazia preparârii unor materiale pentru Muzeul de istorie
al R.S.R.
11 Coiful aparţine Muzeului de Arheologie Constanţa. Menţionăm că s-a pAstrat şi masca coifului, care fiind de
asemenea fragmentarii. va fi restaurată Intr-un viitor apropiat.
" Pentru detalii vezi A. Rll.dulescu, op. ctt., p. 535-551.

https://biblioteca-digitala.ro

NOT!I

ŞJ,

673

DI5CUT1I

zll, credem necesare citeva date succinte. Coiful a fost executat dintr-o singurA bucatA de tablA
de alamA tenace, conţinînd numai 1% staniu şi plumb 15 , iniţial turnată probabil în formă de
calotli simplă cu o grosime minimă de cea. 2 rom. Din această calotă, meşterul făurar, cu o dibă
cie de-a dreptul diabolică, a ajuns să realizeze prin presare şi ciocănire alternativă, urmată de
inclUzlre şi răcire bruscă repetată1 ", coiful ale cărui grosimi variază intre 0,45-0,75 mm şi ale
cArui proeminenţe maxime ajung la coama centrală la 3,8 cm, la coarnele laterale la 2,8 cm.
Coiful se caracterizează printr-o ornamentaţie zoomorfă şi geometrică bogată, dar armonioasă,
realizati!. cu mAiestria unui adevărat artist, prin ciocănire, poansonare şi cizelare. De remarcat
cll majoritatea elementelor ornamentale - în special coama centrală în altorelief ce se sprijină
pe capul mistreţului şi coama leilor aşezaţi lateral - au avut rolul de a mări rezistenţa mecanicii,
precum şi rigiditatea piesei in direcţie longitudinală, iar apărătoarea de ceafă, corpul grifonilor
şi capetele leilor în direcţie transversală.
Coiful a fost descoperit cu cea. o treime - partea superioară dreaptă - lipsă. Partea care
s-a pAstrat era turtitii şi despriLsă în citeva bucăţi. La prima restaurare - făcută după descoperire - obiectul a fost curăţat superficial, păstrindu-i-se patina fără ca să se dezvelească detaliile fine ale ornamentaţlei. A fost indreptat, dar - credem - numai in atare măsură, incit
să nu i se provoace fisuri sau cdpături noi, şi lipit ici-colo cu cositor. Conservarea s-a f1icut
acoperindu-se obiectul, care la prima vedere părea a fi destul de stabil din punct de vedere chimic, cu un lac pe bazll. de răşină naturală.
Pentru a reda piesei frumuseţea iniţială, a fost nevoie de o nouă curăţire mai temeinică cu
scopul de a dezveli cele mal mici detalii ale omamentaţiei, p1istrind natural patina ei frumoasll.,
de îndreptarea ei aproape perfectă şi de o nouă consen·are in vid, avind la bază metacrilatul
de metil în monomer.
Faptul că ornamentaţia este dominată de o simetrie aproape perfectă ne-a permis reconstituirea fidelă a p1irţilor dispărute. O problemă specială era reconstituirea părţii frontale care lipsea complet pe ambele laturi. In lipsa unei analogii precise17 , contrar principiilor bine cunoscute18, am încercat totuşi o reconstituire totală, urmărind logica execuţiei iniţiale. Bazindu-ne
pe aranjarea simetrică a figurilor ornamentale supuse riguros scopului de a asigura rezistenţă
mecanică maximă şi uniformă pe toată suprafaţa coifului (de remarcat că grosimea tablei pe
partea superioară nu dep1işeşte în general 0,60 mm), am ajuns la următorul rezultat: coama central!!. cu triplu profil, fiind mai lată şi mai înaltâ decit cele laterale cu profil dublu care se termină in şuviţe ondulate intoarse înspre partea centrală, nu se putea termina decît despărţit!
in două şuviţe, întoarse lateral în sens opus, întărind transversal partea frontalâ, iar capetele
şerpilor nu puteau să privească decit înainte, asemenea capetelor leilor şi în special privirii
aceluia cEre purta coiful. Menţionăm că la modelare am încercat şi o variantă cu capetele şer
pilor in profil, care din punct de vedere al execuţiei ar fi fost mai simplă, dar la această piesă
nu s-a urmărit simplitatea, - din contră; şi apoi, această soluţie nu 'părea de loc justificată.
Intregirea s-a început cu fixarea, pe partea inferioară a coif ului, a' unei plăci de plastilină
urmlirind curbura piesei, pe care s-au modelat figurile care lipseau. După finisarea cu ajuton.l
Analiza metalograflcll vezi la A. Rădulescu, op. cU., p. 551.
•• Cioc!!.nlrea a avut ca scop Intinderea .n l!!.ţlme şi lungime, prc.-cum şi lntl!.rlrca structurala. a metalulul prin aglo·
merarea moleculelor şi prin tensionarea uniform:'~ a lui. Încâ.lzirea urmata. de r:lclre br.,sc:l dupa. fiecare serie.- de ciocll·
nire a avut scopul de a reda tablei, devenită rigidă in urma ciocllnirii, maleabilitatea necesară la prelucrare.
17
M. C. Toynbee, Ari in Roman Britain, London, 1963, p. 167-166, pl. 109 (Cat. nr. 102); E. B. Thomas,
Helme, Schllde, Dolche, Budapest, 1971, p. 12-13, pl. VI, VII, VIII.
11
1. Kor6di, Principiile şi problemele'fundamentale ale restaurarii obiectelor de muaeu, in RevMuz, 5, 1969, p. 425·
427.
11
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unei pensule foarte fine, înmuiată in ulei de parafină, suprafaţa de plastilină a fost acoperită
cu 0 peliculă de izolare de PA V emulsie in acetonă, pe care s-a aplicat o nouă peliculă de ulei
siliconic.
Ţinînd cont de faptul că după o asemenea piesă s-ar putea să se ceară ulterior executarea de
mulaje sau chiar copii galvanoplastice, s-a turnat un negativ intreg din cauciuc siliconic marca:
Wacker Giesmasse 56. Acest material fiind deficitar, am căutat să reduc grosimea negativului
la minimum posibil, adică 3-5 mm. Pentru a-i asigura totuşi rezistenţa suficientă, in faza de
întărire a primului strat de cauciuc l-am acoperit cu un rind de ţesătură elastică foarte rezistentă
de nylon, peste care am turnat apoi al doilea strat de siliconcauciuc. După întărire pe acest
negativ am executat din două bucăţi, prinse ulterior cu butoane, un pat de răşină epoxidică
(Dinox 040), inlocuind cu acest material ipsosul tradiţional, pentru că el se pretează perfect
la lucrările de confecţionare a copiilor galvanoplastice. Patul de răşină a fost turnat in patru
straturi, armat cu trei rinduri de ţesătură de sticlă foarte rezistentă (fig. 13). După întărire
patul a fost demontat şi desprins de negativul de cauciuc siliconic, iar acesta a fost desfăcut
cu deosebită atenţie de coiful întregit cu plastilină. Negativul întărit cu ţesătură de nylon s-a
dovedit suficient de rezistent, nu i s-a produs nici o de1-,>Tadare la desprindere. Cele citeva mici
defecţiuni produse de bulele de aer care s-au inclus incidental in masă, la turnare, au fost reparate cu siliconcauciuc \Vacker tip WP 3459.
După îndepărtarea pla.stilinei şi a. urmelor de pla.stilină de pe coif, a urmat o ultimă degresare
in neofa!ină şi spălarea hidrotermică. Coiful astfel curăţat şi apoi impregnat a fost fixat din nou,
cu precizie, in negativ. În vederea intregirii definitive, pe loctuile unde lipsea originalul am
turnat trei straturi subţiri de răşină epoxidică, marca. Eporesit F 17, armindu-le alternativ
cu cite trei rinduri de ţesătură de sticlă fină. Primul şi a.l treilea strat de răşină este colorat in
verde asemănător patinei originale, iar al doilea in maron, asemănător oxidului cupros, nuanţind astfel primul strat, care era. semitransparent, in culoarea bronzului oxidat.
Fiecare strat a fost executat şi întărit separat, incălzindu-1 uşor la cea. 80°C timp de 3-4 ore.
a părţii intregite, patul negativului a fost demontat şi desprins. De
asemenea a fost desprins, fără să fie degradat, şi negativul de cauciuc. întregirea executată cu
multă atenţie s-a dovedit foarte reuşită. Numai citeva. mici urme de bule de aer trebuiau reparate şi colorarea trebuia ici-colo nuanţată. Avind in vedere că rezistenţa părţilor completate
cu răşină epoxidică armată cu sticlă care variază intre o grosime de 2-3 mm se apropie de soliditatea mecanică a părţilor metalice, credem că ar fi fost suficiente numai două straturi de răşină
şi tot atitea de pînză de sticlă care să nu depăşească 2 mm. Lanţul lung al operaţiunilor consecutive s-a terminat prin acoperirea piesei intregi cu o peliculă aproape invizibilă de metacrilat
de metil (fig. 14, 15).
La această ultimă lucrare s-au consumat următoarele materiale :
1 kg cauciuc siliconic pentru negativ
0,210 kg răşină epoxiclică Eporesit F 17 la intregire
0,400 kg bioxid de silice pentru umplutură
0,800 kg răşină epoxidică Dinox 040 pentru patul negativului
0,5 m 2 de ţesătură de sticlă pentru armătură
0,200 kg. metacri!at de metil la impregnare şi acoperire.
După întărirea perfectă

Dacă valoarea acestor materiale nu
un timp foarte indelungat nu poate fi

depăşeşte
exprimată

nici 500 lei, in schimb manopera necesitînd
in bani.

Coiful de la Ostrov este, deocamdată, ultima noastră lucrare la care credem că am reuşit
maximul pe care ni-l poate oferi actualmente utilizarea materialelor plastice.

să realizăm
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Îmbinarea raţională a utilizării materialelor moderne sus-menţionate cu o tehnică de execuţie
de perseverenţă profesională, au fost chezăşia reuşitei.
Din cele expuse reiese cu claritate necesitatea primordială a intensificării activităţii de restaurare şi de punere în valoarea lor reală a unor piese deosebit de preţioase din patrimoniul nostru muzeistic. De fapt această operă constituie o măsură obligatorie pentru salvarea comorilor
trecutului istoric.
avansată, dublată

IOSIF KOR6DI

NEW RESULTS IN THE USE OF PLASTIC MATERIALS FOR THE RESTORATION OF SOME METALLIC OBJECTS
{Abstract)
In the introduction the author affirms that the scientific and museographic value of
museistic objects is determined by their state, by the way of their restoration and preservation. To assure a lasting duration for the objects, to exclude any mistake in their determination, and mainly to reestablish their shape and aspect as near to the original as possible, the author thinks that any object should be restored and preserved before its registration,
its study and publication. Referring to the restoration of metallic objects and, especially,
to their completion, the author shows that recently considerable progress has been made by
the introduction of some adequate plastic materials, such as epoxydresin, polyesterresin, as
completing materials, and prevulcanized latex, silicone rubber, as materials for moulds.
To illustrate the progress achieved in the use of the above materials, the restoration and
completion of five helmets are presented in chronological order.
The restoration of the Celtic helmet from Ciumeşti {1964) was done with methyl-methacrylate, plexiglass and Romacryl; the completion of the Roman helmet from Berzovia {1968)
was made with some moderner materials, such as Revultex MR, Dinox 040 and Epodur C ;
and of those from Silivaş {1969), and Ostrov (1971) with silicone rubber: Szilorka HK-35,
Wacker Giesmasse 56 and epoxydresin Epikote 828, and Eporesit F-17 respectively; the 1ast
one being covered with glasscloth. Similarly, in 1971 the helmet from Popeşti was restored,
but only with pressed glassyarns and epoxydresin. Ali pieces were preserved with methyl
polymethacrylate.
Starting from the presentation of their degrading state in the moment of their discovery, the author emphasises the progressive growth of the value of these objects by their
completion with better and better materials and procedures.
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Fig. 1. -

Fig. 2. -

Coiful roman de la Berzovia lipit

Coiful celtic de la

Ciumeşti

inainte de restaurare
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Fig. 3. -

Coiful roman d e la Berzovia înainte de re taurare

Fig. 4. -

Coiful celtic de la

Silivaş

inainte de restaurare
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Fig. 5. -

Coiful de la

Pope.şti

înainte de restaurare
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Fig. 6. -

Coiful de parad ă de la Ostrov înainte de rest aurare :
a) din spate ; b) lateral (partea stî n gă)

Fig. 7. -

Coiful de la

Ciumeşti după
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restaurare

Fig. 8 .

Fig. 9. -

Coiful de la Berzovia

Coiful de la

după

Silivaş după

restaurare

restaurare
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a

Fig. 10. -

Apărătoarea

de

ceafă :

a) negativ; b) pozitiv
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F ig. 11. -

Coiful d e la

F ig. 12. -

Po p eşti

Coiful de la

(schiţ ă concepută

Popeşti după
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d e Al. Vulpe)

restaurare

Fig. 13. - Coiful de la Ostrov, negativ din cauciuc
siliconic cu pat de răşină epoxidică
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Fig. 14. -

Coiful de la Ostrov

după

restaurare: lateral (partea
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dreaptă)

Fi g. 14. Coiful de la Ostrov; ·a) din spate
https://biblioteca-digitala.ro
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ACMIT
ActaArchBp
ActaClassDe br
ActaMN
ActMed
ActMuz
AEM
AIIC
AIGR
AliN

AIIP

= Anuarul Colllisiunii :1\Ionumeutelor Istorice, Secţia pentru Transilvania. Cluj, I (1926-28), II (1929), III (1930-31), IV (1932-38).
= Acta Archaeologica. Budapest, I (1951) şi urm.
= Acta C1assica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Debrecen,
1965 şi urm.
= Acta Musei Napocensis. Cluj, I (1964) şi urm.
= Din activitatea ştiinţifică a Muzeului Raional Mediaş. 1 ( 1953) 3(1956).
=Din activitatea muzeelor. Cluj, 1955, 1965,
= Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen. Wien, I (1877) -XX
(1896).
= Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Cluj, I (1958) şi urm.
= Anuarul Institutului de Geologie al României. Bucureşti, 19071943.
= Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Cluj.
= Analele Institutului de Istorie a Partidului. Bucureşti, I {1955)
şi

AISC
AISISP

urm.

AR

= Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I (1928) - V (1949).
= Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă
C.C. al P.C.R. Bucureşti.
= Analele Banatului. Timişoara.
= Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Wien.
= Archiv fiir Kunde l}sterreichischer Geschichtsquellen. Wien, I (1848)
şi urm.
= Apulum, Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia. Alba Iulia, I
(1939-1943), II (1943-1945), III (1947 -1949), IV ( = Studii
şi comunicări, Acta Musei Regionalis Apu1ensis, 1961), V (1965),
VI (1967), Vllfl-2 (1968-1969), VIII (1970), IX (1971).
= Archeo1ogicke Rozhledy. Praha, 1949 şi urm.

ArchAnz

=

Archăologischer

ArchAustr

=

Archaeo1ogia Austriaca. Bcitrăge zur Pa1ăoanthropologie, Ur- und
Friihgeschichte Osterreichs. Wien. 1 (1948) şi urm.

ArchC1

= Archeologia C1assica. Roma.

ArcbErt

=

AnB

ANMW
AOG
Apulum

Anzeiger. Berlin, I (1889)

şi

urm.

Archaeo1ogiai ErtesitlS. Budapest, 1869 şi urm.
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Arheologija-Kiev
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=
=
=

=
=
=
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Archaeologia Hungarica. Budapest, I (1926) şi urm.
Archaeo1ogia Iugoslavica. Beograd, I (1954) şi urm.
Archaeologiai K6zlem~nyek. Budapest, I (1859) - XXII (1899).
Arheo1ogija. Kiev, I (1947) şi urm.
Arheo1o~ki Preg1ed. Beograd.
Academia Română. Memoriile Secţiei istorice, seria II, 1886/18871916/1919, seria III, 1922/1923-1944/1945.
Anatolian Studies. London.
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde. Sibiu.
Bericht der r6misch-germanischen Kommission. Frankfurt aJM.,
I (1904) şi urm.
Bulletin (Izvestija) de l'Institut archeologique Bulgare. Sofia,
I (1921) şi urm.
Bonner J ahrbiicher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn
und der Freunde und Forderer des Rheiniscben Landesmuseums
in Bonn. Bonn.
Bănyâszati ~s kohâszati lapok. Budapest, 1871-1944.
Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.
CivilUl romana in Romania. Roma, 1970.
Comptes Rendus des Seances. Academie des Inscriptions et BellesLettres. Paris.
Dacia, recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie.
Bucureşti, I (1924) -XII (1948); N.S., Revue d'archeologie et
d'histoire ancienne. Bucureşti, I (1957) şi urm.
B. Milleker, Delmagyarorszag regisegleletei. Timişoara, 18971906.

AS
AVSL
BerRGK

=

BIAB

=

BJ

=

BKL
CIL
Civil ta
CRAI

=

Dacia

=

Delm

=

DissPann

=

Dolg

= Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegtarab61.

=
=

=
=
=

Dissertationes Pannonicae. Budapest.
Kolozsvâr -

Cluj, I (1910) -

X (1919).

EDR

=

EmlKel

= Emlek.konyv Kelemen Lajos sziiletesenek nyolcvanadik

Ephemeris Dacoromana. Roma, I (1923)-X (1945).
evfordu-

16jara. Cluj, 1957.
ErdM

=

ErdRep

= Erdely regeszeti repert6riuma. I. 6skor (Thesaurus antiquitatum

Erdelyi Muzeum. Cluj, I (1860)-L (1945).
Transsilvanicarum. Tom. I, Praehistorica; Roska Marton). Cluj,
1942.

ESA

= Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki, I (1927)

ETTK

= Ertekezesek a t6rteneti tudomanyok k6reblSl.

Evk. Ny. ]. A. Muz.

= A

FolArch

= Folia Archaeologica. Budapest, I (1939) şi urm.

FoldrK6zl

= F6ldrajzi KOz1emenyek. Budapest.

Germania

= Germania,

şi

urm.

Budapest.

Nyiregyhazi J6sa Andrâs Muzeum EvkOnyve. Nyiregyhaza.

Deutschen
şi urm.

Anzeiger der romisch-germanischen Kommission des
Instituts. Frankfurt a/M., I (1917)

Archăo1ogischen
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= Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Bulletin du Musee de la Republique Socialiste de Bosnie-Herzegovine
a Sarajevo, ser. archeologie. Sarajevo.
= Herman Ott6 Muzeum Evkonyve. Miskolc.
= Israel Explorations Journal. Tel-Aviv.
= lllustrated London News. London.
= Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H. Dessau. Berlin, 1(1892),
II(l902), III(1916).
= Istoria României. Bucureşti, 1(1960), II (1962), III (1964), IV (1964).
= Izvestija na Archeologiceskija Institut (Bulletin de l'Institut
d'Archeologie). Sofia, I (1921) şi urm.
= Izvestija na narodnija Muzei. Bulletin du :Musee National a Van1a.
Vama.
= Jahrbuch des Romisch-germanischen Zentralmuseums Mainz. Mainz,
I (1954) şi urm.
= Jahrbuch der k.k. Central-Comission. Viena, 1856-1861, 19031916.
= Jahrbuch des Deutschen Archăologischen Instituts. Berlin.
= Jahreshefte des Osterreichischen Archaeologischen Instituts. \Vien,
I (1898) şi urm.
= Journal of Roman Studies. London, I (1911) şi urm.
= The Joumal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland.
= Kolozsvari Szemle. Cluj, 1941-1944.
= Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Reg1segtăra
b61. Cluj, I (1940)- IV (1944).
= Kratkie soob§cenija Instituta istorii material'noj kul'tury. Moskva.
= Korrespondenzblatt des Vereins fUr siebenbiirgische Landeskunde.
Sibiu.
= Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien,
1912-1941.
= Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti, I (1953)- VIII (1962).
= Mittheilungen der k.k. Central-Commission zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmăler. Wien, I (1856) şi urm.
= Materialy i issledovanija po arheologii SSSR. Moskva - Leningrad.
= Mitteilungen aus dem Haron Brukenthalischen Museum (= MBBM).
Sibiu, !-XII.
=Muzeul.
= Muzeul de istorie al Transilvaniei ( = MAC, MIC, MuzistCluj).
= Nu.mizmatikai Kozlony. Budapest, I (1902) şi urm.
= Numismatische Zeitschrift. Wien.
= Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani.
Bucureşti, 1960.

OTE

=

Pick

= B. Pick, Die antiken Miinzen Nord-Griechenlands, I, 1, Dacien und
Moesien. Berlin, 1899.

Orvos-Termeszettudomănyi

:Ertesito. Cluj.
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RE

=
=
=
=
=

Rep. ros.

=

RevArh

=

RevMuz
RevRHist
RLV

=
=
=

RomRum

=

SA
-Sargetia

=
=

SCA
SCIV
SCN

=
=
=

SCŞCluj

=
=
=

Spomenik
Starinar

Swiatowit

=
=
=
=
=

Sz AUSAV

=

T.t.R.

=

TortRegErt

=

TransAnt

=

StCl
StCom
Studia
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Prosopographia Imperii Romani. Berlin.
Probleme de muzeografie. Cluj, 1960, [1964].
Praehistorische Zeitschrift. Berlin-Leipzig, I (1909) şi urm.
Rad Vojvodanskih Muzea. Novi Sad, I (1952) şi urm.
Realencyclopădie der classischen Altertumswissenschaft (PaulyWissowa-Kroll). Stuttgart, 1893 şi urm.
Repertoriul arheologic al Transilvaniei. Manuscris, la Institutul
de istorie şi arheologie Cluj.
Revista Arhivelor. Bucureşti, I (1924)- VII(1946/47); Seria
nouă I(1958) şi urm.
Revista Muzeelor. Bucureşti, I(1964) şi urm.
Revue Roumaine d'Histoire. Bucureşti, I (1962) şi urm.
Max Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte. Berlin, Leipzig, I(l924)
-XV (1932).
Romer in Ruwănien. Ausstellung des Romisch-Germanischen Museums Koln und des Historischen Museums Cluj. Koln, 1969.
Sovetskaja arheologija. Moskva.
Sargetia, Buletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, I (1937),
II (1941), III(= Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara,
1956), IV (1966), V (1968), VI (1969), VII (1970), VIII (1971).
Studii şi cercetări de antropologie. Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, I (1950) şi urm.
Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti, I (1957), II (1958),
III (1960), IV (1968), V (1971).
Studii şi cercetări ştiinţifice. Cluj, I (1950) - VIII (1957).
Spomenik. Beograd.
Starinar, organ srpskog arheolo§kog dru~tva. Beograd, I (1884)
şi urm.
Studii clasice. Bucureşti, I (1959) şi urm.
Muzeul Brukenthal. Stufdii şi comunicări. Sibiu.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cluj, I (1956) şi urm.
Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift. Sibiu.
Swiatowit. Rocznik Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Warszawa, 1899
şi urm.
Studijne Z\'esti Arheologickeho Ustavu S1ovenskej Akademie
Vied ( = Studijne Zvesti). Nitra, 1952 şi urm.
Tabula Imperii Romani, L 34. Budapest, 1968; L 35. Bucureşti,
1969.
Tortenelmi cs Regeszeti Ertesito. Timişoara, I (1885)-XXXIII
(1917).
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite. Bucureşti, ed.
I (1938), ed. II (germ.

şi

itai., 1943), ed. III (1945).

UR

= Ungarische Revue. Budapest, I-X, 1881-1890.

VSSA

=' Voprosy skifo-sarmatskoj

arheologii (po materlalam konferencii
IIMK AN SSSR 1952. g.). Moskva, 1952.
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