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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA COLDAU
(jud. Bistriţa-Năsăud)

In capătul estic al comunei Coldău, cu circa 3 km inainte de localitatea
Beolean, şoseaua Dej-Beclean coboară brusc o diferenţă de nivel de aproximativ 20 m, trecînd de pe un promontoriu-platou in lunea joasă a Some·şului Mare. Promontoriu!, mărginit spre nord de amintita şosea, iar spre
\'est de marginea răsăriteană a Coldăultti, înaintează în sensul axului
său lung în luncă, terminîndu-se, spre sud, cu o ripă extrem de abruptă,
înaltă de 15-18 m. Botul promontoriului se etajează în două platouri,
despărţite printr-o văioagă adîncă prin care urcă, pînă astăzi, un drum
de acces dinspre lunea rîului (fig. 1). Platoul mai mare (şi cu 3--4 m
mai înalt), cu dimensiunile maxime de 350 X 130 m, poartă numele de
.. Varbă'41 •
Tot terenul descris a fost folosit drept păşune şi - poate tocmai din
această cauză n-a constituit nicicînd obiectul vreunei cercetări arheologice, deşi din diverse alte puncte din hotarul comunei Coldău erau semnalate numeroase urme antice 2 • Toponimicul (în varianta "Varu="Cetate") îi era însă cunoscut lui M. Roska (pe baza vechilor însemnări ale
lui .L. Kovari şi J. Konyoki), care şi propusese, de altfel, verificarea lt.Ii 3 •
In toamna anului 1967 C.A.P. Coldău a ihotărît includerea suprafeţei
promontoriului in cir·cuitul agricol, drept care terenul aflat la sud de
şosea (vezi fig. 1) a fost arat la mare adîncime (45-50 cm). O trecere
întîmplătoare prin partea locului n.e-a atras atenţia ,3!51Upra nnei fîşU roşii
sîngerii, lungă de ·circa 180 m şi lată de vreo 12 m, ce mărginea aproximativ jumătatea laturii nordice a platoului "Varbă". Fîşia respectivă era
compusă din bulgări mari, informi, de zgură sticloasă, rezultaţi dintr-o
calcinare extrem de puternică a solului, la temperatura punctului de vitrifiere. Aceşti bulgări, de consistenţa cărăm~ii arse, zăcuseră imediat sub
covorul de iarbă.
In faţa fîşiei de bulgări vitrifiaţi (respectiv, imediat la nord de ea)
terenul cade în pantă, conturîndu-se traseu1 prelung al unui şanţ (vezi
De la maghiar. (A) varba = (In) cetate.
M. Roska, ErdRep, p. 300-301, nr. 45 (cu bibliografia); M. Rusu, in Apulum,
VI,. 1967, p. 85 sqq.
a · M. Roska, op. cit., p. 301.
1

2
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fig. 1). Fişia calcinată n-are aspectul unui val propriu-zis, neaflindu-se
cu nimic mai sus decit restul suprafeţei promontoriului.
Situaţia, astfel înregistrată, nu se modifică pînă la mijlocul laturii nordice a platoului. Aici însă fişia calcinată se intrerupe brusc, urmează o
denivelare (o "poartă~ de acces în interiorul "Varbăi") de 10 m lăţime,
după care, pe o lungime de 160 m in direcţia vest, şanţul de apărare
are in spatele său (deci, spre sud) un inalt "parapet" de pămînt din care,
deşi a fost arat şi el in partea superioară, n-a mai ieşit nici o urmă de
arsură (vezi fig. 1 şi fig. 2-4).
După cei 160 m, de la "poartă'"'" spre vest, "parapetul" inalt de pămînt
o coteşte brusc, aproape in unghi drept, spre sud, formind latura apuseană
a "Varbăi" şi avind in faţă (deci, spre vest). drept element suplimentar
de întărire, un şanţ de apărare mai mic (cu direcţia N-S). Acest şanţ mai
mic se desface din şanţul mare de apărare care - pe direcţia E-V delimitează latura de nord a "Varbăi" (vezi fig. 1 şi fi.g. 5) .
Deci, încă inainte de inceperea săpăturilor, pe baza situaţiei de pe
teren, platoul-promontoriu "Varbă" se prezenta ca o fortificaţie străveche,
delimitată de următoarele elemente defensive:
Pe latura de nord: un şanţ de apărare cu direcţ.ia E-V, lărgindu-se
treptat şi avind panta de scurgere tot mai accentuată de la răsărit spre
apus; un "zid calcinat", respectiv un "parapet" de' pămînt in spatele şan
ţului de apărare, intre ele existind, aproximativ pe la jumătatea laturii de
nord, o "poartă'"'" de acces in interiorul incintei fortificate (fig. 1).
Pe latura de vest: "parapet" de pămînt, cu direcţia N-S, legindu-se
aproape in unghi drept de "parapetul" laturii nordice; în faţa "parapetului" trece un mic şanţ de apărare, orientat şi el N-S, desprins din
şanţul mare de pe latura nordică (fig. 1).
Pe latura de sud: nu se putea constata nici o fortificaţie (lucru verificat
ulterior şi prin săpături). Ripa înaltă şi abruptă, căzînd spre lunea Someşului Mare, se va fi dovedit un element defensiv suficient de eficace (fig. 1).
Pe latura de est: nu se poate constata vreun element defensiv artificial, terenul căzînd brusc şi abrupt spre văioaga ce desparte "Varba" de
platoul II (fig. 1).
Unica posibilitate (antică) de a pătrunde in interiorul incintei fortificate fiind "poarta" de pe latura nordică a "Va~băi" ni se dezvăluie şi
ingeniosul duct al vechiului drum de acces. Intr-adevăr, odată urcat pe
platou (prin văioaga adîncă ce desparte "Varba'' de platoul II), drumul
cobora lin - de la est spre vest - prin fundul şanţului de apărare de
pe latura nordică, pentru a coti brusc şi a intra In "Varbă" prin "poarta'"'"
amintită (vezi fig. 1). Cel ce parcurgea această porţiune, aflat fiind in
fundul şanţului, era tot timpul la discreţia apărătorilor de pe creasta
,.zidului (in starea actuală!) calcinat".
Amănunţita cercetare a intregii suprafeţe proaspăt arate a "Varbăi"
lăsa impresia unei totale penurii de material arheologic in interiorul
incintei fortificate (fapt confirmat apoi şi de săpături). In afară de capul
unui piron masiv de fier (medieval sau modem, fig. 9/3), a unui mic
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nucleu de silex galben-verzui (fig. 9/4) şi a trei fragmente ceramice
databile în epoca bronzului (fig. 9/1-2, 5), nu s-a putut recoltei absolut
nimic.

•
Pentru verificarea sistemului constructiv şi a datării fortificaţi-ei de pe
la Coldău au fost iniţiate săpături arheologice în răstimpul
13-26 IX 1967.
Secţiunea 1, de 35 X 1,50 m, orientată NNV-SSE (vezi fig. 1) a fost
trasată pe latura nordică, pentru cercetarea şanţului de apărare şi a
"zidului calcinat". Profilul stratigrafic (fig. 6) a inregistrat elemente şi
situaţii clare, interpreta bile după cum urmearză:
Stratul vegetal actual, destul de subţire, s-a conservat doar 'in preajma
elementelor de fortificaţie de pe latura de nord (in special in zona şanţ
panta "zidului calcinat"), în rest fiind practic desfiinţat de arătura profundă din toamna anului 1967.
Pe porţiunea albierii actuale a şanţului de apărare (fig. 6, m 4-12)
sub stratul vegetal apare un nivel, gros de 20-25 cm, de mil gălbui-cas
taniu, solidificat, depus de apele de şiroire, in lungul traseului şanţului.
Sub vegetalul actual, pe o grosime variind între 25 şi maximum 70 cm,
apare nivelul antic de cultură, negru-cenuşos. De observat, că acesta e
restrîns La zona imediată a elem-entelor de fortificaţie, orice urmă de
cultură materială dispărînd practic din el mai la nord de şanţul de apă
rare, respectiv în interiorul "Varbăi" (fig. 1). Insăşi arglomerarea sa numai
în preajma şanţului de apărare, a "zidului calcinat" şi a elementelor
defensive complimentare din spatele acestuia, pare să indice faptul că s-a
format nu cu mult inaintea fortificaţiei şi, mai ales, in legătură cu activitatea omenească din răstimpul ridicării ei. Constituind, cum spuneam,
unicul strat de cultură materială din cuprinsul ,.Varhăi", de la orizontul
căruia se operează ridicarea tuturor elementelor de fortificaţie, materialul
arheologic ce-l conţine este, implicit, in măsură să dateze respectivele
elemente de fortificaţie, - cum se va vedea în cele ce urmează (fig. 6).
Şanţul de apărare (fig. 6, m 3,50-14) a fost săpat de la nivelul mai
sus amintitului strat de cultură negru-cenuşos. Avînd, la gură, o lărgime
de 10,50 m, el nu atinge însă deoît adîncimea maximă de 2 m. Spre nord
taluzul său este brUJSc, urcînd, în schimb, cu o pantă lină spre sud, către
"zidul calcinat". Şanţul de apărare străpunge, succesiv, un strat steril
galben-lutos, unul de arină sterilă galben-nisipoasă, un strat de pietriş
nisipos ("bal,ast"), fundul său oprind~se îrntr-nn p1etriş fel"UJginos, umed,
în apropierea pinzei de apă freatică.
"Zidul calcinat~~ (fig. 6, m 16,50-27,50) se prezintă actualmente ca o
enormă masă de arsură, -cu porţiuni alternind de laJ brun-portocaliu (trecind prin brun-roşcat, roşu, roşu-intens) pînă la zgură sticloasă, violacee.
Fusese ridicat de la nivelul solului antic, în care, ~cu un "pat~~ lat de
11 m, i se şi înfundă substrucţia. Ţesătura sa lernnoasă, din trunchiuri
rotunde, grinzi, loasbe groase, s-a conservat relativ bine la limita lui

"Varbă",
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infe-rioară, in zona de contact cu solul wned, păstrindu-se în stare carbonizată. Din dispunerea resturilor carbonizate, ca şi din studierea masivelor amprente lemnoase pe calupurile de pămint vitrifiat (fig. 14), ne

putem face o idee despre aspectul iniţial al construcţiei. Ea fusese conceca un formidabil zid, cu peretele nordic şi cel sudic îmbrăcat in
grinzi masive de lemn, iar interiorul împărţit in casete patrulatere (#),
umplute cu pămîntul şi pietrişul rezultat de la săparea şanţului de apă
rare. Alternanţa longitudinală şi transversală a trunchiurilor carbonizate
şi a amprentelor de loasbe de pe calupurile vitrifiate permite identificarea lesnicioasă a casetării interne a zidului de lemn, pămînt şi pietriş
(vez1 fig. 6, m 16,50-27,50). Intrucit zidul se ridica, cu maximum de
probabilitate, cu cîţiva m deasupra nivelului actual şi avea în compoziţia
sa o ~normă cantitate de material lemnos, combustia a fost suficient de
puternică pentru a calcina, respectiv chiar a zgurifica în funcţie, in
primul rind, de tiraj - solul-emplecton din interiorul casetelor.
La o distanţă de aproximativ 2,25 m în spatele "zidului calcinat" (deci.
spre sud de el), S.I a interceptat un pavaj din bolovani de rîu, lat de
2,40 m (fig. 6, m 29,60-32), avind aspectul unui drum pavat aflat in spatele zidului, paralel cu faţa internă a acestuia (vezi fig. 1 şi fig. 8).
ln fine, unele observaţii privitoare la interpretarea elementelor defensive secţionate pe latu.ra nordică a "Varbăi":
Ni se pare clar şi concludent că "zidul calcinat" (prin intregul său sistem constructiv, precum şi prin aspectul ce-l păstrează pînă astăzi), nu
aparţine niciuneia dintre variantele cunoscute de "Schlackenwall" 4 şi,
mai ales, e de neconceput că ar fi funcţionat astfel, deci că ar fi fost,
dintru inceput, menit să joace un rol defensiv in stare arsă! Că incendierea zidului s-a petrecut la scurt răstimp după terminarea lui o dovedeşte faptul că in "icul" şanţului de apărare (vezi fig. 6, in dreptul 011 8)
s-au aflat cîţiva bulgări de pămint vitrifiat. Ei au ajuns la această profunzime intr-un moment in care, practic, şanţul de apărare era încă gol,
respectiv pe fundul lui nu se depusese mai mult de 8-10 cm strat negrugras, de: umplutură.
Cumplitul incendiu a transformat zidul din lemn, lut şi pietriş intr-o
masă compactă de arsură, de consistenţa cărămizii. O lungă perioadă
agenţii atmosferici n-au alterat această masă de arsură, răstimp in care
in şanţul de apărare se acumulează un strat ne-gru-gras de umplutură. de
aproape 1 m grosime (vezi fig. 6). De a~bia mai tirziu, la un moment în
care şanţul de apărare se umpluse deja parţial, arsura "zidului calcinat"
incepe a se scurge masiv pe pantă, desăvirşind umplerea şanţului' (vezi
fig. 6, m 6,75-12).
pută

RLV, XI, 1927/1928, p. 264, s.v. Schlackenwall,· RLV, III, 1925, p. 250, s.v. Festung,
§ 22; C. Schuchhardt, Alteuropa, Berlin şi Leipzig, 1926, p. 190; K. Horedt, in
ProblMuz, Cluj, 1960, p. 185; I. Berciu şi Al. Popa, in Apulum, V, 1965, p. 71 sqq.;
Şt. Ferenczi, in Apulum, V, 1965, p. 115 sqq.
4
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Evident, incendierea zidului a dat naştere• şi unei cantităţi foarte mari
de cenuşă, pe care o sesizăm ca dătătoare de nuanţă de culoare în stratul de cultură materială (negru-cenuşos) din jurul elementelor de fortificaţie ori depusă la baza "zidului calcinat" (ajunsă fiind aici prin milenara spălare de către ploi şi trecerea ei - ca printr-un filtru - prin
arsura de consistenţa cărămizii paroase).
Singurul criteriu de datare pentru elementele de fortificaţie secţionate
de S.I il constituie ceramica - foarte puţin numeroasă - recoltată fie
din stratul cultural negru-cenuşos {fig. 9/6-8 şi fig 10), fie din chiar
masa de arsură a "zidului calcinat", ajunsă în acesta odată· cu pămîntuJ.
emplecton al casetelor şi prezentînd o extrem de puternică ardere secundară (fig. 11, fig. 12, fig. 13/1-4).
Menţionăm că materialul ceramic din fig. 9/6-8 şi din fi.g. 10 provine
mai ales din stratul de cultură de sub "zidul calcinat" şi din preajma,
precum şi de pe pavajul de bolovani de riu. In jurul acestui pavaj s-au
aflat şi peste 30 de bolovani rotunzi de gresie nisipoasă, de tipul celui
din fig. 13/5, folosiţi probabil de apărătorii fortificaţiei drept "muniţie"
pentru prăştii. Bănuim că desfacerea unei suprafeţe în lungul pavajului
de bolovani din spatele zidului ar putea duce la descoperirea altor asemenea "proiectile" de piatră.
Deoarece asupra ceramicii ne vom opri in mod special in cele ce urmează, deocamdată facem numai precizarea de ordin general, că intreg
materialul ceramic apărut din S.I se poate încadra în formele şi categoriile cunoscute din cultura Wietenberg, chiar dacă unele fragmente comportă o analiză aparte.
Secţiunea II, de 40 X 1,50 m, orientată NV-SE (vezi fig. 1) a fost trasată cu intenţia de-a cerceta eventualele elemente de fortificaţie de pe
latura sudică a "Varbăi" şi a verifica, totodată, zona interioară a incintei
fortificate. Din ambele puncte de vedere rezultatele au fost complet negative: ripa înaltă şi abruptă dinspre lunea Someşului Mare făcuse superfluă o fortificare suplimentară spre sud, iar interiorul "Varbăi" s-a dovedit a fi complet lipsit de orice urmă a vreunui strat de cultură materială.
Secţiunea III, de 28Xl,20 m, orientată V-E (vezi fig. 1) avea menirea
să verifice sistemul defensiv de pe latura apuseană a "Varbăi", acolo unde
(ca, de altfel, şi pe latura nordi'Că, de la "poartă" spre vest) ·cercetarea de
suprafaţă arăta lipsa unui "zid calcinat" ~i inlocuirea lui cu un "parapet"
de pămint.
Din analiza profilului taluzului nordic al S. III (din care reproducem
- fig. 7 - numai 14 m, restul fiJ.nd nesemnificativ) desprindem wmă
toarele:
Succesiunea depunerilor naturale este aceeaşi ·ca şi pe latura de nord,
anwne (de jos în sus): pietriş grosier ("balast"), arină nisipoasă galbenă
deschis (cu dungi limonitice portocalii) şi lut gălbui.
Ca şi în zona "zidului calcinat" de pe latura nordi•că, lucrările de fortificaţie se efectuează de la nivelul unui strat de cultură (aici de culoare
nE'gru-brună) în care apar rare fragmente ceramice Wietenberg. Aşa cum
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se constatase şi in S. 1, acest strat de cultură e restrins la zona elementelor
de fortificaţie, el dispărînd spre est, către interiorul "Varbăi" (vezi fig. 1).
Şanţul de apărare de pe latura apuseană ~fig. 7, m 0,50-7), mic şi
puţin adinc, prezentind o largă albiere, fusese săpat in pietrişul grosier,
subsol instabil, cu totul impropriu reaiizării unor pereţi a~brupţi şi adinci.
Pămîntul rezultat de la săparea şanţului (conţinînd şi mult bolovăniş) a
fost folosit pentru ridicarea "parapetului" din1 spatele şanţului.
Extrem de tasat (pare-se, intenţionat "bătut" cu maiul), "parapetul"" şi-a
păstrat pînă astăzi consistenţa, conturul şi panta abruptă ce-o prezintă
spre vest (fig. 5) - toate aceste elemente contribuind la faptul, aparent
paradoxal, de a fi fost mult mai puţin afectat de arătura adîncă din 196i
decit "zidul calcinat"'".
In afară de bolovăniş şi rare cioburi Wietenberg, in "parapet" s-au
putut obser\"a şi pigmenţi de cărbune (mai ales spre baza lui), precum şi
pigmenţi de arsură. Această constatare indrituieşte ipoteza existenţei unei
ţesături lemnoase şi in interiorul "parapetului" (eventual chiar a unei
.,casetări" a lui), numai că spre deosebire de "zidul calcinat"" - aici
s-a întrebuinţat mult mai puţin material lemnos; poate doar pari, pe
care se va fi prins, pentru a ţine pămîntul, o leasă (împletitură) de crengi.
Evident, arderea unei atare construcţii a dat doar pigmenţi de arsură şi
cărbune.

situaţia din S. 1 se constată şi in privinţa umplerii
Ca şi in faţa "zidului 'calcinat", şanţul de pe latura
se umple mai intii cu un sol negricios-cenuşos, provenind din scursura stratului de cultură, şi numai tirziu, cind era deja
aproape umplut, incepe lenta "scurgere'"" pe pantă a pămîntului din "parapet", ce căpăcuieşte parţial şanţul (vezi fig. 7).
Pentru a termina cu descrierea profilului din S. III, menţionăm şi subţirele strat vegetal ce îmbracă elementele defensive, strat la baza căruia

O sirnilitudine cu

şanţului de apărare.
apuseană a "Varbăi"

(-10 cm) au fost aflate trei fragmente ceramice databile în sec. XIV-XV
(vezi fig. 7, între m 1-2).
In timpul celui de al doilea război mondial pe coama "parapetului 1' de
pe latura vestică a "Varbăi" au fost săpate citeva tranşee milita'I'e, una dintre acestea fiind interceptată şi de secţiunea noastră (vezi fig. 7, m
9,45-10,20).

*
ce o ridică analiza fortificaţiilor preistorice de pe
"Varbă" este neuniformitatea de construcţie a elementelor defensive.
Credem că fortificarea "Varbăi" a inceput cu ridicarea zidului de lemn,
casetat în interior şi avînd un drum pavat în spate, pe porţiunea de la
"poartă" spre est a laturii nordice. Pămîntul-emplecton îl furniza concomitenta săpare a şmţului din faţa zidului (vezi fig. 1). Sistemul de constrUJCţie - conceput a fi în concordanţă şi 1cu traseul ingenios al drwnului
de acces - era pretenţios şi cerea (date fiind dimensiunile zidului) o
imensă cantitate de material lemnos, nemaivorbind de timpul şi forţa de
muncă necesare realizării lui.
Prima

problemă
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La un moment dat, foarte probabil sub presiunea iminenţei pericolului,
au renunţat la sistemul de mai slliS, mulţumindu-se a
fortifica restul laturii nordice (de la "poartă"' spre apus) şi latura vestică
numai cu şanţ şi "parapet".
La un interval scurt după terminarea fortificaţiei (in orice caz, inainte
apărătorii "Varbăi"

ca în interiorul cetăţii de refugiu să se fi putut constitui tm strat de
cultură!) un cumplit incendiu pune capăt oricărei urme de activitate omenească pe "Varbă".
Revenind la ceramică - unicul material ce permite incadrarea culturală şi cronologică a fortificaţiei preistorice de la Coldău reamintim
constatarea de ordin general, mai sus făcută, că ea se inscrie - in mare
- in tipuri şi categorii cunoscute din cultura Wietenberg. Chiar dacă
pasta prezintă o compoziţie neaşteptat de grosolană şi impură, amestecată
fiind cu foarte multe pietricele mărunte, nu se poate nega totuşi apartenenţa la cultura Wietenberg a majorităţii covîrşitoare a cioburilor din
fig. 9-fig. 13 5 • Nemaivorbind de elementele absolut tipice acestei culturi: teşitura oblică, interioară, a profilului buzelor (fig. 9/1,7; 11/2-3;
12/2, 5, 10-12; 13/3), motivele decorative spiralo-meandrke (fig. 10), fragmentele provenind din străchini cu buza lobată (fig. 12/14) ori din vasecărucioare (fig. 12/3)1i sau, ·in sfîrşit, caracteristicile fusaiole incomplet
perforate (fig. 12/13) 7 •
Discutabile rămîn doar trei buze de vase (fig. 13/1 şi, mai ales, fig. 12/1
şi 9/8) ·care neex·cluzind posibilitatea de-a aparţine culturii Wietenberg- amintesc totuşi, in mod frapant, de materiale cunoscute din complexul Suciu de Sus-Lăpuş (in speţă buza lată, profilată puternic in exterior. cu motivul în zig-zag executat in relief - dar atenţie, nu prin
excizare! - din fig 12/1) 8 •
~ Pentru analogii cf. K. Horedt, Die Wietenbergkultur, în Dacia, N.S., IV, 1960,
p. 107 sqq., passim; K. Horedt - C. Seraphin, Die priihistorische Ansiedlung auf
dem Wietenberg bei Sighişoara - Schiissburg, în Antiquitas, ser. 3, vol. 10, Bonn,
1971, planşele cu material Wietenberg, passim; N. Chidioşan, în Dacia, N. S., XII,
1968, p. 155 sqq.
6 Cf. I. Bona, în ActaArchBp, XII, 1960, p. 83 sqq., pl. LXI-LXVIII şi Gh. Bichir,
in Dacia, N. S., ~/III, 1964, p. 67 sqq.
7 Vezi K. Horedt, în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 125, 126, fig. 13/8, 11-14.
~ Pentru problemele culturii Suciu de Sus (şi, în parte, pentru posibilitatea unei
parţiale contemporaneităţi cu etapa finală a ,culturii Wietenbcrg), vezi: K. Horedt,
in Dacia, N. S., IV, 1960, p. 135; N. Kalicz, în Archltrt, 87, 1960, p. 3-15,
mai ales p. 12-13; A. Mozsolics, în ActaArchBp, XII, 1960, p. 119-123;
M. Rusu, în ArhMold, II-III, 1964, rp. 246-247, n. 36; E. A. Balaguri, în A M6ra
Ferenc Muzeum .E:vkonyve, 1969/2, IP· 61 sqq., p. 67, fig. 3/15. A se vedea şi lucrările
mai vechi, încă utile, ale lui J. M. Jankovich, Podkarpatskci. Rus v prehistorii,
Mukacevo, 1931, şi a fraţilor J. şi E. Zatlukal, Adatok Podkarpatszka Rusz praehistoriajci.hoz, Mukacevo, 1937, precum .şi cea a lui M. Roska, A kimetszett diszii agyagmiivesseg Erdelyben, Dcbrecen, 1940 (cu trimiterile respective Ia J. Hampel şi M.

2- ACTA MlJSEI NAPOCENSIS X/1973
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In această situaţie, explicaţia cu maxime şanse de probabilitate ni se
J*lre a fi aceea că fortificaţia de pe .,Varba" de la Coldău apar~ine purtă
torilor faciesului tîrziu al culturii Wietenberg. Din păcate, deşi admis de
mai mulţi cercetători şi logic de inseriat la finele e\·oluţiei marelui complex cultural \Vietenberg, acest facies tirziu nu s-a bucurat pînă in prezent de un studiu aparte, din acest punct de vedere fiind reduşi la sumarele observaţii - mai mult tangenţial făcute - de către M. Rusu' 1, K.
Horedt (cu rezen·e!e pe care le formulează) 10 şi N. Chidioşan. 11
Interesant rămîne faptul că, prezentindu-se deocamdată izolată in cadrul culturii \Vietenberg, dar şi in acela - mai larg - al fortificaţiilot· din
epoca bronzului şi a celei hallstattiene in bazinul carpato-dunărean 12 , cetatea de refugiu de la Coldău se inscrie pe deplin [n aria rwrdică a culturii
Wietenberg, mai precis in acea zonă unde contactele cu grupul Suciu de
Sus (poate şi cu faza Otomani llll) fuseseră;- cum au arătat-o deja alţiP:J
- cronologic şi, mai ales, geografic posibile. In această ordine de idei, nu
ni se pare nesemnificativ faptul, că din depresiunea locală a Lăpuşului
(făcînd parte din districtul Depresiunii centrale a Silvaniei), trecind spre
sud peste aşa-zişii ,.l\Iunţi ai Lăpuşului 14 (mai exact, Culm.ea Brezei), se
debuşează exact in marea buclă a Someşului Mare din zona Uriu-Coldău-Beclean. O simplă privire pe hartă este, in acest sens, edificatoare 1 ~.
In fine, unele observaţii ce ar putea contribui - in cazul unor viitoare
cercetări la o mai strînsă precizare a datării "Varl~i" şi la eventuala
elucidare a cauzelor care ii determină sfirşitul:
Wosinsky). Vezi şi M. Cimbutas, Dronze Age Cultures in Central and Eastern Eurupe, Haga-Paris-Londra. 1965, p. 218, pl. 33 ~?i 34.·2.
" In ArhMold, II-III, 1964, p. 246-::!47 şi in Dacia, N. S., \'II, 1963, p. 183.
1o In StComBrukenthal, 13, 1967, p. 144-145.
u Jn SCIV, 21/2, 1970, p. 290-291.
12 N. Kalicz, in Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando
Eătt•ăs nominatae, Sectio Historica, vol. Il, 1960, p. 251 sqq.; idem, in Dissertationes
..4rchaeologir:ae ex Institut o Archaeologico Universitatis de Rolando

Eătvos

nominatae,

Budapesta, 1960; Şt. Ferenczi, in ActaMN, I, 1964, p. 67 sqq., mai ales p. 73-76 11
bibliografia de la n. 18-25; vezi şi supra, n. 4; 1. Orden'tlich, in Dacia, N. S., XIII,
1969, p. 457-474. Pentru acee&?i problemă, intr-o arie şi mai largă, vezi J. Herrmann,
Burgen und befestigte Siedlungen der jiingeren Bronze- uncl frilhen Eisenzeit in
Mitteleuropa, în Siedltmg, Burg und Stad.t, in seria Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Bel'lin. Schriften der Sektion filr Vor- und Frilhgeschichte, voi. 25,
Berlin, 1969. p. 56-91 (cu bibliografia, p. 91-94); idem, Die frilheisenzeitlichen
Rurgen t•on Podrosche, Kr. Weij1wasser, und Senftenberg in der Niederlausitz, in
Veroffentlichungen des Museums filr Ur- und Frilhgeschichte Potsdam, 5/1969, p.
87 sqq.
n Cf. supra, n. 9, 10, 11.
H Vezi Monografia geografică a R.P.R., voi. 1 (Geografia fizică), Bucureşti, 1960,
p. 288 şi Anexe. 1. anexa II şi III.
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Intr-un studiu deja citati\ M. Rusu face precizarea că dintr-o zonă in
care se inscrie şi Coldăul mai cunoaşte şi alte aşezăd - necercetate aparţinînd faciesului tirziu al culturii Wietenberg şi atribuie purtătorilor
acestui facies, printre altele, şi depozitul de bronzuri de la Uriu. Or, marea aşezare preistorkă de la Uriu 16 , din care a apărut binecunoscutul depozit, se află la nu mai mult de 3,5 km\ de "Varba" de la Coldău.
Amintim şi faptul că la circa 400-450 m spre VNV de "Varbă", in
chiar cuprinsul localităţii Coldău, prin curţile şi grădinile locuitorilor, se
află un mic cimitir tumular, cu movile scunde şi de dimensiuni reduse
(fig. 15). Evident, pînă la săparea movilelor nu se poate afirma nimic cu
certitudine, însă in ipoteza că ţin de complexul arheologic de pe "Varbă",
prezenţa lor ar putea servi o explicaţie pentru influenţele de tip Suciu de
Sus, dacă nu chiar pentru sfîrşi iul fortificaţiei l i .

•
ArhMold, II-III, 1964, p. 246-247.
cu completa distrugere de o carieră de pietriş ce funcţioneadl. ele
peste şase ani pe teritoriul ei.
17 Inainte de a incheia, mai mult de dragul faptul de a fi noi cei care am sptt3-0,
atragem atenţia asupra următoarei situaţii: profilul din S. 1 (fig. 6) prezintă o
tulburătoare analogie cu unul dintre profilele secţiunilor (S. I) trasate peste la tura
de nord a "Cetăţii" din sec. XI-XII de la Moreşti. Dincolo de similitudini}(' sistemului constructiv, chiar şi dimensiunile elementelor defensive arată o surprinzătoare coincidenţă. Cu toate acestea am zice, chiar cu regret - nu putem subscrie la datarea "Varbăi" de la Coldău în epoca prefeudală (idee care, ce-i drept,
ne tentase la un moment dat, inainte de inceperea săpăturilor). Există argumente
peste care nu se poate trece: lipsa totală a celui mai neinsemnat element de cultură materială ,ce ar putE>a fi atribuit 0pocii prefeudale; prezenţa ceramicii Wietenberg pe pavajul din spatele "zidului calcinat"; masarea acesteia numai în zona imecti-ată a elementelor defensive şi lipsa ei în interiorul incintei fortificate ori în exterior, fie spre nord, fie spre est; săparea şanţului - .şi pe latura de nord şi pe cea de
vest - de la nivelul stratului Wietenberg; umplerea lui - şi pe latura de nord şi
pe cea de Yest - în primul ?'Înd cu scursură din stratul Wietenberg; fragmentele
ceramice Wietenberg din icul şanţului; lipsa oricărui nivel post-Wictenberg etc.
Neluarea in considerare a tuturor acestor argumente ar însemna să respingem .aprioric, in bloc şi preconceput, dovezile stratigrafice - concludente şi convcr·gente -,
numai de dragul unei singure similitudini t.ipologice (cea de pe latura de nord, in
porţiunea cu "zid calcinat") cu o situaţie prezentă într-o singură secţiune, pc o
singură latură a unei fortificaţii prefeudale. [Pentru dtuaţia de la Moreşti, vezi
K. Horedt, în SCIV, III, 1952, p. 329-332, pl. V, SecţiUiilea 1 şi fig. 12; în Materiale,
IV, 1957, p. 176, 178-179, p., 177 1 fig. 2; în Dacia, N. S., 1, 1957, p. 307, p. 302, fig. 6/1;
Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII, în Biblioteca istorică, VII,
Bucureşti, 1958, p. 55]. A nu se uita nici faptul că :simpla triadă: şanţ val sau zid
de pămînt (calcinat ori nu)- pavaj nu constituie în sine un motiv peremptoriu pentru
a data o fortificaţie în sec. XI-XII, în acest sens putindu-se aduce exemple edifi·
catoare: Someşul Rece (H A-B), Bernadea (Wietenberg), Sărăţel (dacic, cu ajustări
şi refolosiri in epoca romană), ba chiar şi valul mare, ·exterior, de la Moresti (dalat
15

16 Ameninţată
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Spre nord de şoseaua Coldău-Beclean (vezi fig. 1), în peretele unei
cariere de pietriş, se de~a profilul unui bordei, plin cu pămînt cen~os.
Fundul bordeiului se oprea la 1,60 m adincime de la suprafaţa actuală.
Stratigrafia: vegetal actual (5-10 cm): pămîntul de umplutură al bordeiului, cenuşiu-alburiu (pînă la -1,60 m); lut extrem de tasat, brunnegricios, formind un humus fosil (20-25 cm); pietriş.
Bordeiul măsura - pe axul lung, păstrat în profilul carierei - 4,20 m.
Pentru golirea lui a fost deschisă o casetă (S. IV) de 5 X 3 m, orientată
V-E. S-a dovedit că bordeiul aparţinE culturii Criş, materialul ceramic
in sec. VI e.n.). In orice caz, dacă- prin absurd şi in ciuda tuturor argumentelor
stratigrafice şi arheologice- noi cercetări vor dovedi că. totuşi, "Varba" aparţine
epocii prefcudale, s-ar putea să ne fie rezervată şi surpriza că tumulii din preajma
ei să ţin<i de grupul NW?falău-Someşeni. O asemenea situaţie ar schimba însă radical datarea şi interpretarea (etnică şi funcţională) a "Cetăţii" de la Moreşti. Deocamdată însă n-avem nici un motiv să renunţăm la datarea şi interpretarea la care
ne-am oprit, cu atit mai mult cu cit din aria culturii Lausitz, de pe teritoriul Pol<r
niei şi al R.D.G., se cunosc zeci de aşezări fortificate (datate acolo in epoca tirzie
a bronzului şi prima vîrstă a fierului) prezentind excelente analogii cu fortificaţie de
la Coldău, mai ales in ceea ce priveşte sistemul şi tehnica de construcţie. Ajunge
să amintim, in acest sens, fortificaţiile de la Sobiejuchy, Swobnica (Wildenbruch),
Slupca, dar mai ales formidabilul zid "casetat", din trunchiuri de copaci, bîrne
~i loasbe, de la Biskupin. Acesta din urmă (fig. 19), păstrat in stare nearsă, cu
impresionanta sa cantitate de material lemnos conservat din C'auza. umidităţii solului, ne ofC'ră - pină la amănunte - imaginea a ceea ce va fi fost cindva "zidul calcinat" dP pP "Varbă". Mai notăm doar faptul, deloc nesemnificativ, că cele mai izbitoare analogii le oferă tocmai faza veche a zidului de apărare de la Biskupin. [In
IPgătură cu aceste probleme, vezi (cu referirile bibliografice respec<tive) studiile lui
Z. A. Rajewski şi T. 2urowski din volumul Compte-rendu des fouilles de Biskupin
en 1938-39 et 1946-48, Poznan, 1950, p. 239-285, respectiv p. 286-370, mai ales
p. 241, fig. 2, p. 252-253, fig. 14-15, p. 254-255, fig. 16-17, p. 256, fig. 18, p. 277,
fig. 44, p. 278, fig. 45, respectiv p. 293, fig. 2, p. 299, fig. 8, p. 302, fig. 11-12, p. 349,
fig. 64; studiile lui Z. Rajewski, Z. Rajewski şi Z. Bukowski, W. Szafrailski şi T.
Malinowski din volumul Friihe polni$che Burgen, Weimar, 1960 (in mod special, p.
16-17 şi pl. V şi IX); G. Lenczyk, in Studia Archeologiczne, II, Wroclaw, 1967
(formind nr. 56 din seria Acta Universitatis Wratislaviensis), p. 73 sqq.]. Ordinea
de idei in care am discutat cele de mai sus ne determină să amintim aici şi faptul că porţiunea in care incepe patul substrucţiei cu lemnărie carbonizată a "zidului calcinat" de pc "Varbă" (fig. 6, m 16-22) seamănă in mod simptomatic cu
ceea ce se poate constata pc ultimii metri (m 49-55) ai profilului secţiunii 3 din
fortificaţie de la Teleac. Nu putem decit să regretăm că secţiunea 3 de la Teleac
n-a fost prelungită tocmai in porţiunea metrilor indicaţi (deci, dincolo de m 55),
căci cu multă probabilitate - s-ar fi dovedit că elementul defensiv esenţial il
formează şi aici un zid de lemn şi pămînt, iar arsura şi arsura amestecată cu pietre
aflată spre' stinga de "bîrnele incintei" nu-i altceva decit scursura pe pantă a părţii
superioare, prăbuşite, a zidului, şi nicidecum "element de întărire a suprafeţei

https://biblioteca-digitala.ro

SĂPĂTURILE DE LA COLDĂU

:!1

aflat in cuprinsul lui - deşi foarte sărăcăcios - prezentind indubitabill'
identităţi tipologice cu materialul celui de al III-leal nivel Criş de la Cluj
- "Gura Baciului" 1H (fig. 16-17, 18/5-7). Au mai apărut patru lame
fragmentare· de obsidiană, cu puternice retilliuri marginale (fig. 18/1-4),
pietre arse, arsură şi pigmenţi de cărbune. Remarcăm lipsa completă a
oaselor de animale in cuprinsul bordeiului.
Descoperirea adaugă un nou punct la harta de răspîndire a fazei tirzii
a culturii Criş in Transilvania.
N. VLASSA.

DJ.E ARCHĂOLOGISCHEN GRABUNGEN IN COLDAU
(Bez. Bistriţa-Năsăud)
(Zusammenfassung)
Der Arlikel handelt von einer spătbronzezeitlichen Befestigung, clic (auigrund
des spărlichen keramischen Fundstoffes) einer spăten Fazies der Wietenbergkullur
angehort. Indem er die Profile der iiber die Befestigungselemente geifilhrten Schnittc
analysier·1l, macht der Verfasser dazu mehrere Uberlegungen, sowohl fi.ir den mit
"gebrannter Mauer" befestigten Abschnitt, wie auch fi.ir die mit "Brustwchr" aus
Erde aufgefi.ihrten Seiten.
In den Schlussfolgerungen wird die Măglichkeit einer teilweisen Zcitgleichhcit
der spăten Wietenberg Fazies mit der Suciu de Sus - Lăpu.'? - Kultur zur Sprachc
gebracht.
Zum Schluss werden auch einige neolithische Funde der spaten Criş-Kultu1·
vorgelegt, die bei einer Suchgrabung in der Năhe der Befestigung von Coldău zum
Vorschein kamen.

pantei cu un strat de pămint ars, care să facă legătura organică cu pămîntul viu··
(K. Horedt, I. Berciu şi Al. Popa, in Materiale, VIII, 1962, p. 354-355, fig. 3, p.
356, fig. 4 şi I. Berciu 'ii Al. Popa, în Apulum, V, 1965, p. 73, fig. 2 şi pl. Il). Că
sistemul constructiv al zidurilor de lemn "casetate", umplute cu un empledon
de rpămint ~Şi pietre, 'cuprinde o vastă arie geografică şi dăinuic o lungă perioadă
o dovedeşta şi faptul că îl întîlnim în cea mai veche fază constructivă {perioada
a V-a) de 1a Heu.neburg (cf. W. Dehn şi E. Sangmeister, în Germania, 32, 1954, p.
26-30, p. 29, fig. 4/2), precum şi în aria aşezărilor fortificate de tip terramare, de
pildă la Oastellazzo di Fontanellato şi Castione dei Marchesi (eL G. Leii.czyk, iop. cit.,
p. 78, f,ig. 5/4 şi RLV, Il, 1925, [p. 28~ -'ii p. 292, s.v., precum şi pl. 141/b, cu trimiterile
la studiile mai vechi ale lui Pigorini, Montelius şi Peet). în sfîrşit, menţionăm şi
faptul că datarea ce-o propunem pentru "Vooba" de la Coldău a fost acceptată şi
într-un recent articol al prof. K. Horedt (Befestigte Siedlungen cler Spiitbronze- uncl
Hallstattzeit irn innerkarpatischcn Rumiinien, in .SZ AUSAV, 19, 1971).
18 N. Vlassa, in ActaMN, IX, 1972, p. 23.
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DE LA COLDĂ U

Co l d ă u .

" Y ar ba", la tura n or H ă. ăgeţ il e indic ă: 1, " poarta"; 2, coa m a "parap etu1ui " d e p ă mînt ; 3, ieu! a ct u al al ,a u ţ ului d e ap ă rar e.

Fig. 4. - Coldău. "V arba" , latura nord ic ă. Săge ţile indic ă: 1, coama "parapetului" de p ă mînt;
2, icul actual al şa nţului de ap ă r are (ambele văzute dinspre est către c ap ătul vestic
al fortificaţiei).
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Fig. 5. - Coldău . Colţul nord-vestic al ,.Varbă i " . Săgeţi! indi că : 1, " para petul" de p ămînt
de p e latura nordic ă; 2, ieu! actu al al ş an ţ ului de a p ă r a re de p e latura nordic ă; 3,
parapetul" de p ă mînt de p e latura vest i că; 4, icul actu al al şanţului mic de ap ă rare ,
de pe latura vestică.
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Fig. 9.- Coldău, "Varbă". 1-5, materiale culese de la suprafaţă; 6-8, cioburi Wietenberg.
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1-9, ciobnri Wietenberg.
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Fig. Il. -

Coldău, .,Varbă" .

Fragmente ceramice.
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Coldău,

.,Varbă".

Fragmente ceramice.
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Fig. 13. - Coldău, "Varbă" .' Materiale preistorice.
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Coldău. Unul dintre tumulii din apropierea fortificaţici d e pe .,V a rbă".
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Fig. 19. - Faza veche a zidului casetat al incintei fortificate de la Biskupin.
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DESCOPERIRI CELTICE DE LA CLUJ,
PEŢELCA ŞI ŞEICA MICA

In lucrarea de faţă ne-am propus să publicăm citeva descoperiri întîmplătoare, de caracter funerar, făcute ma.i demult sau mai aproape de zilele
noastre şi rămase pînă acum inedite. Cele descoperite pe raza oraşului
Cluj se păstrează în Muzeul de istorie al Transilvaniei, cele de la Peţelca
in Muzeul Aiud, iar cele de la Şeica Mică in Muzeul din Mediaş. Materialele pe care le publicăm vin să completeze repertoriul descoperirilor
celtice transilvănene şi să înmulţească numărul acelor localităţi pe raza
cărora au ieşit la lumină descoperiri celtice de 'Caracter funerar, ce se dovedesc a fi, pe zi ce trece, mai numeroase. Ele contribuie la o mai bună
cunoaştere a problematicii celţilor din Transilvania, a prezenţei lor aici
şi a aportului pe care 1-au adus la îmbogăţirea, dezvoltarea, culturii dacogetice in dualitatea aspectelor ei: material şi cultural. Aportul adus de
celţi, pe toate coordonatele, se dovedeşte a fi activ şi fecund, contribuind
in bună măsură la grăbirea procesului de dezvoltare ascendentă a societăţii daco-getice.
Iată de ce am socotit utilă pubHcarea unor descoperiri păstrate in depozitele muzeelor pomenite, unele dintre ele menţionate doar in literatura
de specialitate, fără să posedăm însă o descriere amănunţită a lor. Aceasta
este singura in ;năsură să le facă accesibile cercetării naţionale ori internaţionale. Problemei celţilor, in ultima vreme ii este acordată o atenţie
sporită, atit in arheologia noastră, cit şi in cadrul celei străine. Este suficient, cred, să amintesc în acest sens că între 18 şi 24 iulie 1971 s-a
ţinut la Rennes cel de al lV-lea Congres internaţional de studii celtice, iar
intre 21 şi 26 septembrie 19'/0 a avut loc la Praga-Liblice un simpozion
internaţional cu tema: "Keltische Oppida in Mitteleuropa und im Karpatenbecken441. Nu vom mai adăuga nenumăratele studii şi sinteze cu privire la celţi, care au văzut lumina tiparului la noi ori în altă parte.
Materialele le vom prezenta grupat, după locul lor de descoperire.
1 Materialele şi comunicările prezentate la acest simpozion au fost deja publicate in AR, XXIII, 1971, 3-5.
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CRIŞAN

1. Cluj, jud. Cluj

Pe teritoriul actualului municipiu s-au făcut descoperiri întîmplătoare de mat<•riale celtice în mai multe puncte, fără ca vreunul dintre acestea să fi fost cercetat
pe calca săpăturilor sistematice. La cele aparţinind oraşului propriu-zis mai pot
fi adăugate şi acele descoperiri de pe raza satelor din imediata vecinătate care
aparţin azi, din punct de vedere administrativ, municipiului. Aşa este cazul localităţii D<'zmir.

a) Cluj-Gheorghenl
Vom incepe mai întîi cu acele descoperiri ce s-au făcut pe teritoriul oraşului şi
anume in cadrul lucrărilor întreprinse intr-o carieră de pietriş situată pe locul
actualului cartier Gheorgheni, în apropierea drumului care duce la Sopor. Punctul
se numea pe atunci "Ritul bivolilor". Din păcate, nu posedăm date amănunţite în
legătură cu descoperirile. Ştim doar atit că ele s-au făcut in cursul anului 1940 şi
că o parte din materialele găsite cu ocazia lucrărilor efectuate in carieră au intrat,
pe calea donaţiilor, în patrimoniul muzeului din Cluj.
Descoperirea unor morminte celtice in apropierea drumului ce duce spre Sopor
este menţionată de M. Roska. El dă şi desenul unei săbii, prPcum şi a două vase
adăugînd că s-au mai descoperit fragmente dintr~ cană de lut şi oase de porc 1 .
Descoperirile, după cum vom vedea imediat, sint cu mult mai nuaneroase decit cele
pe cat'e le menţionează M. Roska, fără să le descrie amănunţit ori să le dea dimensiunile.
Din puţinele date ce ne stau la îndemînă nu putem preciza despre ce fel de
morminte este vorba şi cite dintre ele au fost distruse cu ocazia lucrărilor in carieră.
Prezenţa oaselor de porc ar fi un indiciu ce pledează in favoarea unor morminte
de incineraţie.
Dată fiind imprejurarf'a de care vorbeam, materialele nu le vom descrie grupat
pe morminte, cum ar fi normal, ci pe categorii: podoabe, arme şi ceramică.
Iată acum descrierea lor:
Podoabe

Pc locul actualului cartier Gheorgheni au fost descoperite: o fibulă, două brăţări,
dintre care una cu semiove mari şi a doua cu ornamente in relief, o mică piesă
de fier.
Fibula (Pl. 1, 2) 3 este de bronz !?i relativ bine păstrată; îi lipseşte doar virful
piciorului (o parte a portacului). Ea este de dimensiuni mari, măsurind, în starea
actuală, 17 cm lungime. Resortul ei este alcătuit din patru spirale plasate de o
parte şi de alta a corpului, unite fiind printr-o coardă exterioară. Corpul fibtllei
este masiv, in secţiune lenticular şi a fost bogat ornamentat cu bobiţe în relief.
Acestea alcătuiesc trei grupe, fiecare la rîndul ei cuprinzind cîte trei ornamente
2 M. Roska, A
kelttik Erdelyben (Les Gaulois en Transylvanie), în Kozl, IV,
1-2, 1944, p. 60-61, nr. 57, fig. 24-25.
a Fibula se găseşte acum în expoziţia Muzeului naţional din Bucureşti.
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gran.ulate în relief, terminate cu cite o bobiţă. Cele trei grupe de ornamente impodobesc întreaga suprafaţă a corpului.
Piciorul fibulei este prelung (o parte a lui lipseşte) şi se termină intr-un frumos
disc ornamental ce se prindea de corp. Discul măsoară 5 cm diametru şi a fost bogat
ornamentat. O ghirlandă, compusă din S-uri în relief cu mici bobiţe, înconjoară
discul ce avea în centru un buton mare, rotund, prevăzut cu email colorat. Emailul
s-a desprins şi azi se mai păstrează doar lăcaşurile lui.
Portacul este scobit în interiorul piciorului, iar acul se pătrează aproape intn•g.
Fibula, ca atare, poate fi socotită ca una dintre cele mai frumoase piese de acest
gen, descoperite pînă acum în Transilvania. Nu vrem să spunem cu aceasta că ca
ar constitui un unicat.
Brăţara cu ornamente in relief (Pl. 1, 1) este de bronz şi se păstrează doar jumătate din ea, fără să-i putem preciza sistemul de închidere. Ornamentarca
este alcătuită din S-uri prelungi, mărginite ori incluzînd bobiţe în relief.
Diametru! brăţării este de 13 cm, iar grosimea ei măsoară 1.5 cm.
Brăţara cu semiore (Pl. 1, 3) a fost lucrată din placă de bronz şi alciituită din patru semiove mari. Dintre acesiRa doar două sînt bine conscrvate. Sistemul
de inchidere este cel obişnuit şi din el se mai păstrează acum doar o mică porţiune.

Diametru! unei semiove măsoară 11 cm, iar grosimea plăcii 0,4 cm.
Piesă de fier (Pl. 1, 4) de formă romboidală cu interiorul perforat. Starea ci
pre<:ară de conservare ne împiedică să-i precizăm utilitatea. Ea măsoară 11 cm lungime şi 3 cm lăţime.

Arme
In descoperirea de care ne ocupăm figureaza o singură armă ~i anume o sabie
de fier (fig. 1). Pe lîngă lamă, se mai păstrează şi o parte din teacă, cu buterola.
Aceasta este partea cea mai importantă a săbiilor celtice, pe baza căreia ele pot
fi încadrate din punct de vedere tipologie şi determinate cronologic. Mînerul sabi€'i,
in secţ·:une, este patrulater, iar lama are două tăişuri şi se păstrează întreagă. Din
teacă mai avem doar porţiunea ei inferioară. Buterola se termină unghiular, prevă
zută fiind cu o ramă bine reliefată ce mărginea teaca pe ambele laturi. In apropierea virfului, buterola este prevăzută cu două proeminenţe rotunde şi cu o bară transversală.

Dimensiuni: lungimea totală 90 cm, din care 13 cm revin minerului, lăţimea
4,4 cm, iar de la virf şi pînă la bara transversală sînt 20 cm (Muz. Cluj,
inv. nr. IN. 2804).4
maximă

Ceramica
Din ceramica descoperită la "Rîtul bivolilor" se păstrează doar trei vase: unul
mijlociu, unul scund şi o strachină.
Vas mijLociu (Pl. II, 3 şi Pl. III, 3) de culoare cenuşie, lucrat cu roata, din pasti
4

Un desen destul de aproximativ al sabiei a fost publicat de M. Roska, op. cit.,
fig. 24.
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fină. El este de formă bitronconică rotunjită, bine proporţionat, aşa încît se poate
\·orbi de c. formă elegantă. Muchia buzei este rotunjită ~i ~or ră5frintă in interior.
Fundul va'iului este scohit în forma unui omphalos şi prevăzut cu un inel in relief.

Trunchiul dC' con supPrior C'Stc ornamentat cu două briuri în relief. In regiunea
df' maxim;"; dimPnsiune vasul este ornamentat cu motive realizate prin stampilare.
~\c('Stea sint încadrat<' de cite două linii ~or adîncite. Ornamentul stampilat este
alc{Jtuit c;in mici pătrăţele, cu ajutorul cărora se realizează o ghirlandă. La capetele
fiecărei volute a ghirlandei găsim un cerc format din două linii concentrice şi un
pu11Ct in mijloc. Ghirlanda este bine proporţionată şi îngrijit lucrată, ce<>a ce dă
intregului d<>cor o frumuseţe remarcabilă.
Dimensiuni: înălţimea 19 cm, diametru! gurii 12,2 cm, di:lmetrul fundului 9,7 cm,
diametru! maxim 17,3 cm. grosimea pereţilor 0,9 cm.
Vas scuTUl (Pl. II, ::! şi Pl. III, 1) lucrat, ca şi cel precedent, cu roata din pastă
ciP bună calitate. El C'Stc de culoare een~iu-gălbuie. Gura vasului este foarte l<U"gă,
iar muchia buzei rotunjită. Vasul este prevăzut cu un git scurt, iar fundul îl are
tăi<:~t dr<'pt, fără nici o profilare.
Dim<'nsiuni: înălţimea 13,2 cm, diamet1-ul gurii 18,4 cm, diametru! maxim 21,4 cm,
diametru! fundului 8,5 cm, grosimea p<'reţilor 0,5 cm (Muz. Cluj, inv. nr. IN. 2674)5.
Strachină (Pl. II, 4 ~i Pl. III, 4) de dimensiuni mijlocii, lucrată cu roata din
pastă fină. Ea are muchia buzei îngroşată şi rotunjită, iar fnndul tăiat drept,
fără inel. O parte din str<:~chină lips<'Şte.
Dimensiuni: inălţimPa 11,2 cm, diametru! gurii 20,5 cm, diametru! fundului 9 cm,
grosimea per<'ţilor 0,9 cm (Muz. Cluj, inv. nr. lN. 2805) 6•
Discutarea încadrării cronologice a descoperirilor făcute pe teritoriul actualului
carticr Ghcorghcni C'ste mult ingreunată de lipsa unor date absolut necesare. Nu
ştim dacă toate materialele pe care le-am prezentat provin dintr-un singur mol'IIllÎnt
ori din mai multe morminte distruse. Existenţa a numeroase podoabe, alături de
o sabie, ar pleda pentru existenţa a cel puţin două morminte, ştiut fiind faptul
că in mo1·mintele de luptători podoabele sînt rare şi că în acestea se depuneau
doar armele defunctului. In acest sens este suficient să amintim necropola de
la Fîntinele, jud. Bistriţa-Năsăud, unde am dezvelit pînă acum, pe calea săpăturilor
sistematice, 55 de morminte. In cele de luptători, pe lîngă arme, doar arareori
se găsqte cite o fibulă de fier şi, cu totul excepţional, într-un singur mormînrt,
s-a descoperit şi o brăţară. In schimb, în mormintele de femei abundă podoabele,
constînd, în special, din brăţări şi fibule intr-o gamă de tipuri şi de forme foarte
variată. Aceeaşi este situaţia şi în cazul necropolei de la CiumeştF ori a celei-a de
la Apahidas.
Dată
să

fiind împrejurarea de care vorbeam, nu ne
incadrarea tipologică şi cronologică a

discutăm

~

Un desen

6

Ibidem.

şi

o descriere

sumară

rămîne altă
fiecărei

posibilitate decît
piese in parte. Vom

a vasului la M. Roska, op. cit., fig. ::!5.

Vlad Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestul României, Baia Mare, f.a., p. 24,
mormintele 9 şi 12.
:~ 1. Kovacs, Az apahidai oskori telep es La-Time temeti:i, în Dolg, II, 1911, p. 37,
l'lGI". 7 şi mor. 9.
7
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insista mai mult asupra acdora dintre ele care pot fi mai strins încadrate şi care
nu au o perioadă lungă de vieţuire, nu constituie aşa numitele materiale comune.
Fibula. deosebit de frumoasă, se încadrează in grupa fibuldor cu disc, cunoscute in literatura arhcologică sub numelP de> fibule de> lip Mi.insingl'n. Acestea
sint numeroase în cimitir-ul care h>-::1. dat numele-!' şi se datează in faza dl' început
a acestei necropoleln.
Tipul fibulclor despre care discutăm va evolua şi se> va f'Xlinde> pc toată durata
Latene-ului B, cuprinzînd şi aşa numita fază Latcne B~, de sfîrşit. a LatcrH•-ului
timpuriu. In această fazii drscul va lua din ce în ce proporţii mai mari, corpul
va rămîne însă masiv. iar virful piciorului tinde să se prindă de> corpul fibule>ill.
Aria de răspîndire' a· fibulelor de tip Mi.insinge>n este foar·te largc"1. cuprinzind
spre est teritoriile Cchoslovacici' 2 şi Ungarici 1'1. Ele nu lipsesc nici din dC"Scopcririlc făcutc pe> teritoriul Transilvaniei. Una dintre <::ce:-tl'a. s-a găsit în mormintde ciistruse de la Dipşa, în jud. Bistriţa-Năsăud••.
ornamentată, a fost găsită întîmplător
din jud. Clujt 5 . Ar m2i fi de adăugat Cl'le două
Bratci-Aţc!ln. Deşi aparţine aceleiaşi grupe, iibub de la Cluj se
deosebeşte de toate analogiile pc care le-am citat din Transilvania. Fibulele de
la Dipşa şi Pruniş nu au piciorul prins de corp, ceea ce înseamnă că clc aparţin
tipului de fibulă caracteristic LatC:,ne-ului timpuriu. Pe cind, atit fibula de la
Cluj, cît şi cele de la Bratci-Aţel, au deja vîrful piciorului prins de corp. caracteristică proprie fibulclor Latcne mijlocii (Latene C). Intre fibulele de la Bratei-Aţel
şi cea de la Cluj există de asemenea deosebiri substanţiale atit în ce prh·eşte forma
corpului cît şi a modalităţii de prindere a piciorului. Este cît se poate de limpede
că fibula de la Cluj se găseşte într-o fază incipientă din evoluţia Lati'ne-ului C
ori într-o fază de sfîrşit a Latene-ului timpuriu, pe -cînd cele două fibule de Ia
Bratei-Aţel întrunesc deja toate caracteristicile fibulelor Latene mijlocii constituind, neîndoielnic, o evoluţie tîrzie a fibulclor de tip MUnsingcn.

O

altă

fibulă

pc teritm·iul
fibule de la

gc tip Mi.insingen, bogat

localităţii

Pruniş

9 D. Viollier, Les sepultures du Second âge du Fer sur le plateau suisse, Geneve,
1916.
to Tipurile 21-28 la F. R. Hodson, The La Tene cemetery at Milnsingen-Rain,
Bern, 1968.
n Pentru faza Latene B 2 , vezi de ex. D. Tri.impler, Die Frilhe La-Timezeit im
Mittelland und Jura, in Repertorium der Ur- und Frtlhgeschichte der Schweiz,
Hcft 3, Zi.iric:l 1957, p. 15-21, pl. 8.
12 Vezi de ex. Jan Filip, Keltove ve sttedni Evrope, Praga, 1956, fig. 27, 4 .şi
fig. 32, 1-2.
13 I. Hunyady, Die Kelten im Karpatenbecken, în DissPann, ser. II, nr. 18, Budapesta, 1942, pl. XVIII, 14-15.
14 K. Horedt, 7.wei keltische Grabfunde aus Siebenbilrgen, în Dacia, IX-X,
1941-1944, p. 198, fig. 5/5 a-b.
15 Fibula o vom publica împreună cu celelalte descoperiri într-un studiu viitor,
pe care preconizăm să-I elaborăm in colaborare cu A. Palk6.
16 Vlad Zirra, Stand der Forschung der keltischen Spatlatimezeit in Rumiinien,
în AR, XXIII, 1971, 5, fig. 3, 2-3.
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Brăţara de bronz cu ornamente granulare in relief este caracteristică şi ea fazd
de sfîrşit a Latene-ului timpuriu, acelui Latene BP, cunoscind o largă răspindi(c.
Nu vom cita aici numeroasele analogii existente pe intregul spaţiu de extindere
a celţilor. Ne vom referi doar la un exemplar descop~:!rit in mormintele distruse dt>
la Dipşa 1 s. Fibula de la Dipşa nu este intru totul identică celeia de la Cluj, dar
aparţine, fără îndoială, aceluia~i tip.
Brăţara de bronz cu semiove mari este specifică, mai cu seamă, zonei de oo;l
a răspindirii celţilor; spaţiului carpalo-dunărean. Ele sint foarte 'lUmeroase alît
in descoperirile făcute pe teritoriul Slovacieit9 şi Ungarieilo, cit şi in Iugoslavialt.
Brăţările cu semiove mari sînt binecunoscute şi larg răspîndite în spaţiul transilvănean. Cele dPscoperite pînă la cel de al doilea război mondial au fost adunate
de către Dorin Popescu22. De atunci numărul acestora a sporit considerabil. Ne vom
referi aici doar la două splenciide exemplare, păstrate intregi, descoperite recent
în hotarul corn. Soporul de Cîmpie, jud. Cluj şi păstrate in colecţiile Muzeului d<•
istorie Turda~ 3 •
Va trebui totuşi să cităm brăţara cu semiove mari, ce aparţine descop<'ririloî
făcute la Dipşa, cu care au cele mai multe asemănări materialele găsite la Cluj .
./\.supra acestui a.spect vom stărui îndată.
Brăţările de bronz cu semiove au fost studiate de către prof. W. Krămer, unul
dintre cei mai buni cunoscători ai antichităţilor celtice~ 4 • El face tipologia acestora
~i ajunge la concluzia că brăţările cu semiove multiple (Hohlbuckelring ori Nussring) aparţin încă Latene-ului timpuriu (Latime B 2) şi se datează, in cronologia
absolută, la sfîrşitul secolului al IV-lea i.e.n. Brăţările cu semiove mari după
acelaşi cercetător încheie S<'ria evolutivă a acestui tip de podoabă şi se datează
în Latcne-ul mijlociu (Latene C).
Sabia de fier este şi ea specifică pentru celţi, constituind unul dintre elementele cele mai bine studiate. Asupra armelor celtice şi in special a săbiilor există
numeroase studii. O ultimă monografie asupra lor a fost întocmită de dr. U. Osterhaus de la Regensburg:!!i, Nu vom cita aici numeroasele săbii celtice, nici măcar
din zona carpato-balcanică. Vom arăta doar că numărul unor astfel de arme este

17

Cf. de ex. D. Tri.impler, op. cit., pl. 8, 20.
K. Horedt, op. cit., p. 198, fig. 5.
1 9 Vezi de ex. B. Benadik E. VlCek - C . .Ambros, Keltische Griiberfelder der
Sildwestslowakei, Bratislava, 1957, pl. XLIII.
20 1. Hunyady, op. cit., pl. XVI, 8; pl. XXXI, 6.
21 J. Todorovic, Kelti u Jugoistocnoj Evropi, Belgrad, 1968, pl. IX, 4; pl. XLV,
18

4-7.
22

p.

Dorin Por.escu, Le bracelet celtique d'Uroiu, in Dacia, IX-X, 1941-1944,

~83-188.
23

Cele două brăţări şi celelalte descoperiri de la Sopor vor forma obiectul unei
ce o vom ela bara cu colaborarea lui Z. Milea.
2 4 W. Krămer, Keltische Hohlbuckelringe vom Isthmus von Korinth, in Germania,
39, 1961, p. 32-42.
25 Udo Osterhaus, Die Bewaffung der Kelten zur Frilhlatimezeit in der Zone
nordlich der Alpen, Marburg/Lahn, 1966 (disertaţie).
lucrări
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apreciabil în Transilvania, cifrîndu-se la peste
doar puţine dintre săbiile celtice transilvănene
punct de vedere tipologie, pentru că, la cele mai
cu buterola respectivă, ce constituie unul dintre
cronologiei şi a tipologiei lor.

30 de exemplarc26 • Din păcate,
pot fi încadrate mai exact din
multe, nUl se mai păstrează teaca,
elementele esenţiale în stabilirea

Imprejurarea a făcut ca la exemplarul nostru, deşi nu se păstrează teaca în
întregime, să posedăm tocmai buterola, pe baza căreia putem face încadrarea ei.
Sabia de la Cluj-Gheorgheni are buterola terminată în unghi ascuţit şi mai
păstrează încă cele două proeminente laterale caracteristice pentru săbiile Latene
timpurii. Ea aparţine, fără nici o îndoială, săbiilor celtice timpurii, făcînd parte
din tipul IV, varianta 2, stabilit de U. Osterhaus. Acesta arăta că varianta de
săbii celtice căreia îi aparţine şi exemplarul 'Pe care il discutăm, cunoaşte o largă
răspîndire şi poate fi încadrat cronologic (în cronologie relativă) destul de bine,
pe baza a numeroase complexe închise în care s-au găsit asemenea săbii. Ele
încep pe parcursul Latene-ului B şi continuă apoi în Latene-ull B 2 , pentru ca la
începutul Latene-ului mijlociu săbiile de tip IV 2 să dispară, înlocuite fiind cu
alte tipuri caracteristice Latene-ului C.
Dintre numeroasele exemplare ce aparţin tipului IV 2 pe care le citează U. Osterhaus ne permitem să amintim doar citeva ce se datează în Latene B 2 şi provin
din necropole ori descoperiri bine cunoscute. O astfel de sabie s-a găsit, de cx.,
în mormintul 55 al necropolei de la Mlinsingen, apoi în mormintul 28 de la Velka
Mama şi, in sfîrşit, în mormintul 20 al necropolei de la Holubice2 7 •
O analogic apropiată pentru sabia de la Cluj-Gheorgheni întîlnim în mormintul
9 al necropolei de la Ciumeşti28. Sabia de la Ciumeşti, din punct de vedere tipologie, este ceva mai evaluată decît cea de La Cluj-Gheorgheni. O dovadă în
acest sens ne-o oferă proeminenţelc:- laterale aproape disparente, pc cită vreme,
la sabia de la Cluj ele sint încă bine reliefate. Mormintul nr. 9 al necropolei
ciumeştene se datează la sfîrşitul Latene-ului timpuriu şi la inceputul celui mijlociu:!~.

Din descoperirile făcute la Cluj-Gheorgheni ne-au mai rămas de discutat cele
Lrci vase. Toate acestea sint forme comune, întîlnite ia cuprinsul unei vaste zone
şi nu ne pot oferi temeiuri pentru precizări cronologice mai fine. Pentru toate
cele trei vase de la Cluj-Gheorgheni se pot cita numeroase analogii, atît din
Transilvania, cît şi din afara acesteia, în special de pe teritoriul Ungariei, Slovaciei
şi Austriei. Astfel, de ex., vase scunde cu gitul scurt asemănătoare celui de care
26

Pentru acestea vezi Vlad Zirra, op. cit., p. 79 cu nota 104, iar cele descoperite
ulterior în lucrarea I. H. Crişan - Şt. Dănilă, Celţii pe teritoriul judeţului Bistriţa
Năsăud (în curs de publicare).
27 Cf. Udo Osterhaus, op. cit., p. 47-48, fig. 7, 7.
28 Vlad Zirra, op. cit., p. 24.-25, fig. 13 şi pl. XIII.
29
Vezi p~ntru aceasta, pe Ungă lucrarea lui Vlad Zirra citată în nota precedentă, şi studiul nostru, ln legătură cu datarea necropolei celtice de la Ciumeşti,
în Marmaţia, II, Baia-Mare, 1971.
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(Pl. II, ::!) s-au găsit la Apahida·;o ori la Kemend
datindu-se la inceputul Latene-ului mijlociu 31.

Strachina este o
merită

să

stăruim

şi
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Szob, acestea din

formă aşa de puţin specifică şi de larg răspîndită încît nu
asupra ei. In schimb, vasul mijlociu, prin ornamentaţia sa,

merită să

ne reţină puţin atenţia.
Omamentarea prin stampilare a ceramicii celtice nu este specifică unei anumite faze sau unei anumite zone. Ea se întîlneşte atit pe durata Latene-ului timpuriu, cît şi a celui mijlociu, pc spaţii foarte largi. De obicei, motivele decorative
se alcătuiesc din cercuri concentrice ori mici pătrăţele sau, aşa cum este şi în
cazul nostru, din combinaţii ale celor două feluri de stampile~· 2 • Dintre numeroasele analogii existente in Transilvania ne vom referi din nou doar la cele de
la Dipşa, unde intilnim aceleaşi stampile: cercuri concentrice ori mici pătrăţele 33 •
In ansamblu descoperirile de la Cluj-Gheorgheni îşi găsesc bune analogii în cele
făcute încă la anul 1910 pe teritoriul comunei Dipşa. Situaţia este similară: în
ambele cazuri fiind vorba de mai multe morminte distruse, iar piesele păstrate
<lparţin aceloraşi tipuri, după cum s-a putut vedea din analiza tipologică pe care
am făcut-o.
Descoperirile de la Dipşa au fost atribuite Latene-ului O de către proi. K. Horedt34 •
Tot in Latene-ul mijlociu le datează şi prof. I. Nestor, specificind că descoperirile
de la Dipşa sint mai vechi decit cele de la Apahida' 1·'. De aceeaşi părere este şi
D. Popescu:J8. Vlad Zirra desparte materialele descoperite la Dipşa în două grupe.
pe criterii tipologice, şi le atribuie, pe unele Lalene-ului B 2 , iar pe altele Lalene-ului ~. deci unei perioade de sfîrşit a Latene-ului mijlociu. Cercetătorul
bucureştean, in gruparea pc care a făcut-o, se sprijină, in special, pe existenţa
brăţărilor de bronz cu semiove mari3 7 • Părerea mea cu privire la descoperirile
de la Dipşa este că materialele provin din mai multe morminte distruse, fără să
se poală face o grupare mai restrînsă a lor. ,Insă, ele provin din aceeaşi zonă
a necropolei - in cazul că există într-adevăr o necropolă - ce se datează la
sfii"Şitul Latene-ului B, în aşa numitul Latcnc B 2 şi, poate, la inceputul Lalene-ului C3B.
00

I. Kovacs, op. cit., p. 25-26.
I. Hunyady, op. cit., pl. VIII, 6

şi pl. LXX, 5.
Cu privire la ceramica celtică stampilată există o
F. Schwappach de la Universitatea din Hamburg, Die
der friihen LatEmekultur und Stempelverzierte Keramik
Lahn, 1969 (disertaţie).
33 K. Horedt, op. cit., fig. 6.
34 Ibidem, p. ::!00.
ss I. Nestor, Keltische Griiber bei Mediaş, in Dacia,
31

32

monografie recentă a dr.
stempelverzierte Keramik
von Armorica, Marburg/

VII-VIII, 1937-1940, p.

181-182.
:JG D. Popescu,
Celţii in Transilvania. Starea cercetărilor arheologice, în rev.
Transilvania, an. 75, Sibiu, 1944, p. 648---49.
37 Vlad Zirra, Beitriige zur Kenntnis des keltischen Latime in Rumiinien, in
Dacia, N.S., XV, 1971, p. 203, nota 139 şi fig. 18.
n 1. H. Crişan - Şt. Dănilă, op. cit.
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Faptul că şi la Cluj-Gheorgheni intilnim acecc.şi asoci!'re de piese ca şi la
nu poate fi întîmplător. Şi in cazul nostru PStc vorba de• mai multe morminte
distruse - cel puţin două - ce aparţin fazei de sfirşit a Latime-ului timpuriu
şi de început a celui mijlociu.
Descoperirile făcute atît la Dipşa cit şi la Cluj nu pot fi partajate ~i separate
pe un interval de timp indelungat numai din raţiuni tipologice cum face
Vlad Zirra. Brăţara de bronz cu semiovc mari este, fără îndoială, caracteristic<i
pentru Latene-ul C, numai că ea apare încă de la incpPutul Latene-ului mijlociu,
după cum o dovedesc descoperirile de la Dipşa şi Cluj. Rămîne să se vadă dacă
brăţările cu semiove mari nu-şi fac .cumva apariţia încă pe parcursul Latene-ului B~,
şliut fiind acum faptul că ele se găsesc împreună cu numC'roase piese ce sint
caracteristice Latene~ului B~. DC'scoperirilc de la Dipşa, pînă cînd au fost singulare, nu putC'au fi luate prea mult in considerare in discuţia diverselor probkmc,
dat fiind caracterul lor fortuit. Iată că descoperirile de la Cluj-GhC'orgheni vin
să ne demonstreze că asucicril<' de la Dipşa nu sint întîmplătoare.
Fără să putem face, deocamdată, precizări mai exacte, socotim un fapt cîştigat,
şi anume că brăţările de bronz cu semiove mari i-?i fac upariţia in Transilvania
cel puţin de la inceputul Latene-ului C. Iată în ce constă importanţa descoperi l"i lrJr
de la Cluj-Ghcorgheni, pc care le-am publicat în cadrul de faţă.
Dipşa

b) Cluj-Mănăştur

Tot înaintea celui de al doilea război mondial, cu ocazia construirii fermei Institutului agronomic şi anume pe locul clădirii dc:stinalC' aparatului administrativ,
in cartierul Măr.ăştur, s-a dat peste un mormint ccltic. Din inventarul acl'3tuia
o cană de lut a intrat în ·colecţiile muzeului clujean. In afară de vas nu se mai
cunosc alte piese care să fi intrat în compunerea inventarului funerar. De asemenea ne lipsesc precizările cu privire la caracterul mormîntului; nu ştim dacă el
a fost de inhumaţie ori de incineraţie. Desigur că toate aceste amănunte ar Ii
fost deosebit de interesante. In lipsa lor însă va trebui să ne rezumăm la singura
piesă pc care o posedăm.
Cană cu o toartă (Pl. II, 1 şi Pl. III, 2) 3 ~ lucrată cu roata din pastă fină. Ea
este de culoare roşiatică şi are suprafaţa acoperită cu un slip uşor lustruit. Forma
cănii este bitronconică, bine proporţionată, fără să existe decalaje in favorul unuia
dintre trunchiurile de con. Gura vasului este relativ largă, iar buza uşor evazată.
Fundul cănii este profilat, prevăzut fiind cu un inel în relief, dar fără omphalos.
Toarta vasului este m2sivă, în secţiune lenticulară. Ea porneşte din buză, supraînălţîndu-se, şi se opreşte pe linia de unire a celor două trunchiuri de con.
Toarta cănii este ornamentată la partea ei superioară cu două creste puternic
reliefate, de aspectul unor nodozităţi.
Cana este ornamentată la baza trunchiului de con superior cu două linii uşor
adîncite ce mărginesc motive realizate prin stampilare. Este vorba de grupe a
cîte două stampile care, la rîndul lor, se compun din cr,~rcuri concentrice. Asemenea
ornamente au fost aplicate şi pe porţiunea superioară a torţii. Sub acestea, pe
Cana, fără precizarea punctului de descoperire, este
M. Roska, op. cit., p. 61 şi reprodusă în desen (fig. 26).
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torţii, coborind spre extremitatea ei inferioară, intilnim linii in zig-zag
realizate prin incizie. Astăzi cea mai mare parte din gura vasului, precum şi o
porţiune din trunchiul de con superior, lipsesc.

Dimensiuni: înălţimea 16 cm, diamelrul maxim 15,5 cm, diametru! fundului 7,6 cm,
grosimea pereţilor 0,5 cm (Muz. Cluj, inv. nr. IN. 2552 a-b, unde se menţionează
şi datele cu privire la descoperire}.
Este bine cunoscut faptul că in spaţiul de vest al răspindirii celţilor lipsesc
cu torţi. El<' sint, in schimb, frecvente in aria răsăriteană şi mai cu seamă
in Transih·ania, nord-estul Ungariei şi al Slovaciei. In acest sens este suficient
să amintim exemplarele găsite de ex. in cadrul necropolei celticc de la Ciumeşti 4 0.
cănile

Lipsa cănilor din repertoriul ccramicii celtice in spaţiul lor de baştină, precum
din zonele de apus a expansiunii lor, pc de o parte, iar pe de altă parte marea
lor frecvenţă in spaţiul de est a dus la concluzia că ele nu sint forme proprii
celţilor, ci au fost imprumutate, insu.şite, in această zonă de la autohtoni41. Elementul etnic de bază al intregii zone transilvano-ungaro-slovace, în care pătrund
celţii, il formează populaţia dacicăe. Deci, de la aceştia au preluat celţii cănile
cu o toartă. In sensul unei asemenea incheieri pledează şi cana descoperită la
şi

Cluj-Mănăştur.

Pentru problema noastră deosebit de interesantă este, în special, toarta cănii.
Ea este prcvăzutt1, aşa cum am arătat, cu două proeminente, nodozităţi. Acest fel
de decorare a torţilor este specific pentru daco-geţii de pe întreaga lor arie de
răspîndire, in cea de a doua fază (mijlocie} din evoluţia ceramicii loru.
A!'iadar, cana de la Cluj-Mănăştur face dovada - dacă aceasta mai era necesară
- ca cPltii au preluat de la autohtonii daci cana cu o toartă, pe care au transpu,s-o
in tt>hnica lor şi pe care au ornamentat-a atit cu motive tradiţicnal dacice, cit
şi cu ornamente specifice lor.
Nu vom stărui asupra incadrării ct·onologice a cănii de la Cluj-Mănăştur din
molivul că asemenea forme au o durată de existenţă eşalonată pe un interval de
t:mp destul Je lunc. In general ele se datează in Latene-ul mijlociu, fără să fie
spl'cifice unei perioade de timp mai restrinse 44 • De aceea, datăm şi noi cana cu
o loartă de la Cluj-Măniiştur in L<.~tene C.
In Muzeul de istorie al Transilvaniei (inv. nr. I. 4172)~5 se păstrează un virf
de lance din fier. Condiţiile lui de descoperire şi punctul topografic mai exact
nu ne sint cunoscute, fiind vorba de o descoperire întîmplătoare, produsă inaintea
40

Vlad Zirra, op. cit., p. 97-100, fig. 45-46.
Cf. I. Nestor, op. cit., p. 174 şi nota 4.
4 2 A se vedea in acest sens de ex. lucrările noastre: Problema locuirii dacogeţilor pe teritoriul Slovaciei în lumina recentelor descoperiri arheologice, în Arh
Mold, VI, 1969, p. 91-111 şi Zur Frage der dako-getischen Besiedlung auf dem
Gebiet der Slowakei, în .SZ AOSAV, 18, 1970, p. 83-106.
43 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 143-144.
44 Vezi de ex. I. Hunyady, op. cit., p. 52-53 şi Vlad Zirra, op. cit., p. 99-100.
45 M. Roska, op. cit., p. 61, nr. 5Î.
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primului război mondial. Nu este exclus ca el să provină tot din zona în care s-a
descoperit şi mormintul din care o cană a ajuns in colecţiile muzeului clujean.
Din cele arătate reieşe că pe teritoriul oraşului Cluj, în două puncte situate
la două extremităţi, s-au găsit întîmplător materiale celtice de caracter funerar,
rără să putem preciza însă dacă este vorba de două n<'cropolc ori numai de
morminte izolate.
Pe aceeaşi vale a Someşului, spre nord, au fost descoperite morminte celticc la
Dezm.ir. Pe acestea le-am publicat cu altă ocazie 46 • Aici vom insista puţin asupra
unui. singur mormînt şi mai cu seamă vom stărui asupra datării lui.
c:) Mormintul 3 de la Dezmir

Atunci cind am publicat descoperirile de la Dezmir arătam că mormintul 3 a
foot dezvelit pe calea săpăturilor sistematice întreprinse in 1938 de către Al. Ferenczi
şi Şt. Kovacs, fără să ,posedălm însă materialul documentar asupra săpăturii. Ştim
doar că este vorba de un mormint de incineraţie plan, cu groapă, ce avea urmă
torul inventar funerar: obiecte de fier, de bronz şi ceramică. Dintre obiectele de
fier fac parte: o sabie cu teaca ei, un lanţ pentru atirnat sabia, o foarfecă, două
zăbale, un umbo de scut, fragmente din rama scutului, patru aplici de forma Wlor
Lutoni, trei lame, de aspectul unor seceri (una dintre ele terminată intr-un nit
masiv), un vîrf de suliţă, unul ae săgeată şi, in sfîrşit, şase verigi de diferite dimensiuni. Din bronz este lucrată o singură piesă de harnaşament. Ceramica este reprezentată din fragmente aparţinînd la trei vase şi o strachină.
Dl!pă curăţirea pieselor de fier s-au putut face citeva precizări cu priviri' la
Iorma buterolei, apoi a scutului şi, in sfirşit, a piesei ce nu putea fi determinată.
Aceasta din urmă se compune dintr-o bară terminată printr-un belciug (fig. 2, 1 şi
fig. 3, 5), două inele de fier (fig. 2, 2-3 lşi fig. 3, 3-4), o verigă tot din fier de
care este ataşată o placă din acelaşi metal compusă din două foiţe. Acestea sînt
prinse intre ele cu ajutorul unui m.anşon de bronz !Şi a unui nit de fier (fig. 2, 4 şi
fig. 3, 1). Zăbala es·te alcătuită din două piese mobile, fiecare dintre ele avînd la
extremităţi cîte o verigă, iar corpul prevăzut cu o nodozitate. Una dintre extremităţile zăbalei se termină cu o mare verigă {fig. 2, 2 şi fig. 3, 2). Din iinventarul
mormîntului mai făcea parte, pe lîngă oasele wnane arse, şi o .gresie de ascuţit.
In cadrul de faţă vom insita doar asupra acelor piese ce pot fi mai precis încadrate tipologie şi, implicit, cronologic. Sabia (fig. 4) prin toate elementele sale:
lungime, lăţim{'a de 5,5 cm, forma buterolei terminată unghiular, se încadrează
în seria săbiilor celtice timpurii. Ea aparţine tipului IV, varianta 2, din clasificarea
lui U. Osterhaus 47 • Nu vom aminti aici numeroasele analogii existente. Vom menţiona
doar că asemenea săbii apar în Latene-ul B, continuă tin Latene B 2 şi vor dispare
în Latene C.
Cele două inele de fier (fig. 2, 2-3 şi fig. 3, 3-4) fac parte din garnitura
sabiei 4s.
I. H. Crişan, Morminte inedite din sec. III î.e.n. în Transilvania, în ActaMN,
l, 1964, p. 91-100.
4 7 U. Osterhaus, op. cit., p. 46, fig. 7, 7-8.
48 Ibidem, fig. 8, 8-9.
46
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Umbo de scut din fi'-·r (fig. 5); aparţine aşa numitului tip în formă de bandă
CBandschildbuckel). Pînă acum toate exemplarele pe care le cunoşteam din Transilvania aparţineau tipului de umbo in formă de bandă. Dintre analogiile mai ap,·opiate spaţial vom aminti citeva exemplare găsite pc teritoriul Ungariei, ca de ex.
('"('le dC' la Szantod ori Julas 4!'.
Umbo-ul dC' scut din fier, in formă de bandă, este carackristic p<"ntru Latene-ul B 1 şi continuă uneori şi pe parcursul Latene-ului B 2 • El nu depăşeşte nici
intr-un caz limitPle La~~ne-ului timpuriu. Exemplarul nostru aparţine tipului III,
Yarianta 2, din clasificarea lui U. Osterhausso. Virfurile de săgeată din fier de
formă triunghiulară, in care se încadrează şi exemplarul găsit în mormintul 3
de la Dezmir. sint rare in morminlPle c<'ltice de luptători şi apar numai in Latime-ul
timpuri u 51 •
Foarfeca de fier in formă de U apare la nord şi nord-est de Alpi într-o faz;ă
timpurie a Latene-ului B. In perioada de sfîrşit a Latene-ului timpuriu, in -L<!-tene 8:?, foarfeca va dC"n•ni mai frecventă, avind un centru in vest (Marne) şi
unul în .1\ustria şi Vf'stul Ungariei. Cu inceputul Latene-ului mijlociu foarf~cele
devin din ce in CC' mai numeroase52. O tipologie a foarfecelor de fier celtice a
fost făcută de· dr. Gcrhard Jacobi de la Ft·ankfurt. Exemplarul din mormîntul 3
de la D<"zmir, prin toate elem<:ntde sale: form~i. dimen",iune, aparţine tipului caractc>rislic pf'ntru Latl.•nf'-ul B. In Latene-ul C foarf<'C<'k in formă de U sint foat·te
rare:··'.
Zăbala.

acum de pe bara de ·fier (fig. 2, 5 şi fig. 3, 2), îşi găseşte o
in mormintul celtic, cu car, de la Toarclas•. De acelaşi lip
<'Stc şi cea de a doua zăbală descoperită in mormintul. 3 de la Dezmir. Zăbala,
alcătuită din două corpuri şi cu nodozital<' centrală de fiecare parte, este larg
răspindil<i in teritoriile vest cellice, de ex. in C"stul FranţeF 5 • Ea se ~ntîlneşte şi
in zonele de est, ca de exemplu in spaţiul Ungarici 5 ~.
analogiC'

desprinsă

apropiată

că în mormîntul J de la Dezrnir s-au descoperit două zăbale de fier
pC"ntru existenţa unui car de luptă. In acest fel îşi găsesc raţiune şi alte
cil<'va pi<:'Se CC' aparţin aceluiaşi mormînt. Bara de fier (fig. 2, 1 ~i fig. 3, 5) a
putut fi folosită la car, fără să putem preciza mai exact unde anume, poate o
tijft mobilă a panourilor laterale ori pentru fixarea podelei carului pe osie. Piese

Faptul

plro<"ază

1. Hunyady, op. cit., pl. XV, 8-Ba şi pl. XLIX, 4.
V. Osterhaus, op. cit., p. 131, fig. 17, 3-4.
51 Ibidem, p. 126.
52 Cf. A. Dauber W. Kimmig, Latimezeitliche Brandgrăber von nettingen,
Ldkrs. Tauberbischofsheim, în Badische Fundberichte, 20, 1956, p. 1:32-153: G. Jacubi,
Die Gerăte aus dem kcltischen Oppidum von Manching, Marburg/Lahn, 1968 (diset·taţie), p. 101-102.
sa G. Jacobi, loc. cit.
s• K. Horedt, op. cit., fig. 2, 2.
55 R. Joffroy D. Bretz-Mahler, Les tombes a char de La-Time dans l'Est ele
la France, în Gallia. Fouilles et monuments archeologiques en France Metropoliroine, tom. XVIII, 1, Paris, 1959, p. 24, fig. 17,2-3.
56 I. Hunyady, op. cit., pl. LIII, 1-3.
4u
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asemănătoare

s-au desccperit şi in mormintele cellicc cu car din estul Franţei'- •
Existenţa carului explică şi butonii ornamentali, dar, mai cu seamă, acele lamC'
de seceri ce sint prevăzute cu cite un nit puternic (păstrat la un singur exemplar),
altfel de neexplicat intr-un mormint ccltic ce a aparţinut unui războinic.
7

Mormintele celtice cu ca:· sint foarte numeroase, mai al<'s P<' teritoriul Franţ<'i
de azi şi se dnt<'ază in Ldtene-ul timpuriu. Continuan•a lor, P<' parcursul Lalene-ului mijlociu, e-ste fcartc rară·'~.
Un indiciu sigur al existenţei carului in mormintul 3 ele la Dezmir I-ar fi
c'Onstituit dimC'nsiunile gropii şi, mai cu s<'amă, obs0rvaţiile făcut<• cu ocazia dezn'lirii lui. Dar, din păcat<'. datC'le respective ne lip.s<'SC. Cu toate acestea, cei<' arătat<'
mai înainte pledează pentru existenţa lui. Mormintul 3 de la D<'zmir se adaugă
la celelalte morminte cu car descoperite pînă acum pe teritoriul Transilvanil•i.
Datarea acestora este diferită. Mormintul de la Toarcla şi cel de la Vurpăr S<'
datează in Latene B 51'. Tot Latene-ului B ii este atribuit şi mormîntul cu car d<·
la Cristuru Secuiesc"o. In schimb, mormintul cu car de la Curtuiu.şcni aparţine UIH'I
faze de început a Latime-ului C 61.
Datarea mormîntului 3 de la D0zmir poate fi făcută pe baza pieselor celor mai
caracteristice pe care le conţine. Elementul cel mai VC'chi <'ste, ·fără îndoială,
umbo-ul de scut. Existenţa acestei forme nu este cunoscută în Latenc C. Pentru
o .fază de sfir~it a Latene-ului I3 pled0ază buterola sabiei şi lanţul folosit la suspendarea ei. Pe baza analizei intregului inventar găsit in mormintul 3 el<' la Dezmir
considerăm că datarea lui trebuie făcută in Latcne B~.
Din toate cele arătate pînă acum se desprinde concluzia că mormintul 3 d<'
la Dezmir a aparţinut unui războinic celt, inmormintat împreună cu carul său
de luptă, ce se datează în Lalene 132 • In cronologic absolută ar fi \'orba dt' u
dată situată în jurul anului 300 i.c.n.
II.

Peţclca,

jud. Alba

In Muzeul de istorie din Aiud se păstrează, provenind din vechi dcscoperit·i
piese ce au putut aparţine unor inn'ntare funC'rare. Este vorba
despre o frumoasă iibulă de bronz şi un cuţit de luptă din fiC'r.

întîmplătoare, două

Fibula (fig. 6, 1-2 şi fig. 7, .1-2) de bronz este foarote bine conservată, cu
acului din care se mai păstrează doar o porţiune. Ea are resortul alcătuit
din şase spirale plagate simetric, trei cîte trei, de o parte şi de alta a corpului şi
unite .printr-o coardă exterioară.
excepţia

Coropul fibulei este masiv, arcuit şi prevăzut cu nodozităţi aplatizate. Piciorul
fibulei este scurt ~i arc o sferă. Virful piciorului vine .;;ă se aşeze pe corpul fibulei
fără să fie însă prins de acesta.
R. Joiiroy - D. l3retz-Mahler, op. cit., p. 15-16.
Ibidem, p. 32.
59 K. Horedt, op. cit., p. 194.
60 M. Roska, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 359-361. A se vedea şi rezervele
formulate de 1. Nestor in BcrRGK., 22, p. 154 şi Dacia, VII-VIII, p. 181.
5Î

58

61

M. Roska, în Kozl, IT, 2, 1942, p. 35-37

şi

Kozl, IV, p. 61.
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Atit corpul, cit şi virful piciorului fibulei sint foarte frumos ornamentale cu
motive geometrice incizate, in special cu mici cercuri prevăzute în interior cu cite
un punct. Decorarea bogată dă un aspect elegant fibulei, incadrind-o in acest fel
printre cele mai frumoase exemplare descoperite pînă acum in aria transilvăneană.
Dimensiuni: lungimea 5,2 cm, înălţimea corpului 2,4 cm, lăţimea arcului 2,3 cm,
diametrul sferei 1 cm (Muz. Aiud, inv. nr. 402).
Fibula de la Peţelca se încadrează din punct de vedere tipologie in ISeria celor
timpurii, la sfîrşitul acesteia. Asemenea fibule au o mare frecvenţă şi o largă arie
de difuziunP. Ea este specifică pentru Latene ~62 şi aparţine tipului 58 stabilit
de F. R. Hodson pentru necropola de la Miinsingen83•
Cuţitul de fier (fig. 6. 3 şi fig. 7, 3) este slab conservat. El are un miner masiv
terminat intr-o proemim·nţă aplatizată. Lama cuţitului a fost curbă şi azi lipseşte
in bună parte, împreună cu virful.
Dimensiuni: lungimea 22 cm, din care 7 cm revin rninerului, 1ăţimea 4 cm
(Muz. Aiud, inv. nr. 2210).
Cuţitul de fier de la P<.•ţelca face parte dintre armele frecvent intilnite fn
mormintele celtice din aria carpalo-dunăreană. O analogie foarte apropiată, însă
de dimensiuni mai mici, o constituie un exemplar descoperit la Sopron pe teritoriul UngarieiM Acelui<U?i tip ii aparţine cuţitul găsit in aşa numitul mormint
de la Silivaş"5.
Faptul că cele două piese', pc care le-am discutat, au intrat la date diferite in
colecţiile muzeului aiudean ne face să credem că ele n-au făcut parte din inventarul aceluiaşi mormint. Este posibil să ne găsim in prezenţa mai multor morminte
ce au aparţinut, poate, unei necropole.
III.

Şeica i'flcă,

jud. Sibiu

Cu ocazia asfaltări.i şoselei Capşa Mică-Blaj, pe teritoriul punctului "La troei",
in toamna anului 1968 s-a distrus un obiectiv arheologic, foarte probabil un mormint. Din acesta au ajuns in Muzeul Mediaş: o cană de lut, o brăţară de bronz şi
un colan de fier. Amănunt.:>le privind condiţiile de descoperire a pieselor menţio
nate nu se cunoscr>6.
şi pl. V, 1) este de
de bună calitate şi omogen arsă. Ea
buză, se ridică cu mult deasupra acesteia,
dimensiune. Toarta este alcătuită din două

1. Cana CPI. IV, 4

pastă

culoare cenuşie, lucrată cu roata din
are o singură toartă ce porneşte din
pentru a se opri pe linia de maximă
vergele, separate printr-o şănţuire.

Cf. de ex. D. Triimpler, op. cit., pl. 8, 8.
F. R. Hodson, op. cit., pl. 123, 53.
64 1. Hunyady, op. cit., pl. 211, 15.
65 Pentrt.l aceasta vezi I. H. Crişan, Aşa numitul 11Wrmînt de la Silivaş şi problema celui mai vechi grup celtic din Transilvania, in Sargetia, IX.
66 Toate informaţiile, precum şi permisiunea de a publica piesele le datorăm
amabilităţii tov. Gh. Togan. Fotografiile le-am primit de la tov. N. Hermann,
directorul Muzeului Mediaş. Amindurora le exprimăm şi pe această cale cuvenitele
62

63

mulţumiri.
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Gura eănii este largă, cu muchia buzei rotunjită. Gitul este scurt şi separat de
corp printr-o linie adîncită.
Fundul recipientului este prevăzut cu un inel in relief, fără să aibă însă
omphalos. Vasul nu are nici un lfel de ornament.
Dimensiuni: înălţimea 19 cm, diametru! gurii 10 cm, diametru! maxim 15 cm,
diametru! fundului 7,5 cm, înălţimea torţii 12 cm, jlăţimea ci 2,5 cm.
2. Brăţară masivă de bronz (Pl. IV, 1-3 ~i Pl. V, 3-4), păstrată în trei fragmente. Ea are corpul masiv, prevăzut cu nodoz~tăţi ~i extremităţile în forma unor
stampile.
Dimensiuni: diametru! 6,7 cm (?), grosimea 0,8 cm.

3. Colan (Pl. IV, 5 şi Pl. V, 2) lucrat dintr-o sîrmă groasă de fier. Extremităţile
lipsesc, aşa că nu rputem şti care a fost sistemul lui de inchidere.
Dimensiuni: diametru! 11,3 cm, grosimea 0,5 cm.
Cele trei piese ajunse în muzeul medieşan par să aparţină unui mormînt celtic,
fără să spunem prin aceasta că am fi în posesia intregului inventar funerar.
Colanele, în general, sînt caracteristice pentru fazele de început ale Latene-ului
timpuriu. Ele vor continua însă şi in acea perioadă de sfîr.?it, in Latene B 267 . Brăţara
masivă de bronz cu nodozităţi, cu capetele in formă de peceţi (Stempcl), fac<•
parte dintre cele mai vechi brăţări celJtice şi se datează cu precădere in Latime B 168 •
Exemplarul fragmentar descoperit la Şeica Mkă aparţme, fără îndoială, acelui tip
de podoabă celtică. pe care încă P. Reinecke o desemna ca formă caracteristică a
Latene-ului B din cronologia stabilită de el69. Ea îşi găseşte numeroase analogii
în marea majoritate a necropolelor celtice aparţinînd Latene-ului B descoperite
pe teritoriul de azi al Germaniei ori al FranţeFo. B1·ăţări de acest tip au fost
găsite şi in morminte celtice descoperite pe teritoriul Ungariei de azi11 ori în
necropole plane de inhumaţie din Boemia 72. In Slovacia asemenea brăţări au aparţinut tot unor morminte de inhumaţie73. Se pare că brăţările masive de bronz cu
nodozităţi lerminate în capete de forma unor peceţi lipsesc din inventarele funerare celticc găsite pe teritoriul Iugoslaviei 74 .
67

Cf. de ex. D. Triimpler, op. cit., pl. 8, 40; 11. Hunyady, op. cit., pl. XXVU, 8-12.
U. Scaff, Fibel- und Ringschmuck im westlichen Frilhlatime-Kreis, Marburg/
Lahn, 1965, ;p. 50 (disertaţie).
69 P. Reinecke, Grabfunde der zweiten La-Timestuje aus der Zone nordwiirt.·;
der Alpen, pl. 10, in vol. Paul Reinecke, Mainzer Aufsiitze zur Chronologie der
Bronze- und Eisenzeit, Bonn, 1965, p. 68, pl. 10.
70 Vezi de ex. M. Jahn, Die Kelten in Schlesien, în -col. Quellenschriften zur
ostdeutschen Vor- und Friihgeschichte, vol. I, Leipzig, 1931, fig. 7, 1, 8-10; 113, 14;
\V. Krămer, Das keltische Griiberfeld t:on Nebringen (Kreis Boblingen). Stuttgart.
1964, pl. 5, 5-7.
71 L. Marton, Die Friih.latimezeit in Ungarn, în ArchHung, XI, Budapesta, 1933,
pl. VIII, 21-22, XII, 2; I. Hunyady, op. cit., pl. XXVII, 8-10 ~i în special ,12.
72 J. Filip, op. cit., pl. XXX, 11-13, XXXI, '13, XXXIII, 4 şi altele.
7
3 B. Benadik E. Vlcek. - O. Ambros, op. cit., pl. IX, 5, XXIII, 7, XXVI, 5, 8,
XXXIX, 1-3.
74 J. l'odorovic, op. cit., nu reproduce nici un exemplar de acest tip
68
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Ne-am referit doar la citeva dintre numeroasele analogii existente- pentru bră
masive de bronz cu nodozil.ăţi terminate in capete de forma unor peceţi.
Trebuie subliniat faptul că asemenea podoabe îşi au originea încă in prima epocă
a fierului şi sint caracteristice Latene-ului B 1• Din acestea vor lua naştere, pe
parcursul Latene-ului ~. brăţările cu semiove mici, cunoscute sub numele de
Hohlbuckelring ori Nussring 7 ~.
ţările

Cana cenuşie cu o toartă suprainălţată işi găseşte analogii destul de apropiate
in exemplarele găsite la Mecliaş 7u. Asemenea vase lucrate cu roata din pastă cenuşie
se intilnesc in spaţiul Transilvaniei, al Ungariei şi al Slovaciei încă din sec. VI-V
i.e.n. 77 şi lipsesc cu desăvîrşire in zonele de vesti ale răsplndirii celţilor. Ele sint
însă numeroase in spaţiile sud-tracice, pe teritoriul de azi al Bulgariei, descoperite
fiind in morminte tumulare de incineraţie, incepind cu sec. VI, dar mai cu seamă
pe parcursul s<'C. V-IV i.e.n. 7B. Căni cu o toartă suprainălţată, lucrate cu roata,
,·or pătrunde şi la nordul Dunării, ca de ex. la Zimnicea~~.
Lipsa cănilor cu toartă din repertoriul ceramicii celtice in zonele de vest şi
rdativa lor mare frecvenţă in spaţiul lransilvano-ungaro-slovac a dus la concluzia
că acestea au fost preluate aici, ia1· originea lor nu poate fi căutată decit in sudul
Dunării, in mediul grece~cso.
Ţinînd
Mică,

seamă

de toate cC'le arătate, considerăm că descoperirile de la Şe-ica
aparţine unui mormint celtic, se datează in Latene B şi anume
acestei faze'. In cronologia absolută aceasta ar însemna sfîrşitul

ce au putut

spre sfîrşitul
sec. IV î.e.n.

ION HOR.4.ŢIU CRIŞAN

KELTISCHE FUNDE VON CLUJ,

PEŢELCA

UND

ŞEICA

MICA

(Zusammenfassung)
D<'r Vcrfasser veroffentlicht einige Zufallsfunde aus keltischen Grăbern. Auf
clcm Stadtgebiet von Cluj im Bezirk Gheorgheni wurden in einer Kiesgrube mehrere
keltische Grăber entdeckt. Aus dem Grabinventar gelangten ins Historische Museum
in Cluj einige Schmuckgegenstănde (Taf. 1), ein Schwert (Abb. 1) und drei Gefăsse
1Taf. Il, 2-4; Taf. III, 1, 3-4). Aufgrund der Entsprechungen und der typologischen
Einteilung jedes einzelnen Stuckes setzt der Verfasser (iie Grăber von ClujGhcorgheni zu Ende des Latene B und Beginn des Latene C an.
Krămer,

in Germania, 39, 1961, p. 33.
cit., fig. 6, 2, 4.
7
'
A se vedea, de ex., cele găsite în cimi•tirul de la Szentes-VE'kerzug; M. Parducz,
I.e cimetiere hallstattien de Szentes-Vekerzug, in ActaArch, IV şi VI, 1954 şi 1955.
' 8 Vezi de ex. 1. Wekov, in BIAB, VIII, 1934, p. 1-17, fig. 4, 1; R. Popov, in
r1cceaşi revistă, II, 1923-1924, p. 99-136, fig. 49; Z. Dreminzova, in aceeaşi revistă,
XXV, 1962, p. 185-186, fig. 3, 1-3, fig. 7, 2 ~i ifig. 8, 1.
' 9 1. H. Crişan, Ceramica daco-getică, p. 124, fig. 51.
Bo 1. N estor, op. cit., p. 178-179.
'5

W.

'6 1. Nestor, op.
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In dnem anderen Ikzirk der Stadt Oluj, in

Mănăştu1-,

wurde ein wciteres Grab-

fundcn, von dem nur ein schcibcngedrechter Krug erhaltcn blieb (Taf. II. 1;
Taf. III, 2).
Ein zweitcs Zufallsfund wurdc auf dem Gemeindegebiet von Peţelca (Bcz. Alba)
gC'macht. Es handelt sich um einc Fibel und ein Hiebmesscr (Abb. 6-7). Aufgrund
d<'r Fibel datiert der Verfasser den Fund ins Latene B.z.
Beim Asphaltieren einer Chaussec wurdc aui dem Gemcindegcbiel \'on Şeica
Mică (Bez. Sibiu) ein Keltengrab zerstOrt. Von den Bcigaben bliebcn ein Bronzcarmband, ein eiserner Halsreif und ein Tonkrug mit einem Henkel crhaltcn (Tar.
IV-V), dic vom Vedasser in Lalenc B 2 angcsctzt werden.
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Fig. 3. -

Piese din mormîntul 3 d e la

Dezmir .
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Fig. 4. - Sabia din mormîntul 3
de l v Dezmir.

F ig. 5. - U mbo de fier din mormîntul cu car
d e la Dezmir.
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2

3
F ig. 6. -

Descoperi rile de la

P e ţ e lc a .
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/

1

Fig. 7. - Fibula

şi cuţitul

de la

Peţelc a.
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....' '
Pl. I. -

Podoabe

găs ite

la Cluj (carti erul Gh eorgh eni ).
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Pl. II.

-Ceramică

din morminte celtice

găsite

la Cluj. 1,

Cluj-Mănăştur;
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.

Pl. III. -Va e celtice de la Cluj .
1, 3, -1 , Cluj -Gh eorgheni ; 2, Cluj-:Mănăştnr.
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J

Pl. IV."- Descoperirile celtice de la Şei ca 1\lică.
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1.

Pl. \' . - Can a

şi

podoabele de la

Şeic a Mic ă .
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UN COMPLEX DE CONSTRUCŢII lN TERASE DIN
AŞEZAREA DACICĂ DE LA FEŢELE ALBE

Scriitorii mai vechi, arheologi profesionişti sau amatori, care s-au ocupat de vestigiile antice din Munţii Orăştiei, amintesc şi resturile de
ziduri de la Feţele Albe 1 , fără a putea însă localiza precis acest punct.
Va.gile lor informaţii, culese de la localnici sau preluate de la cărturari: şi
mai vechi, despre ruinele îngropate într-un codru secular şi despre rămă
şiţele unor ziduri ciclopice n-au devenit un bun al ştiinţei decît mai
tîrziu, in urma recunoaşterilor pe teren efectuate de C. Daicoviciu2 • A·cestea au precizat că sub denumirea de Feţele Albe muntenii din partea
locului înţeleg coasta de sud, insorită 3 , a unei muchii a Muncelului, despărţită prin îngusta Vale Albă, afluent al Văii Godeanului, de Dealul
Grădiştii, păstrătorul ruinelor Sarmizegetusei regeşti. C. Daicoviciu 4 a
coniStatat pe Feţele Albe, la circa 100 m deasupra văi'i, cam in dreptul
cisternei de pe Dealul Grădiştii 5 , mai multe terase cu lipitură arsă şi,
ceva mai sus, o terasă cu 'Citeva blocuri de piatră, despre care credea că
trădează prezenţa unui turn. Deosebit de importantă părea terasa largă,
situată pe la jumătatea coastei Feţelor Albe, in dreptul unui punct din
Valea Albă, aflat la aproximativ 800 m de confluenţa acesteia cu Valea
Godeanului; aici se distingeau urme de ziduri, considerate ca aparţinînd
unei fortificaţii mai mărişoare. Nu încape nici o îndoială că aceste ultime
vestigii le-am văzut şi noi, cu prilejul unei recunoaşteri efectuate în
Hl61; ele se află în punctul pitoresc numit de localnici Şesul cu brînză.
Explorarea arheologică a acestui loc a început ffn 1965 şi a fost încheiată
în 1972 6 •
1

Vezi

înşiruirea ştirilor

mai vechi la Al. Ferenczi, in C. iDaicoviciu -

Al. Ferenczi,

Aşezările
2

3

dacice din Munţii Orăştiei, [Bucureşti], 1951, p. 102.
Op. cit., p. 41.

De aici numele de "Feţe". Epitetul ,.Albe" trebuie pus în
care curge pe la poalele înălţimii.

legătură

cu Valea

Albă,
4

Loc. cit.

Despre aceasta vezi C. Daicoviciu ~i colaboratorii, în SCIV, II, 1, 1951, p. 121-122
fig. 20; III, 1952, p. <296-297.
6 Anumite rezultate ale acestor săpături au fost publicate de H. Daicoviciu şi
I. Glodariu, in RevMuz, III, 6, 1966, p. 485-488 l?i .în ActaMN, VI, 1969, p. 465-473,
iar de H. Daicoviciu, în Apulum, IX, 1971, p. 257-262.
5

şi
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Stricat in parte de lucrările forestiere, Şesul cu brînză măsoară aproximativ 65 m lungime (de la V spre E) şi 20 m lăţime (dela N spre S).
O serie de ziduri (fig. 1) impart locul in cill!Ci teTase mai mici (pe pLan
I-V) şi an urne:
Terasa 1, pe care zidul B o apăra dinspre deal de prăvăliri de pămînt :şi
c.:are·era susţinută inspre Valea Albă de zidul D.
Terasa a II-a, apărată de zidul B de alunecările de pe terasa superioară
(IV) şi susţinută inspre Yale de zidul E.
Terasa a III-a. apărată dinspre deal de zidurile A şi C şi susţinută
dinspre vale de> zidul A 2 •
Terasa a IV -a, susţinută de zidul B, care o desparte de terasa a II-a.
Nici un zid nu o proteja de alunecările de pămînt dinspre deal.
Terasa a V -a, apărată dinspre deal de zidul C şi susţinută spre vale de
zidul A, care o desparte de terasa a III-a.
.
După cum se vede. nici unul dintre zidurile descoperite aici nu avea
\Teun rol defensiv. Toate au rosturi constructive, trebuind fie să susţină
cele cinci terase artificiale de pe Şesul cu brînză, fie să le apere de alunecările eventuale ale pantei dealului.
Cele şapte ziduri dezvelite nu sint absolut identice, fapt care ridică,
împreună cu alte împrejurări, anumite probleme de cronologie (vezi
mai jos).
Zidul A (fig. 2), lung de circa 40 m, are o lăţime de 2,55 m; blocurile
care-I alcătuiesc sint de mărime mijlocie (55 X 35 X 44 cm; 54 X 35 X 41 cm),
iar emplectonul lui se caracterizează printr-o mare cantitate de piatră de
stîncă. Zidul C, lung de 52 m, se deosebeşte de zidul A numai prin lăţi
mea sa inegală (ea variază intre 1,50 şi 2,50 m). In schimb, zidul B (fig. 2),
lung de 61 m şi lat de 1,60-1,65 m, e construit din blocuri mai masive
(60X52X50 cm; 50X58X59 cm; există şi un bloc de 82 cm lungime), iar
emplectonul e aproape lipsit de piatră. Zidul A 2 , lung de 32,35 m şi lat de
1,43 m, şi zidul A 1 (5,::J6 m lungime, 1,65 m lăţime) sint asemănătoare, prin
dimensiunile blocurilor şi prin structura emplectonului, cu zidul A.
Zidurile D şi E sint mai prost păstrate, aşa incit dimensiunile lor sint
date cu o u..5oară aproximaţie. Lungimea zidului D, măsurată pe faţa
lui internă, dinspre deal, căci faţa externă a dispărut complet pe alocuri,
este de 24,70 m, din care 3,20 m constituie porţiunea ce cade perpendicular pe terasa 1. Lăţimea acestui zid este de 2,35 m. Blocurile lui sint
de dimensiuni variabile (70 X 50 X 37 cm, 60 X 50 X 45 cm, 63 X 40 X 30 cm,
42 X 42 >< 56 cm).
Zidul E susţine terasa a II-a. Lungimea lui totală este 47 m, iar lăţi
mea de 1,90 m. Blocurile sint de dimensiuni diverse (41X42X52 cm,
64X42X36 cm, 43X46X50 cm, 66X42X42 cm), iar emplectonul conţine
foarte multe pietre de stîncă de mari dimensiuni.
Este posibil ca in spaţiul dintre zidurile D Şti E să fi trecut poteca ce
ducea dinspre vale la Şesul cu brînză.
In faţa zidului A, lipit de el, la 1,85 m de capătul său nord-vestic, s-a
descope1it un pavaj de lespezi de calcar, lung de 4,54 m şi lat de 1,70 m
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(fig. 2). Scurtimea pavajului, precum
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imprejurarea

că

cele

două

bordUJri

puţin mai ridicate ale lui sint perpendiculare pe zidul A (nu paralele cu
el) arată că pavajul nu reprezintă un drum de-a lungul zidului. Presupu-

nem că el servea drept bază a unei scări de lemn, cu ajutorul căreia se:>
putea urca pe zidul A. Coama acestuia împreună cu coridorul care-1
separa de zidul C, formau calea de acces pe terasa a V -a.
Remarcabil e faptul că ambele feţe ale zidulllli C se intrerup (pe o distanţă de 1,85 m faţa externă şi pe o distanţă de 1,28 m cea internă)
pentru a lăsa să treacă prin zid o conductă de apă formată din tuburi
de teracotă, care se îmbină unul intr-altul fără a fi lipite cu mortar
(fig. 3, A). La ieşirea din zid, deci pe faţa externă (dinspre Valea Albă) a
acestuia, conducta era protejată de blocuri aşezate perpendicular pe linia
zidului. Tuburile au 17-18 cm in diametru şi 54-65 cm lungime. Probabil că apa cădea, ca un izvor, pe terasa a II-a, poate intr-un. bazin sau
canal, şi era condusă spre canalul de piatră care traversa zidul A 2 (fig. 3.
B), pentru .a se scurge apoi la vale. Această ipoteză este întărită de faptul
că in_ faţa zidului A 2 s-au găsit, evident prăbuşite de pe terasa· a III-a, o
vana fragmentară de andezit (fig. 3, C) prevăzută cu un "cioc" pentru
scurgerea apei. Lungimea păstrată a vanei este de 1,20 m, iar lăţimea de
0,85 m; adincimea ei este de 0,50 m, iar grosimea pereţilor de 8,5-9 cm.
Nivelul superior al ter.as.ei 1 e ocupat de o locuinţă circulară cu diametrul de circa 15 m (fig. 4-5). Distrusă in partea sa vestică de drumul
forestier modern, locuinţa s-a păstrat bine in partea sa de răsărit, unde
hlocurile de calcar ce-i serveau drept temelie sint aşezate chiar pe zidul
B (fig. 6). ·In interiorul locuinţei, la o distanţă de 1,45 m de şirul blocurilor
temeliei a fost dezvelită o porţiune lungă de 2,50 m dintr-un perete de
pămînt (păstrat datorită incendiului care a mistuit locuinţa) gros de
20-25 cm şi făţuit. Aceasta dovedeşte că locuinţa se compunea dintr-o
încăpere circulară (sau absidată) de ciroa 12 m în diametru (respectiv,
lungime) şi dintr-un pridvor lat de 1,45-1,50 m, care o înconjura.
In peretele de SSE al secţiunii A, care traversează locuinţa circulară
in partea ei estică, a fost deschisă, pentru recuperarea unui mare număr
de fragmente ceramice, o casetă (caseta A). Aceasta <li atins zidul B. Profilul peretelui ei de SSE (fig. 7) arată foarte clar că sub nivelul de lipitură
arsă care marchează sfîrşitul locuinţei circulare se află un strat gaLben,
steril, gros de circa 45 cm. Partea inferioară a acestui strat se prezintă ca
o dungă de arsură, groasă de 7-17 cm, conţinînd şi fragmente ceramice;
arsura se opreşte chiar lîngă zid (in fig. 7 distanţa care separă, pe orizontală, stratul de arsură de zid se datoreşte faptului că zidul B iese oblic
din peretele ca:setei), neîntinzîndu-se şi peste el. A,oeaJSta demonstrează că
faţa superioară a zidului in starea lui actuală se afla la niveLul de călcare
iniţial, adică la un nivel de locuire anterior locuintei circuLare. Aceast.ă
concluzie e întărită de imprejurarea că lîngă zid, aş~zată ohiar la nivelul
feţei lui superioare actuale, se găseşte o les.pede de stîncă (mioaşi:st),
lungă de 60 cm.
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Aşadar, pe terasa 1 se constată două niveluri de locuire: nivelul inferior,
aparţinînd unei locuinţe a cărei formă şi ale cărei dimensiuni nu pot fi
determinate, şi nivelul superior, al locuinţei circulare.

Descoperirile din nivelul inferior constau din puţine fragmente ceramice
databile in perioada clasică a culturii daco-getice (sec. 1 i.e.n.-1 e.n.). In
ni·velulsuperior (locuinţa circulară), fragmentele ceramice sint extrem de
numeroase, predominind cioburile de vase lucrate la roată din pastă de
bună calitate, cenuşie şi, mai ales, roşie. Extrem de multe fragmente
aparţin unor chiupuri roşii de dimensiuni mari, cu buza tăiată şi evazată
sau cu buza "in trepte". Nu lipsesc nici fragmente pictate in stiL geometric, cu benzi inguste de culoare brun inchis pe fond roşiatic. Aceste
fragmente aparţin mai cu seamă unor capace.
Dintre obiectele de metal descoperite in locuinţa circulară merită relevată o toartă de caserolă de bronz (fig. 8) cu stampila officinei lui Ansius
Diodorus 7 •
Pe terasa a II-a. o secţiune executaJtă in 1967 spre capătul ei de est
(fig. 1: S II) demonstra cel puţin două niveluri de locuire (fig. 9); peretele
l'i de nord-vest lăsa chiar să se bănuiască existenţa a1 trei niveluri (fig. 10).
Lărgită spre SE cu 0,90 m in 1968, secţiunea a permis constatarea limpede
a trei niveluri distincte pe această terasă. Dezvelirea in suprafaţă a terasci a II-a, efectuată in anii 1969-1971, a confirmat constatarea noastră
(vezi fig. 11).
Nivelr1l superior (fig. 12) e marcat printr-un strat gros (30-60 cm) de
arsură puternică (cărbune, lipitură arsă). Cantitatea considerabilă de lipitură arsă arată că avem de-a face cu o construcţie de lemn şi nuiele, ai
<"ărei pereţi au fost pomostiţi cu lut. Nu se pot preciza dimensiunile acestei
locuinţe, dar citeva blocuri mici de calcar aşezate in unghi drept arată că
ea a avut o încăpere interioară, rectangulară sau patrată. Blocurile de
calcar de la temelia acestei încăperi (cu excepţia celor din colţul sll!dic) au
fost luate dintr-o construcţie mai veche, aparţinînd nivelului mijlociu.
Resturile păstrate sint prea puţine pentru ca forma şi dimensiunile încă
perii să poată fi determinate.
Descoperirile din nivelul superior constau din multă ceramică roşie, din
ceramică cenuşie şi dintr-un bogat material feros de construcţie (cuie,
piroane, cuie cu "ureche" triunghiulară). Majoritatea covîrşitoare a eeramicii este lucrată la roată.
Nivelul mijlociu (fig. 12 şi 13) a păstrat parţial temelia de piatră a unei
mari construcţii circulare (11-11,50 m în diametru). Temelia e formată
din blocuri mici de calcar (circa 40 X 15 X 12 cm), aşezate iniţial unul lîngă
7
Un L. Ansius Diodorus apare în stampila .de pe minerul unei patere de bronz
dPscoperite la Hcrculaneum (CIL X 8071, 27); cf. R. Mowat, Marques de bronziers
sur objets antiques truoves ou apportes en France, Vienne, 1884 (extras din Bulletin ep,graphique, 1883-1884, p. 3, nr. 2). Officina acestuî meşter parc să fi fost
însă la Oapua (M. Il. P. Boesterd, The Bronze Vessels in the Rijksmuseum G. M.
Kam at NijmegC'n, 1956, nr. 37, p. 13-14).
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altul. Numai in partea de sud a locuinţei exilstă o porţiune de 1,30 m cu
blocuri intrucitva diferite, aproape patrate în secţiune. Ele marchează,
probabil, intrarea in locuinţă; această intrare a putut fi şi mai lwgă (pînă
La 2,60 m), căci pe o anumită distanţă lipsesc orice fel de blocuri.
Locuinţa aceasta circulară era, pare-se, înconjurată de un fel de pridvor
cu podeaua de lut făţuit şi ornamentat cu caneluri curbe sau uşor ondulatc
(fig. 14). Lăţimea pridvorului n-a putut fi stabilită cu certitudine; e probabil însă oă ea nu depăşea 1,50-1,60 m.
M-'lterialul feros (mai .ales cuie) şi ceramica nivelului mijlociu sint
mai puţin abundente decit în nivelul superior. Cioburile provin mai ales
de La vase mari (din păcate cu neputinţă de reconstituit), brun-negricioasc,
tmeori acoperite cu slip lustruit, cu buza îngroşată şi faţetată, f·undul plat;
::>rnamentul lor constă in mici butoni semisferici sub buză. Rareori intre
partea îngroşată a buzei şi butoni sint practicate 1-2 caneluri orizontale.
Ceramica roşie este foarte rară şi fragmentele găsite par să aparţină tot
unor vase cu fundul drept. ln general, ceramica roşie din nivelul mijlociu
se deosebeşte mult de cea din nivelul superior atit prin pastă, care e mai
zgrunţuroasă, cit şi prin formă (vasele au, aproape fără excepţie, buza
dreaptă şi uşor îngroşată, iar fundurile inelare lipsesc).
Deosebit de interesante sint două vase din pastă cu grafit (fig. 15),
ornamentate nu numai cu striuri verticale, ci şi cu butoni semisferici, ceea
ce exclude o eventuală apartenenţă celtică 8 . Cele două vase sint produse
locale, deşi grafitul amestecat in pasta lor a fost, probabil imporbat0 •
Nivelul inferior este separat de cel mijlociu printr-un strat de pămînt
galben, arheologic steril. Marcat prin largi pete de !<lrsură neagră şi roşie,
acest nivel este extrem de sărac în ceea ce priveşte inventarul. Nu s-au
găsit decît sporadic fragmente ceramice şi material feros.
Pe terasa .a III ....a a Şesului cu brînză a fost dezvelit, in campaniile din
anii 1966-1967 unul din monumentele cele mai interesante de pe coasta
Feţelor ALbe: un sanctuar circular cu stîlpi de calcar (fig. 16-18).
Diametrul sanctuarului est•e de 10,80 m. Ca şi cele două' bine cunoscute
sanotuare ciTcm1are de la Sarmizegetusa 10 , 1oel de La Feţele Mbe e aLcătuit
din două feluri de stilpi, dreptunghiulari in secţiune: unii mai înalţi şi
mai înguşti, ceilalţi mai s·c~i şi mai laţi. Stilpli din prima categorie (au
fost găsiţi in situ 36) au Lăţimea la bază de 17-20 cm, iar grosimea de
10-12 •cm. Fiind, oa şi la Sarmizegetusa, decapitaţi, e imposibil să indicăm înălţimea lor originală; se poate spune numai că un exemplar relativ
B Semnalăm, exempli gratia că în masiva lucrare a Irenei Kappel, Die Graphittonkeramik von Manching, Wiesbaden, 1969, nu e amintit nici un Vlas sau fragment
de vas cu asemenea ornament.
9
Cu privire la comerţul cu grafit (Graphiterde), vezi Irene Kappel, op. cit.,
p. 123-126.
1o Vezi C. Daicoviciu şi colaboratorii, în SCIV, 1II, 1952, p. 283-287 şi fig. 2-3;
idem, în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 153-156 şi fig. 1-4; H. Daicoviciu, în Dacia, N.S.,
IV, 1960, p. 231-254.
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bine păstrat are o înălţime de 78 cm. LCli 54 cm deasupra bazei, stîlpul se
ingusta, ajungînd pînă la 14-17,5 cm lăţime şi prezentind astfel un fel
de bordură. Se pare că bordura se afla la nivelul de călcare antic sau
puţin mai sus de el.
Dintre stilpii laţi şi scunzi au fost găsiţi in situ 9. Inălţimea pe care
s-au păstrat variază între 20-23 cm, lăţimea lor e de 33-42 cm, iar
grosimea de 18-19,5 cm (ambele măsurate la bază). Ca şi stîlpii 1nguşti,
cei laţi prezintă o bordură la 8,5-9,5 cm deasupra bazei; deasupra bordurii. grosimea lor este de numai 15-15,5 cm.
Toate aceste dimensiuni (ca şi distanţa dintre stilpi, despre ca:re va fi
vorba mai jos) sint, bineinţeles aproximative şi nu pot avea o semnificaţie deosebită deoarece stilpii sint decapitaţi, distruşi de foc, de apă şi
de îngheţ, uşor deplasaţi etc.
Gruparea stilpilor nu s-a putut, din păcate, stabili, căci nu există în
sanctuar nici un grup complet păstrat. In partea de est a sanctuarului,
intre doi stilpi laţi. relativ bine conservaţi in situ, se află doi stilpi înguşti
şi exist.ă loc pentru al treilea; în partea de vest, intre doi stilpi laţi există
doi stilpi înguşti şi spaţiu pentru alţi doi, iar alături se pot observa patru
stilpi înguşti şi, eventual, un spaţiu pentru al cincelea. Situaţia nu poate
fi rcc:onstituită cu exactitate deoarece însăşi distanţa intre doi stilpi inguşti, măsurată deasupra bordurii, e variabilă (7,5-13 cm); distanţa intre
un stilp ingust şi vecinul său lat e de 8-10,5 cm. Necunoaşterea ritmului succesiunii stilpilor înguşti şi laţi ne împiedică să punem s.anctuarul
intr-o legătură sigură cu anumite fenomene şi observaţii astronomice,
aşa cum se putuse face in cazul marelui sanctuar circular de la Sarmizegetusa 11 •
In partea de ESE a sanctuarului, intre doi stilpi înguşti se află o lespede de calcar, lungă de 76 cm şi groasă de 18,5 cm, aşezată in dungă; ea
ar putea marca, eventual, o intrare. Un rost asemănător ar putea fi atribuit şi altei lespezi de calcar, aşezată tot in dungă puţin în a'fara cercului
stilpilor, lungă de 44 cm şi groasă de 9 cm. Nu este exclus însă ca ambele
lespezi să fi avut un alt rol, pe care nu-l putem stabili.
Sanctuarul a pierit într-un incendiu, căci deasupra vetrei sale se află
un strat de arsură (pămînt înroşit de foc şi urme de cărbune) gros de
10-20 cm, care se intinde cu 0,50-1 m şi in afara cercului de stîlpi, unde
s-a dat şi de o bucată lungă de cărbune. Incendiul a fost deosebit de puternic in zona mai apropiată de zidul A (vezi fig. 16), ale cărui blocuri au
fost şi ele atinse de foc. Puterea incendiului reiese şi din culoarea roşia
tică sau cenuşie a unora din stilpii sanctuarului sau a unor :fLragmente de
stîlpi.
Tocmai violenţa incendiului ne face să credem că stîlpii de calcar continuau cu stilpi de lemn (urme ale tmor stîlpi de lemn in interiorul sanc- •
tuarului, ca la monumentul-calendar de la Sarmizegetu.sa, nu s-au găsit).
Nu avem însă nici o indicaţie despre existenţa vreunui perete continuu
u H. Daicoviciu, op. cit., passim.
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al sanctuarului; puţinele fragmente de lipitură arsă pe care le-am găsit
pe suprafaţa lui pot proveni din altă. parte sau, cel mult, de la o făţuială
de lut a părţii lemnoase a stilpilor. Tot din altă parte, şi anume de pe
zidul A, trebuie să fi căzut şi piatra ornamentală semiovală descoperită
în sanctuar; această piatră ornamentală îşi găseşte analogii la Sarmizegetusa12, dar, spre deosebire de exempLarele de acolo, ea nu are decor in
relief.
Aproximativ in centrul sanctuarului se găseşte o ingrămădire de pietre
pe o suprafaţă de 2,15 X 1,15 m, orientată VNV-ESE. Aproape toate pietrele sint de stîncă locală, nefasonate; excepţie face numai o lespede de
calcar, aşe~ată în dungă, lungă de 51 cm şi groasă de 7 cm, care închide
spre VNV suprafaţa cu pietre. Legătura între această lespede şi grămada
de pietre nu este însă deloc sigură, căci ele sînt despărţite de un spaţiu
gol de aproximativ 40 cm lăţime.
O secţiune (S V) de 4 X 1 m, orientată est-vest, trasată în jumătatea
sudică a sanctuarului, a arătat că, spre deosebire de terasele I şi II, pe
terasa a III-a nu există un nivel mai vechi decît cel al sanctuarului circular. In peretele secţiunii se vede limpede o mare groapă (lărgimea la
gură: 1,25 m; lărgimea La fund: 0,95 m; adincimea: 1,85 m), plină cu
resturi de arsură (fig. 19). Groapa porneşte chiar de la nivelul sanctuarului şi resturile de arsură din ea dovedesc că a fost săpată după distrugprea acestuia.
Obiectele descoperite in sanctuar sint destul de puţine la număr. E
vorba de sporadice fragmente ceramice, de piroane şi ·cUie de fier, unele
cu "ureche"' triunghiulară. Prezenţa lor întăreşte ideea continuării în
lemn a stilpilor de calca~r; e probabil •că. de ouuele şi piroanele cu ureche
se agăţau diferite ofrande.
După cele două sanctuare circulare cu stîlpi de andezit de la Sarmizegetusa, după sanctuarul rotund cu stîlpi de lemn de 1a Ziridava- Pecica 13 ,
descoperirea de la Feţele Albe a pus în lumină o construcţie analoga, de
data aceasta cu stîlpi de caloar. Numărul monumentelor de acest tip cunoscute se ridică, aşadar, in Dacia, La patru.
Nici un fel de construcţie nu se găseşte pe terasa a IV-a a Şesului cu
brînză. Aşa se explică, fără îndoială, faptul că această terasă nu e apă
rată spre deal de nici un zid.
Terasa a V-a e ocupată de două construcţii1 alăturate, făcînd probabil
parte din aceeaşi gospodărie (fig. 20). In partea de vest avem de-a face,
pal'!e-se, cu o locuinţă, marcaJtă de rest'Uri1e aJrse al'e unei podJne de lut
şi de trei lespezi de calc.:rr care au putut servi drept temelie pentru stilpii
de lemn 'ai construcţiei. In partea de est, podina lipseşte cu desăvîrşire;
în schimb, lespezile de temelie sînt mai numeroase, ele fiind dispuse in
cinci şiruTi. Bănuim că 131Ceastă. constrUJcţie nepodită, dar puţin ridicată
12

13

Vezi C. Daicoviciu şi colaboratorii, in SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 160, fig. 8-10.
Vezi I. H. Crişan, in ActaMN, III, 1966, p. 91-101.
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ţei din jumătatea apuseană a terasei.
Secţiunea trasată aproximativ prin mijlocul terasei a V-a
că avem de-a face cu un singur nivel de locuire. Vatra de
peretele de ENE al secţiunii aparţine locuinţei.

1. PISO

a locuin-

(fig. 21) arată
foc vizibilă [n

Descoperirile făcute pe cele cinci terase ale Şesului cu brînză permit
formularea unor consideraţii in legătură cu cronologia relativă şi absolută a construcţiilor de aici.
După cum s-a văzut din descrierea descoperi:rilor, deosebirile cele mai
evidente se constată intre zidul B şi zidurile A şi C; aceasta poate con.Stitui un indiciu cu privire la o anumită diferenţă de timp intre momentul
construirii zidului B şi cel al construirii zidurilor A şi C. Contemporaneitatea zidurilor A şi C rezultă şi din faptul că ele încing împreună
terasa a V-a, precum şi din identitatea rolul·ui lor in apăr-area dinspre
deal a terasei a III-a. In adevăr, traseul in parte paralel al zidurilor A
şi C şi, mai ale5, distanţa mică dintre ele (0,45-1,30 m) în această porţiune se explică prin tăierea dealului in trepte cu ocazia amenajării terasei a III-a (vezi fig. 22). Fiecare treaptă a fost consolidată cu elite un zid:
cea inferioară cu zidul A, iar cea superioară cu zidul C, între acestea lăsîn
du-se numai o trecere ingustă. Soluţia treptelor a fost adoptată, desigur,
pentru a nu se lăsa pe seama unui singur zid, inalt şi, deci, mai puţin
rezistent, intreaga sarcină a susţinerii pantei abrupte a dealului.
Zidurile D şi E sînt, după toate probabilităţile, contemporane cu zidul
B, intrucit rolul lor faţă de terasa a II-a este strins legat de cel al
zidului B.
Cit priveşte zidurile A 1 şi A 2, raportuJ. lor cu zid'l.L1 A pare .să fie unnă
torul:
Zidul A 2 e contemporan cu zidul A {prin urmare şi cu zidul C) deoarece
~usţine terasa a III-a, apărută dinspre deal de zidul A. Zidul A 1 pare să
fie adăugat ulterior, probabil in vederea sprijinirii capătului estic al
zidului A; în ade>văr, el nu se leagă organic nid cu zidul A, nici cu zidul
A~. (·i s" l'peşte de ele.
O dată constatată diferenţa cronologică dintre zidurile B şi D (eventual şi E) şi complexul de ziduri A, C, A 2 (nu mai luăm in considerare
construirea zidului A, de importanţă secundară), rămîne să stabilim oare
din aceste două elemente e mai vechi. Cu alte cuvinte, dat fiind rolul
arhitectonic al tuturor zidurilor, urmează să stabilim care dintre cele
cinci terase ale Şesului cu brînză au fost amenajate şi locuite mai devreme.
Răspunsul trebuie căutat in raportul dintre ziduri şi construcţiile de pe
terase.
Terasa a III-a şi terasa a V-a aUJ un singur nivel de locuire, ceea ce
sugerează că amenajarea lor e relativ tirzie. De altminteri, faptul că
tersa a V-a e încinsă de zidurile A şi C, aceleaşi oare apără dinspre deal
terasa a III-a, demonstrează că ele sint contemporane şi că amenajarea
amindurora trebuie legată de momentul ridicării zidurilor A, C şi A 2 .
Lipsa oricăror vestigii de locuire pe terasa a IV-a, precum şi lipsa unui
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zid care s-o apere de alunecările de teren de pe deal denotă că ea a fost
amenajată in ultimul rind. Concluzia e confirmată de. faptul că stinca friabilă a înălţimii a fost tăiată pentru ruşezarea feţei dinspre deal a zidului B;
aceasta arată că, iniţial, deaslllpra terasei a II-a nu se ridica terasa a IV-a,
ci însăşi panta repede a dealului. Deci, terasa a Il-a este sigur anterioară
terasei a IV-a; acelaşi lucru se poate afirma şi despre terasa I, a cărei
contemporaneitate cu terasa a II-a e clar do.vedită de rolul pe care-I juca
faţă de amîndouă zidul B: acela de a le apăra de alunecările pantei.
Imprejurarea că blocurile de temelie ale locuinţei de pe terasa I sint
ruşezate chiar pe zidul B asigură anterioritatea acestui zid faţă de locuintJi.
Mai mult, deoarece zidul B cu înălţimea sa actuală de numai două rinduri de blocuri n-ar fi avut nici un sens (căci nu putea susţine panta
dealului), e limpede că locuinţa citrculară a fost construită după o demolare a .zidului B. Concluzia noastră e 'confirmată nu numai de profilul
peretelui de SSE al casetei A, ci şi de faptul că in peretele de SSE al
suprafeţei A (una din sup!'lafeţele deschise in 1966 pentru dezvelirea
locuinţei de pe terasa I) se observă stratuJ galben steril care separă
pămîntul vegetal al nivelului zidului B de masa de arsură a locuinţei circulare (fig. 23). E dar că, la un moment dat, zidul B a fost demolat pînă
la sol, iar tern.sa a fost nivelată cu pămînt galben, fiind totodată lărgită
peste fundaţia zidului B.
In lumina eelor ~expuse, putem înoe!100 schiţarea evoluţiei locuirii dacice
de pe Şesul cu brînză:
Iniţial, locul nu era un şes, o terasă; .cel mult putem admite că panta
Feţelor ALbe se indulcea puţin in acest punct, formind o treaptă, o abia
schiţată terasă naturală, evident de mici dimensiuni.
La un moment dat, legat probabil chiar de inceputurile locuirii dacice
pe coasta însorită a Feţelor Albe, se taie din stînca pantei şi se amenajează
astfel terasele I-II. Pe amîndouă se înalţă construcţii ale căror urme
reprezintă nivelurile inferioare de pe aceste terase. Pentru protejarea lor
dinspre deal se construieşte zidul B, iar pentru a le impiedioa să alunece
spre Valea Albă - zidurile D şi E. Peste un timp oarecare, imposibil de
precizat, dar care, ţinînd seama de obiectele descoperite n-a putut fi prea
lung, construcţiile de pe terasa ,a II-a pier intr-U!Il incendiu; locul e repede
nivelat şi se ridică aici alte construcţii, constituind nivelul mijlociu al
terasei.
Intr-o a doua etapă de construcţie, se 'sapă noi porţiuni din coasta dealului, amenajindu-se teflase1e a III-a, a V-a şi, poate, a IV-a 14 ; in acelaşi
timp, terasa a II-a pare să .fie puţin lărgită spre est. P·entru ocTotirea teraselor a III-a şi a V-a se corustrui·esc zidurile A, A 2 şi C. Pe terasa a III-a
se construieşte sanctuarul circular cu stilpi de c-alcar, iar pe terasa a V -a
14 Indoiala noastră in ceea ce priveşte terasa a IV-a se datorează lipsei unui
zid de protecţie iMpre deal şi absenţei de construcţii pe suprafaţa ei. Aceasta ar
putea sugera amenajarea ei şi mai tirzie, precedind cu puţin incetarea locuirii de la
Feţele Albe.
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o locuinţă cu hambar (şopron). Cindva in această vreme pare să-şi fi
incheiat existenţa nivelul mijlociu de pe terasa a V-a şi se construieşte
aici locuinţa nivelului superior.
Un eveniment pe care vom incerca să-1 precizăm mai jos provoacă distrugerea construcţiilor din nivelul inferior al terasei 1, din ni;velul superior al terasei a II-a 1:i, a sanctuarului de pe terasa a III-a şi a »cuinţei
de pe terasa a V -a. Se pare că nici una din construcţiile de pe terasele LI,
III şi V n-a mai fost refăcută; in schimb, pe terasa I se ridică, după demolarea sistematică a zidului B pînă la nivelul de călcare şi după o
nctezire a locului, locuinţa circulară. Ea va fi distrusă de un puternic
incendiu puţin mai tirziu.
Nu avem, deocamdată, decit puţine indicaţli despre cronologia absolută a ]ocuirii dacice de pe Şesul cu brînză. Există, totuşi, temeiu:r'i să-i
fixăm inceputurile pe la sfîrşitul secolului al II-lea î.e.n. In adevăr, chiar
dacă ceramica grafitată se întîlneşte in lumea celtică pînă la inceputul
s0c. I e.nY1, 'Vasele celtice de această factură confecţionate in Dacia se
datează in secolul al li-lea i.e.nY. Evident, vasele de la Feţele Albe, care
imită f::>rma de situlă celtică, au putut fi confecţionate şi mai tirziu, dar
a<>oci('rea lor, in nh·elul mijlociu ,al terasei a Il-a, cu ceramică brun-negricioasă lustruită şi cu ceramică roşie foarte deosebită de cea din nivelul
su}X'rior ne îndeamnă să ridicăm datarea pînă spre sfîrşitul sec. II sau
inceputul sec. I i.e.n. De altminteri, cu excepţia cetăţii de la Costeşti, mai
n'c:he decit celeLalte fortificaţii din Munţii Orăştiei' 8 , ceramică grafitată
nu s-a mai găsit in această zonă 10 , iar ceramica caracteristică nivelului
mijlociu de pe terasa a II-a a Şesului cu brînză nu apare in aşezările din
l\Iunţii Orăştici sigur datate in sec. I i.e.n.-I e.n.
Dacă este greu de fixat mai precis inceputul locuirii de1 la Feţele Albe,
despre sfîrşitul aşezării de aici dispunem de citeva indicaţii preţioase.
Este cert că, privit in ansamblu, acest sfîrşit trebuie puS' in legătură
cu cucerirea de către romani a zonel Munţilor Orăştiei in anul 106 e.n.
Avem însă posibilitatea de a face anumite precizări cu privire la distru~erea construcţiilor de pe diferitele terase.
Pe \'atra locuinţei cireulare de pe terasa 1 s-au descoperit citeva pietre fasonate care au servit, probabil, in timpul existenţei locuinţei, ca
suporturi pentru ceva. Printre ele se numără un stilp de calcar, lung de
ln ActaMN, IV, 1969, p. 469 suge-ram că acum ar fi fost distrus nivelul mijlociu
terasa a V-a. Inventarul acestui nivel ne îndeamnă însă acum să cred€'111
C"i1 Pxistenţa lui s-a incheiat mai repede.
1 '~ VPzi
B. Benadik, în SlovArch, IX, 1-2, 1961, p. 208; 1. Kappel. op. cit.,
15

ele

P~"

p. 53-54.
1 ~ DP exemplu, !n aşezarea de la Moreşti (K. Horedt, în Studien aus Alteuropa,
Teil II, Koln-Graz, 1965, p. 56-59, 67 şi pl. 4, 2-7).
18 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 48-49.
19 Despre vasul din pastă cu grafit de la Costeşti, vezi 1. H. Crişan, Ceramica
claco-getică cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 203.
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78 cm şi lat de 5-10 cm, foarte stricat de foc şi de apă, trei stîlpi de
andezit asemănători celor din sanctuarele circulare ale Sarmizegetusei2°
şi un bloc de andezit analog celor descoperite la colţurile sanctuarului mic
patrulater din incinta sacră de pe Dealul Grădiştii 21 . Ca şi la Sarmizegetusa22, stilpii şi blocul de andezit din locuinţa noastră erau decapitaţi.
Nu incape îndoială oă, La origii.ne, stiLp'iî şi blocLil n-au aparţinut locuinţei circulare, ci unui sanctuar de andezit de pe altă terasă a Fe1;elor Albe.
A<!este piese au fost folosite la locuinţă după ce au fost rlecapitate; stricarea lor, tocmai datorită caract€rului sacru al construcţiei căreia ii aparţinuseră iniţial, nu poate fi pusă în nici un 1oaz pe seama dacilor. Şi deoarece locuinţa circulară piere in incendiul aprins de romani la 106, ca
atitea alte aşezări dacice din Munţii Orăştiei, unde orice urmă de viaţă
autohtonă încetează odată cu cucerirea romană 23 , reiese că sanctuarul
căruia tii aparţinuseră blocul şi stîlpii de andezit mutilaţi a fost distrus
de romani ·CU un prilej anterior, care nu poate fi plasat decit in 102 e.n.
Stilpul de calcar descoperit in locuinţa ci!'lculară şi aparţinînd iniţial,
foarte probabil, sanctuarului de pe terasa a III-a, sugerează şi el distruge.rea acestuia in anul 102.
Am m·ea, aşadar, de-a face cu două cuceriri .ale Feţelor Albe de către
romani: prima in 10~, cînd sint distrUJSe definitiv construcţiile de pe terasele a II-a (nivelul :superior), 1a III-a şi a V-a, precum şi construcţia din
nivelul inferior al terasei I, iar a doua in 106 e.n. 2 ~. cind e distrusă locuinţa circulară (nivelul superior al terasei I). Aceasta înseamnă că armatele romane au ajuns pînă la Feţele Albe încă in 102 şi că pacea dintre
Traian şi Decebal s-a încheiat intr-adevăr sub zidurile Sarmizegetusei.
Ideea că distrugerea constatată în nivelul inferior al terasei I s-a
produs in anul 102, că demolarea zidului B, nivelarea şi extinderea acestei terase şi construirea locuinţei circulare au avut loc intre 103-105, nu
e contrazisă de aflarea in locuinţă a torţii de caserolă de bronz cu stampila officinei lui Ansius Diodorus. Obiectele ieşite din acest atelier se
datează atît în a doua jumătate a sec. I e.n., cît şi la inceputul secolu-

° C.

Daicoviciu şi colaboratorii, in SCIV, II, 1, 1951, p. 113 şi pl. IV, b, c.
Idem. op. cit., p. 117 şi pl. IV, c.
22 Idem, op. cit., p. 114.
23 Vezi C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, [Bucur~ti], 1954, p. 21.
Teoretic, s-ar putea presupune că locuinţa circulară de pe terasa l s-a înălţat după
anul 106, pierind apoi într-un incendiu accidental. Bogăţia şi calitatea vestigi.ilor
descoperite aici, precum şi situaţia generală din Munţii Orăştiei fac însă inaccepta2

21

bilă această ipoteză.
24 Această

cucerire treptată se constată şi la
în C. Daicoviciu-Al. Ferenczi, op. cit., p. 18).

cetăţuia Costeştilor
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lui unnător 25 • De altfel, asemenea obiecte rămîneau un timp in uz şi
adesea sufereau chiar reparaţii 26 •
Cit priveşte vasele cele mai caracterist1ce descoperite in nivelul superior de pe terasa a II-a, ele se datează astfel:
Un ulcior pictat (fig. 24 şi 25, A), lucrat la roată, cu toarta ruptă din
vechime şi folosit apoi fără toartă, descoperit in situ pe podeaua locuinţei.
Imită o cană de bronz, a cărei toartă era terminată in partea inf,erioară
in aplică cu mască umană. Deosebirile dintre imitaţia in lut şi originalul
in bronz se datorează mai degrabă ll!l1or motive de ordin tehnic: dificultatea prinderii torţii de lut de gura vasului şi a redării măştii umane. Olarul
dac a recurs la fixarea torţii sub buza vasului şi la redarea aplicii cu
mască umană printr-o umflătură a torţii. Pictura, executată cu culoare
brun-roşcată şi neagră pe fondul gălbui al angobei, constă din motive
geometrice şi zoomorfe (păsări stilizate). Dimensiuni: I: 32,5 cm; D gurii:
7,4 cm; D fundului: 11,5 cm.
Tipurile de căni de bronz care puteau fi imitate se datează, ca perioadă
de producere, incepind din sec. I e.n. pînă in sec. III e.n. 27 • Imitaţia a fost
probabil confecţionată spre sfîrşitul sec. I e.n.
Un vas lucrat la roată cu toartă orizontală care trece peste gură şi cu
tub pentru turnat fixat sub buză (fig. 25, B). De culoare castanie, lustruit,
are pereţii rotllJljiţi (cu diametru! maxim la nivelul umărului), buza îngroşată şi puţin răsfrintă, fundul inelar. Forma vasului e foarte obişnuită
în cetăţile şi aşezările din MWlţii Orăştiei, dar toarta orizontală şi tubul
fac din el Wl exemplar unic pînă acum in această zonă. Dimensiunile:
1: 12,7 cm; D gurii: 12Xl0,8 cm; D fundului: 9 cm; L tubului: 2,2 cm;
D tubului: 1,5 cm; L torţii: 12 cm.
Prezenţa lui in nivelul superior al teTasei a Il-a, împreună cu ulciorul
descris mai sus, asigură datarea in a doua jumătate a sec. I e.n.
Pe terasa a V -a, pe podina de lut a construcţiei din partea de vest, a
fost descoperită o strachină fregmentară. Lucrată la roată, acoperită cu
angobă gălbuie de bună calitate (foarte distrusă de arderea secundară),
are pereţii arcuiţi, buza îngroşată şi marcată printr-o canelură, fundul
inelar. A fost pictată cu motive geometrice (benzi orizontale), din care
nu se mai distinge aproape nimic. Dimensilliili: D gurii: 33 cm; I păs
trată: 10,1 cm.
Condiţiile in care a fost găsită, calitatea angobei şi pictura caracteristică
ne determină s-o datăm ÎIIl a doua jumăttalte ,a sec. I e.n. 28 •
zs Vezi A. Radnoti, Îlll DissPann, ser. II, Bu.dapest, 1938, p. 56, pl. XVII, 4-6, XXI,
7---8; H. J. Eggers, Der romische Import im jreien Germa.nien, 1951, tip. 142, p. 172;
idem, in JahrbRGZM, 2, 1955, tip. 31 a, fig. 2, p. 230; 13, 1966, nr. 21, 22, 79,
p. 104-109; M. H. P. Boesterd, loc. cit.
2° I. Glodariu, in Apulum, VII, 1, 1968, p. 363.
21 M. H. P. Boesterd, op. cit., p. 77-78 (nr. 277), 82-83 (nr. 291).
28 Cf. H. Daiccviciu, in SCIV, XIII, 1, 1962, p. 11.

https://biblioteca-digitala.ro

UN COMPLEX DE

CONSTRUCŢII

77

DACICE

După cum se vede, datarea obiectelor celor mai caracteristice nu contra2:ice consideraţiile noastre despre sfîrşitul aşezării de aici.
Descoperirile de pe Şesul cu brînză incep să pună în lumină o aşemre
civilă dacică oarecum deosebită de cele cunoscute pînă acum. Complexul
de ziduri de terasă creează impresia unei aşezări mari, inflor'itoare, pentru
amenajarea cărei·a s-au cheltuit multe eforturi; terasele suprapuse, încinse
de brîurile zidurilor de calcar, aduc [n minte, păstrînd, fireşte, proporţiile, imaginea Pergamului elenistitc. Nici o aşezare civilă dacică descoperită pînă acum nu se poate compara, din punct de vedere arhitectonic.
cu ceea ce s-a găsit la Feţele Albe; un tablou asemănător il oferă numai
terasele incintei sacre de la Sarmizegetusa. Aşezarea noastră ilustrează in
chip semnificativ caracterul oppidan al civilizaţiei dacice din sec. I
i.e.n.-I •e.n.
Dar complexul de terase de pe Şesul cu brînză se deosebeşte şi de celelalte terase cercetate la Feţele Albe in anul 1972. Deşi locuinţele descoperite pe acestea conţin adeseori un inventar bogat, terasele nu sint susţinute şi apărate de ziduri. Această imprejurare sugerează că terasele
I-V cu construcţiile şi amenajarea lor (locuinţe cu anexe gospodăreşti,
sanctuar, canalizare) reprezintă un complex aparte de locuire, probabil o
.,curte" aristocratică.
Pe de altă parte, .existenţa pe Şesul cu brînză a mai multor niveluri de
loc:uire reprezintă un fenomen destul de rar 1ncă 'În Munţii Orăştiei, aşe
zările din această zonă prezentind, de obkei, un singur nivel. Această
împrejurare autorizează speranţa că, pe măsura explorării celorlalte
terase ale dealului şi a studierii minuţioase 1a materialului arheologic, se
va putea ajunge la anumite precizări şi IÎn cronologi·e absolută a vestigiilor
elin centrul statului dac.
HADRIAN DAICOVIGIU -
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UN COMPLEXF. DE CONSTRUCTIONS EN T·ERASSES DE L'HABITAT
DACE oDE FEŢELE tALBE
(Resume)
Les dernieres annees on a comence la recherche sistematique de l'habitat dace
de Feţele Albe, situe sur les pentes ensoleillees de la colline de Muncelu, parallelc
r·n partie avec la hauteur sur laquelle se dressaient dans l'antiquite les murs de
la Sarmizegetusa royale. L'investigalion eut comme objet unc grande terrassc
(65 m de longueur et 20 m de largeur), appelee par les gens de l'endroit "Şesul cu
brinză" (Le plateau au fromage), et quelques autres encore de sa proximite.
On a constate que la terrasse "Şesul cu brînză" ebait pa!'tagee en ICinque ·.terrasscs
plus petites (I-V), protegees du câte de la colline et soutenues du câte de la pente,
par des murs en blocs de calcaire, bâtis dans une technique de construction deja
connue, caracteristique a la ma~;onnerie dace des Montagnes d'Orăştie. La longueur
<'i Ja largeur des murs different: le mur A s'etend sur cea 40 m de longucur et sur
2,55 m de largeur (ayant devant lui, sur une cer'taine surface, un pavage en dalles
de calcaire), le mur C sur 52 X 1,50 (sur une certa ine porti an, a pres un detour, la
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largeur touche 2,50 m), le mur B sur 60X 1,60-1,65 m, le mur A 2 sur 32,35X1;,43 :m,
le mur A 1 sur 5,36X1,65 m, le mur D sur 24,70X2,35 m et le mur E sur 47X1,90 m.
Sur la terrasse 1, on a decouvert deux niveaux d'habitation, les deux apparteri.,a.nt
a la phase classique de la civilisation dace (Jer s. av.n.e.-Jer s. de n.e.): le nl\reau
inferieur, detruit par des travaux ulterieurs, et le niveau supeneur, sur lequel t>n a
decouvert unc habitation circulaire, ayant a l'interieur nne piece en forme d'abşi«:re.
L'habitation a ete construite apres la demolition partielle du mur B. Son inven.t;a:irc
consiste surtout en ceramique (pour la plupart des jarrf's <i bord en gradin · mais
aussi de la ceramique peinte), en une anse de casserole a l'estampille L. · ANSI
DIODORI et en d.ifferents objets en fer. A l'interieur on a decouvert quelqi.J.es
piliers en andesite et en calcaire, a la partie superieure detruite, qui proviennent
des sanctuaires aneantis.
La terrasse II a trois niveaux: le niveaux inferieur, contenant peu de fragments
ceramiques, provenant de vases brun noirâtre â fo~ plat, le niveau rnoyen, recou\'ert d'une construction circulaire a fondement en locs de calcaire et a une sorte
de terrassc d.ont le plancher en terre cuite est ornemente, et le niveau superieu.r, sur
lequel on a\'ait bâti unc construclion en bois et terre glaise, a deux pieces, â la
base desquelles on aYait mis une parlic des bloes en calcaire de la construction du
niveau moye:n.
Au niveau nv•yen on a t.rouve surtout des vases ceramiqucs brun noirâtre, plus
rarement rougcs, ayanl tous le fond plat, et deux vascs cn pâte a graphite. Au
niveau superieur on a decouvert surtout de la ceramique rougc, caracteristique a
la zone des Montagnes d'Orăştic, une cruchc peint imit.ant un objet similaire cn
bronze, provenr.nt de la fin du Jer s. de n.e., W1 vase a tub<' pour verser et a anse
horizontale (qu'on pourrait dat.ct· dans la seconde moitic; du Jer s. de n.e.) et du
materiau <'n fer pour employer a des constructions.
Sur la terrasse ITI on a bâti un sancluaire circulairc it pilicrs de calcaire, pas
(·\ant a la fois la seule qui manque de mur de protection du câte de la colline.
tu(•e. Le sanctuaire, detruit par unc incendie, a tous sC'S pilicrs r<'slant en place
dl'capites, tout com.me cc>ux des sanctuaires de Grădiştea Muncelului.
Sur la terrasse IV on n'a trouve aucune trace de construction, ccttc terrassc
l-tant a la fois la sc>ule qui manquc de mur de protcction du câte de la collinc.
Sur la terrasse V on avait construit une habitation ct un grcnier. L'inventaire
de l'habit3tion conlient de la ceramiquc>, y compris une ecuelle peint<> de la seoonde
moitie du Jer s. de n.e., et des objets en fer ayant du servir â construire.
On c>st arrive a la conclusion que durant la premiere phase d'habitation sur ,.Şesul
cu brînză" on a\'ait amenage les terrasses 1 et Il et băti les murs B, D et E.
Les constt·uctions situees sur ces terrasses ont peri dans unc· incendie, apres quoi
l'Pndroit a etc nivele et d'aulres constructions y ont ete erigecs. Dans une deuxieme
phase on a amenage les terrasses III, IV et, peut-etre, V, on a Clargi la terrasse II
et on a construit les murs A, i\. 2 et C.
En chronologie absolue, l'habitation sur "Şesul cu brînză" commence vers la
fin du ne s. av.n.e. ainsi comme nous le font constater ks vases en pâte a graphite
et l'autre ceramique provenant des niveaux inferieur et moyen de la terrasse II.
L'habitat a ete conquis et detruit ensuitc par les Romains lors de la gucrre de 102,
quand toutes les constructions se trouvant sur les terrasscs furent aneanties. Entre
les deux guerres daciques on a bâti I'habitation circulaire sur la terrasse I, abimec
elle aussi en 106, pendant la seconde guerre daciquc.
La recherche en 1972 d'autres tcrrasses de Feţele Albe, ou on a trouve des
habitations d'une allure remarquable mais depourvues des amenagements imposants
(murs) constates sur les terrasses I-V de "Şesul cu brînză", a mene a la conclusion
que ces derniercs representent un complexe a part, probablement une "cour" ari!Stocratique.
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Fi g. 4. - Planul locuin ţei circulare de pe terasa I: 1 zidul B, 2 blocuri d e calcar <lin paramentul
exterior al zidului B, 3 blocuri şi lespezi d e calcar de la baza loclli nţei, 4 andezit,
5 micaşist, 6 perete de p ămint b ătut, 7 fragmente cer amice, 8 capac pictat, 9 ceaşcă
lucr ată la roat ă, 10 unguentariu, 11 pl ăcuţ ă de fier, 12 cosor, 13 toart ă de caseroHi,
14 balama, 15 fr agm ent de teac ă, 16 cute, 17 cui cu cap triunghiular, 18 obiect de
fier, 19 c ălcii de lance, 20 clli, 21 piron, 22 scoabă de fier, 23 vas poros, 24 lipitur1i
de perete arsă, 25 p ămint ars, 26 cărbune.
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Planul sanctuarnlui circular: 1 stîlpi înguşti de calcar in situ, 2 stîlpi laţi de calcar
căzuţi, 4 lespede de calcar, 5 micaşist, 6 fragmente dintr-o
lespede de micaşist, 7 bîrnă carbonizată, 8 fragmente ceramice, 9 scoabă de fier,
10 lipitură arsă, 77 cuie mari cu cîrlig, 12 cuie şi piroane, 13 cuie triunghiulare de
fier, 1.:1 lamă de cosor.
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OVIDIU DESPRE AGRICULTURA
DOBROGEI ANTICE

Ştirile privitoare la agricultura D01brogei antLce nu le-am cules din
vreun tratat de agricultură, de felul celor scrise de Oato cel Bătrîn, Terentius Varro sau Columella. Nu le-am cules nici măcar din vreo operă in
versuri dedicată a'Cestui subiect, 1Cllffi sint Georgicele lui Vergiliu, sau din
însemnăriLe vreunui călător curios, dornic să strîngă despre oameni şi
despre locuri cit mai multe date necunoscute pînă la el, pe care apoi să le
împărtăşească atit contemporanilor cit şi urrn.şailor.
E1e se găsesc, răzleţe, ~n două culegeri de scrisori elegiace in versuri.
Tristele (Tristia) şi Ponticele (Epistulae ex Ponto), ale unui poet de
mare talent, Publius Ovidius Naso, trimise de la Tomis (astăzi Constanţa),
unde a fost condamnat să trăiască timp de ,aproximativ 9 ani (9-17 re.n.),
intr-un ţinut cu dima prea .aJspră pentru 1.ID. meridional ·şi in mijlocul unor
populaţii prea 'Înapoiate pentru un reprezentant de seamă al societăţii
rafinate din capitala imperiului roman.
Iată de ce mediul înconjurător de La marginile lumii civilizate de atunci
apare in cele două opere scrise ailci .aJcoperit de vălul cernit al melancoliei.
stăpînă pe intr·eaga lui fiinţă. Din tot ceea ce vedea in jurul său, poetul
nu se opreşte decit ,asupra lucrurilor şi fenomenelor care puteau constitui un cadru adecvat pentru starea lui suflietească.
Dar mai există un element ce nu poate fi trecut cu vederea: cea mai
mare parte a acestor scrlisori :aJU fost 1trimise unor persOlllaje influente de la
Roma, pe care poetul ·încerca prin toate mijloacele să le înduplece să
obţină de La împăr:at rechemarea sa din exil, sau, cel puţin, transferarea
intr-un ţinut cu condiţii de viaţă mai omeneşti.
Toate aceste ·scrisori reprezintă, în ultimă analiză, o pledoarie artistic
meşteşugită, pusă în slujba cauzei poetulUJi.. Pentru atingef\ea obiectivulUJi
urmărit, Ovidiu a făcut uz de toate figurile .şi artificiile, pe care fostul
elev al celor mai vestiţi retari de La Roma 1e stăpînea de minune.
Totuşi, in pofida eforturilor depuse de poet de a adapta! realitatea la
stările sale sufleteşti, a: repetării pînă la s·aturaţie a aceloraşi argumente,
a acelonaşi formule stereotipe şi clişee ce 'Constituie balastul arsenalului
retoric, intilnim în aceste scrisori din exil nenumărate exemple din care
reiese mai presus de odce ~ndoială că el nu pierde nid un moment viziunea obiectivă, directă, a lucrurilor.

https://biblioteca-digitala.ro

N. LASCU

98

Ovidiu este inzestrat cu o bogată imaginaţie creatoare; in opera lui din
exil realitatea înconjurătoare se reflectă cu o varietate nesfîrşită de armonii şi de culori. Pe de altă parte, bogata lui imaginaţie este dublată de un
spirit de observaţie fin şi pătrunzător. Ochiul lui ager a inregistrat cu
precizie ceea ce era caracteristic pentru locurile şi oamenii in mijlocul
cărora trăia 1 , fără însă ca prin aceasta să se conformeze întrutotul exigenţelor precise ale realităţii.

•
Am socotit absolut indispensabile precedente!~ consideraţii preliminare,
pentru a putea preciza limitele in cadrul cărora, ţinînd seamă de caracterul
însuşi al operei ovidiene, datele furnizate de ea să poată fi cit mai just
apreciate. Şi aceasta cu atit mai mult, cu; cît, vorbind sporadic pe parcursul scrisorilor din exil despre vegetaţia IŞi bogăţiile Dobrogei antice, pOetul
manifestă predilecţia, tot din motivele arătate mai sus, de a prezenta mai
ales aspectele negative. El a ales citeva, din aceste aspecte negative; :pe
care le reproduce, ca un leitmotiv, ·în intreaga operă din exil.
Un loc predominant il ocupă, in această ordine de idei, insistenţa .cu
care Ovidiu stăruie asupra lipsei viţei de vie ,şi al pomilor fructiferi. A-stfel, spre sfîrşitul elegiei in care face descrierea detaliată a iernii (Trist.,
III, 10), după ce vorbeşte despre posibilitatea pe care Dunărea le-o of~ră
"barbarilor" de a năvăli in teritoriile pontice, jefuind şi distrugind toţul
in cale, poetul spune textual:
: '

Non hic pampinea dulcis latet uva sub umbra,
Nec cumulant altos fervida musta lacus;
Poma negat regio ... (v. 71-73).
In umbra cea de viţă un strugur nu s-ascunde,
Nu fierbe mustul dulce în căzile adinci,
Şi poame nu-s pe-aice ... 2
Motivul este reluat in elegia care cuprinde descrierea primăverii (Trist.,
III, v. 12}; poetul vorbeşte despre inmugurirea viţei de vie, care:-- spune
el răspicat - lipseşte pe meleagurile getice {v. 14). Poetul stăruie,,' de
asemenea, şi in Pontice asupra aspectului J"egiun.ii fără, frunze şi fără arbori (1, 2, v. 25), care nu produce nici fructe nki struguri (1, 7, v. 14). In
alt loc motivul este amplificat: după ce se plinge că pămîntul pontic· nu
produce nici poame nici struguri, poetul adaugă că malurile nu sînt ~n1 A se vedea mai pe larg: N. Lascu, Pămîntul şi vechii lor:uitori ai ţării noastre
in opera din exil a lui Ovidiu, în Publius Ovidius Naso (XLIII î.e.n. - MCMLVII
e.n.), Bucureşti, 1957, p. 119-191.
2 Traducerea versurilot· a fost luată din: Publius Ovidius Naso, Tristele. Ponticele. Traducere şi prefaţă de Teodor Naum. Ediţia ilustrată de Mircea Dumitrescu. Bucureşti, Univers, 1972. XV +358 p.

t.'·
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verzite de sălcii, nici munţii de stejari {1, 3, v. 51-52). In sfîrşit, Ovidiu
revine la motivul: viţei de vie, imbrăcindu-1 însă cu elemente ale imaginii
atit de familiare in Italia:

Non hic pampineis amicitur vitibus ulmus (Pont., III, 8, v. 13).
Aici în strai de
adăugînd

viţă

in versul

nu

se-nveşmîntă

următor şi celălalt

ulmul,

element:

Nulla premunt ramas pondere poma suos (v. 14).
Şi poamele n-atîrnă pe ram.uri de copac.
Ştirea aceasta privitoare la lipsa viţei de vie in Dobrogea pe timpul
lui Ovidiu este, in general, acceptată ca adevărată de către unii cercetători
modernP. Dar din alte izvoai"e antice rezultă că ·ceea ce spune poetul este
o· exagerate; în cel mai bun caz, ştirea dată de el nu poate fi valabilă
pentru intreg teritoriul Dobrogei.
Intr-adevăr, mai spre sud, pe pantele apărate de vînturi ale platoului
dobrogean, se pare că viţa de vie a fost intens cultivată şi in timpurile
vechi, avind, ca şi astăzi, condiţii prielnice atit in ce priveşte clima, cit
şi expoziţia şi compoziţia solului. Exist•enţa în această parte a unui oraş
cu -numele Dionysopolis, ·in care divinitatea eponimă ·era Dionysos, ocrotitorul viţei de vie, presupune un mare număr de locuitori a căror ocupaţie
principală era viUcultura 4 • Pe de .altă parte, monument.ele epigrafi.ce vorbesc limpede despre o intensă cultură a viţei de vie la extremitatea meridion.ală a teritoriului getiC';.
Dar cultul lui Dionysos era răspîndit şi in celelalte oraşe greceşti din
Dobrogea antică; dovadă sint numeroasele inscripţii şi monumente plastice
care se referă la el.
Demn de subliniat este amănuntul că tocmai la ,Tomis, alături de monumente6, s-au bătut şi monede numeroase legate de cultul lui Dionysos.
Astfel, pe una din ele, datind dintr-o epocă apropiată de timpul cind
Ovidiu minca aici pîinea amară ·a exilului, este repre:?Jentat, pe avers,
chipul zeului vinului, iar pe revers un strugure7 • Jn .gener.al, in num1sma-

~

V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 137.
J. Weiss, Die Dobroudscha im Altertum, Sarajevo, 1911, p. 21. Vezi şi O. Tafrali,
La cite pontique de Dionysopolis, Paris, 1927, p. 13.
s V. Pârvan, op. cit., p. 137.
6
A se vedea descrierea monumentelor la D. M. Teodorescu, Monumente inedite din Tomis, Bucureşti, 1918, p. 57-67. Cf. şi Gr. Florescu, în Analele Dobrogei,
XV, 1934, p. 124-126.
7
Cf. B. Pick - K. Regling, Die antiken Miinzen Nord-Griechenlands, II, 1.
Die antiken Milnzen van Dacien und Moesien, Berlin, 1910, nr. 2542.
4
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tica acestui oraş figuraţia lui Dionysos apare mai bogată şi mai variată
decit in toate celelalte oraşe pontice8 .
Evident, din existenţa cultului deosebit de dezvoltat al lui Dionysos la
Tomis nu putem trage concluzii prea categorice; nu trebuie să mergem
pînă acolo incit să presuprmem că toţi locuitorii oraşului erau proprietari
de vii. El ar putea fi mai degrabă pus in legătură cu importul de vin din
Grecia metropolitană, care constituia unul din articolele de bază ale comerţului cu băştinaşii.
Dar aceasta nu înseamnă, pe de altă parte, că tomitanii consumau numai
vin de import. Locuitorii Dobrogei puteau să cultiiVe viţă de vie pe scară
mai redusă sau soiuri mai primitive, care produceau vin de calitate inferioară. Că vinul era răspîndit printre aceştia ne-o spune poetul insuşi,
atunci cind ii descrie consumindu-1 in bUJCăţi de gheaţă:

Nudaque consistunt fonnam sen•antia testae
Vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt.
(Trist., III, 10, rv. 23-24).

Aice vinu-ngheaţă şi el păstrează chipul
Ulciorului, şi nu-l bei, ci-l farăm.i în bucăţi.!
Aserţiunea poetului este coroborată de existenţa şi printre băşti.ntaşi a
cultului unei divinităţi ·.cu atribuţii analoage acelora a:le lui Dionysos. Este
îndeobşte cunosc:ut că, datorită aceloraşi atribute, zeul Sabazios a fost
sincretizat cu Dionysos 9 , iar, mai tirziu, in timpul stăpînirii romane, cu
\·echea divinitate italică Liber Pater 10• Aceasta înseamnă că şi in imprejurimile oraşului Tomis viţa de vie era cunoscută şi cultivată. De altfel,
compoziţia calcaroasă a solului face ca şi azi, nu departe de Constanţa, să
existe un centru viticol renumit (MurlaJtlar).
Ştirea privitoare la lipsa pomilor fructiferi nu poate fi infirmată de
datele altor izvoare antice. Dar in timpurile moderne, mai ales după
c•liberarea de sub jugul turcesc, s-a constatat că in anumite părţi ale
Dobrogei dima şi solul sint favorabile culturii unor specii de pomi :fru.ctiferi. Greutăţ.i mai mari s-au intimpinat in regiunile de stepă - şi
acesta este cazul imprejurimilor imediate ale Constanţei - unde cultura
pomilor cerea o grijă deosebită şi o preocupare permanentă.
Dar, dacă, potrivit statisticilor vremii 11 , Dobrogea ern, in comparaţie
cu celelalte regiuni ale ţării, cea mai săracă regiune pomicolă, făcînd,
astfel, ca ştirile date de Ovidiu să fie mai aproape de realitatea din imediata vecinătate a oraşulU!i, situaţia nu mai este aceeaşi in condiţiile

8

D. M. Teodorescu, op. cit., p. 67

şi

urm.

Cf. DA, I, 1, s. V., p. 579.
10 P. Nicorescu, Uber-Dionysos, in BCMI, VIII, 1915, p. 43. A se vedea
Vuip<', Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, p. 230.
11 Cf. Dobrogea (1878-1928), p. 520.
!l
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agri·culturii soci-aliste. Acum Dobrogea a dev.enit nu numai o podgorie
întinsă, ci şi o livadă cu mari suprafeţe p1antate cu porni fructiferi, pînă
în imediata apropiere a Constanţei.
De aici rezultă că, obsedat de imaginea patriei sale îndepărtate, Ovidiu
dezvoltă cu predilecţie efecte de 1contrast şi, in aceste condiţii, peisajul
dobrogean servea de minune .ţelurilor mmărite .

•
In ceea ce priveşte cultura cerealelor, nu mai intilnim aceeaşi negaţie
poetul vorbeşte însă în mod indirect despre existenţa lor.
Astfel, cind se plînge de atacurile neîncetate ale "ba~barilor" - care
constituie, de asemenea, un leitmotiv - Ovidiu spune textual:
categorică;

Tempus in agrorum cultu consumere dulce est:
Non patitur verti ba1'ba1'us hostis humum.
(Pont., II, 7, v. 69-70).

E-o dulce desfătare să-ţi poţi lucra pămîntul:
Barbarul nu te lasă ogorul să ţi-l ari.
Din aceste versuri reiese limpede că aici nu mai ·este vorba de un
simplu efect de contrast, rei că poetul pleacă de la o realitate trăită:
băştinaşii dobrogeni ar fi lucrat suprafeţe întinse de pămînt, dacă le-ar
fi dat răgaz populaţiile din no~dul Dunării.
In alt loc (Pont., III, 8, v. 2) Ovidiu numeşte ţinutul din jurul oraşului
Tomis Tomitanus age1'. Aceasta înseamnă o referinţă La un teren cultivat sau, in ori1ce caz, cultivabil. In schimb, cuvintul arva, întrebuinţat
adeseori de poet, indică, cu toată siguranţa, terenuri cultivate (Pont., 1,
9, 45; lV, 7, 3 etc.). De asemenea, arătînd !Că din cauza incursiunilor din
nord nu pot fi exploatate nki bogăţiile subsolului, poetul foloseşte termenul agricola, indicindu-1, astfel, pe oel ·care-1 cultivă la suprafaţă (Pont.,
II, 7, v. 5-6).
Ovidiu insistă, în această ordine de idei, indeosebi asupra f.aptului că
ţăranii nu puteau cultiva din plin toate ogoarele din caw--a repetatelor
incursiuni şi devastări ale ~barilor. Elocventă este descrierea unei
incursiuni dinaf·ară:
'

Diffugiunt alii, nullisque tuentibus agros,
lncustoditae diripiuntur opes,
Ruris opes parvae, pecus et stridentia plaustra
Et quas divitias incola pauper habet
(Trist., III, 10, v. 57-60).
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Fug oamenii! De ţarini nu-i nimeni să m.ai
A barbarului pradă e-al omului avut,
Nimica toată: carul ce scirţize, l.'reo vită,
Şi toat-agonisita sărmanului plugar!

vadă:

Poetul vorbeşte despre ţarini rămase fără apărare, deoarece locuitorii
au fugit din calea barbarilor, iar recoltele erau jefuite. Acele ruris opes
parvae şi quas diPitias incola pauper habet, amintite de poet, nu sint
altceva decit bunurile strînse prin muncă de lucrătorii vechiului pămînt
dobrogean.
Această presupunere este, de altfel, confirmată de ceea ce spune poetul
in continuare, dnd zugrăveşte un crimpei din viaţa locuitorilor, după ce
s-au retras năvălitorii: nelinişte şi nesiguranţa zilei de miine:

Twn quoqlle, cum pax est, trepidant formidine belli,
Nec quisquam. presso vomere sulcat humum.;
Aut videt aut metuit locus hic, quem non ridet, hostem.:
Cessat inere rigido terra relicta situ (v. 67-70).
Aici şi-n timp de pace războiul te-nfioară,
Şi nimenea nu trage o brazdă pe ogor.
Il rezi sau nu pe duşman, de dinsul tot ţi-e teamă,
Pămînturile toate paragină rămin.
Din aceste versuri reiese, fără putinţă de tăgadă, că agricultura era o
indeletnicire răspîndită in Dobrogea antică şi că lăsarea in paragină a
pămîntului era pricinuită numai de desele invazii şi jafuri. Poetul revine
asupra acestui motiv (Pont., 1, 10, v. 32), spunind că in ţinuturile getice
nu există nici un fel de belşug ( ... in Geticis nulla copia locis).
Dar tot Ovidiu arată că, in general, băştinaşii făceau tot ce le stătea ~n
putinţă pentru a-şi cultiva ogoarele, cu toate atacurile şi jafurile celor
din nordul Dunării. In răstimp de linişte relativă, unii din ei ieşeau din
locurile de refugiu şi lucrau pămîntul, ţinînd cu o mină plugul, cu cealaltă arma:

Est igitur rarus, rus qui colere audeat, isque
Hac arat infelix, hac tenet arma manu
(Trist., V, 10, v. 23-24) .

. . . de-aceea rareori
Cutez-un om să iasă la cîmp: nefericitul,
> Cu-o mînă e pe armă, cu cealaltă pe plug!
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Aid tr-ebuie căutată
peisajului dobrogean:

expHcaţia

imaginii pe oare poetul o

dă

in alt loc

Quocumque adspicies, campi cultore carentes
Vastaque, quae nemo vindicat, arva iacent
(Pont., 1, 3, v. 55-56).

Oriunde-ntorci privirea, paragină-i pămîntul,
Cîmpie fără margini şi fără de stăpîn!
Că agricultura era o ocupaţie răspîndită in ţinutul unde se afla poetul
reiese destul de clar şi din altă parte. Anume, intr-una din Pontice (1, 8)
el spune ·că ar mai uita de amărăciunile exilului dacă ar avea cel puţin
un petec de pămînt pe care să-1 lUicreze. Poetul 'ar dori să are cu un plug
tras de boi şi să arunce seminţe peste br-azdele de curînd intoarse, întocmai cum făceau geţii din apropierea lui:

'lpse ego, ne solitis insist.ant pectora curis,
Ducam ruricolas sub iuga curva boves,
Et discmn Getici quae norunt verba iuvenci
Adsuetas illis adiciamque minas:
lpse manu capulum pressi moderatus aratri
Experiar mota spargere semen humo (v. 53-58).
Ah, ca să uit durerea ce inima-mi încinge,
· Şi boii cei sarmatici i-aş pune eu la plug,
Aş învăţa şi limba de care ei ascultă,
l-aş îndemna din au1·ă să s-opintească-n jug.
De corn ţinîndtt-mi plugul, în ţărnă l-aş înfige,
Aş arunca siimînta pe cîmpul cel brăzdat.
De altfel, şi din alte izvoare antke reiese că solul dobrogean era propice culturi'i ccrealelor, confirmind ştirea dată de Ovidiu in mod mai
mult indirect. Astfel, pe monedele regilor sciţi de pe teritoriul Dobrogei
antice era reprezentat •Capul Demetrei, zeiţa agriculturii, încununat cu
spice. Acest amănunt constituie un .indiciu că cerealele erau una din princ:ipal,e-le bogăţii ale ţăriP 2 •
De asemenea, zeiţa agriculturii apare pe monedele oraşelor greceşti
din Dobrogea 13 • Mai mult încă: o inscripţie de la Tomis vorbeşte despre
un preot al Demetreil 4 • Aceasta nlll înseamnă că grecii înşişi se ocupau
12
13
14

D. E. Tachella, în Revue Numismatique, 1903, p. 31.
B. Pick, Die antiken Milnzen von Dacien und Moesien, Berlin, 1898, p. 88.
G. Tocilescu, în AEi'vi, VI, 1882, p. 21, nr. 41.
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cu agricultura, dar că pentru ei produsele agricole ale băştiruaşilar constituiau o marfă importantă in activitatea lor comercială 15 •
Alături de cultul Demetrei, mai era răspindit şi cultul altor divinităţi
socotite ocrotitoare ale ocupaţiilor agricole de tot feluP 6 •
Ştirile mai apropiate de timpul in care Ovidiu mînca pîinea amară a
exilului la Tomis confirmă pe deplin acest lucru. Astfel, o inscripţie ne
arată că numai cu citeva decenii după moartea poetului, pe timpul domniei lui Nero, guvernatorul provinciei Moesia, in care fusese înglobat şi
teritoriul dobrogean, trimitea mari cantităţi de cereale pentru aprovizionarea RomeP 7• Se inţelege că şi Dobrogea VIB. fi avut partea ei de contribuţie. De altfel, şi izvoarele mai tîrzii vorbesc in acelaşi sens: un
scriitor din sec. al III-lea, Solinus, numeşte Moesia horreum Cereris 18 •
Se poate conchide, aşadar, că, din ceea ce reLatează Ovidiu in legătură
cu agricultura, nu trebuie luate in considerare afirmaţiile vagi, cu caJI'Iacter general, care se încadrează mai curind in seria clişeelor folosite pentru a obţine rechemarea sa din exil.
Se pare, in schimb, că poetul este mai aproape de realitate atunci cind
arată greutăţile şi nesiguranţa in care trăiau băştinaşii, neputirudu-şi
cultiva ogoarele. Este adevărat însă că şi acestea - aşa cwn am subliniat .şi mai sus - sînt ştiri date de Ovidiu in mod indirect, deoarece motivul exploatat de el era altul: atacurile barbarilor .

•
Ştiri, iarăşi răzleţe, intilnim şi cu priVIre la stadiul de dezvoltare a
acesto~ ocupaţii principale a locuitorilor Dobrogei antice, cum erau geţii.
Din versurile citate mai sus (Trist., V, 10, r. 24 1şi Pont., 1, 8, r. 57) reiese că geţii cunoşteau şi foloseau pe scară largă plugul cu un singur

corn.
Acest amănunt este deosebit de important şi reffiectă o situaţie reală.
Amintim in această ordine de idei că o reprezentare plastică de pe aşa
numitul monument al lui Quadrr-atus, descoperit la Capida\Tia 19, confi:rmă
ştirea dată de Ovidiu. Plugul t<tVea in Dobrogea, ca, de altfel, şi in Italia
acel<=>i epoci, un singur corn orizontal.
Acest plug era, foarte probabil, numai de lemn, neavînd încă brăzdar
de fier. Vasile Pârvan a ·arătat că in această epocă intreaga agricultură
şi gospodărie getică se găsea încă in stadiul de dezvoltare al "epocii lemnului", fierul fiind întrebuinţat numai pentru confecţionarea arme1or 20 •
1s R. Vulpe, op. cit., p. 227.
16

Ibidem.

17

CIL, XIV, 3608.

Collectanea rerum m.emorabilium, 21, 3.
V. Pârvan, Inceputurile vieţii romane la gurile
2o V. Pârvan, Getica, p. 138.
18

19
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Totuşi se ,pare -că el era mai mult decît o simplă rariţă, de vreme ce• poe-

tul

vorbeşte

de

b~azde

de

pămînt:

Nec quisquam presso vomere sulcat humum
(Trist., ILI, 10, v. 68).

Şi

nimenea nu trage vreo

brazdă

pe ogor.

Acelaşi

lucru îl spune şi în alt loc (Pont., Il, 7, v. 69-70).
Plugul era tras de boi prinşi la jug - sub iuga curva, spune poetul
(Pont., 1, 8, v. 54) - reeea ·ce se vede limpede şi pe monumentul lui Quach-atus. Că poetul nu J:"eproduce o simplă reminiscenţă rustică din ltali•a,
ci zugrăveşte o s·cenă văzută aievea, rezultă din cele două versuri care
urmează (55-56):

Et discam Getici quae norunt verba iuvenci,
Adsuetas illis adiciamque minas
Aş învăţa şi limba de care ei ascultă,
l-aş îndemna din gură să s-opintească-n jug.
In sfîrşit, o scenă văzută aievea de poet pe melea~gurile Dobrogei poate
fl considerată :şi cea zugrăvită de el CU! citeva versuri mai înainte, din
care rezultă că geţii se ocupau şi cu creşterea oilor şi a caprelor:

lpse ego pendentes - liceat moda - 1"Upe capellas,
lpse velim baculo pascere nixus oves (v. 51-52).
Să aibă şi pribeagul ...
Să pască nişte capre pe stînci acăţărate,
Şi oile să-şi pască, în bîtă rezemat!
O ocupaţie strîns legată de .agricultură era măcinl(ltul ,oerealelor la riş
niţă. După OvLdiu, această îndeletni·cire ·cădea ex:clusiv [n sai'Icina femeilor:

Femina pro lana Ce1·ealia munera frangit
(Pont., III, 8, .nr. 11).

Aici, la noi, femeia

îşi macină făina.
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Folosirea rişniţei de către geţi este atestată şi de descoperirile arheologice21; măcinatul grăunţelor revenea in mod firesc femeii, care conducea întreaga gospodărie.

•
Cu tot caracterul lor indirect, ştirile date de Ovidiu despre agricultură
in general sint singurele care au o valoare documentară indiscutabilă,
mai ales că ele sint confirmate şi de alte izvoare antice.
NICOLAE LASCU

OVIDE SUR L'AGRICULTURE DE L'ANTIQUE DOBROUDJA
(Resume)
L"auteur inlerprete quelques informalions concernant l'agriculture de l'antique
Dobroudja, tir&es des lettres elegiaques du poete Publius Ovidius Naso (Tristia et
Epistulae ex Ponto).

l\lalgre leur caractere indirecte, les donnees d'Ovide sur l'agriculture ont une
Yaleur documenlaire indiscutable, surtout qu'elles sont confirmees aussi par d'autres
sources anliques.

21

1dem, p. 135.
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LA CASTRELE ROMANE
DIN DACIA

Lips·a unor studii teoretice recente asupra castrelor romane din Dacia
ne-au determinat să ne ocupăm de un sector delimitat şi anume de studiul turnurilor de poartă al castrelor romane. Pentru uşurarea problemei, prezentăm în cele ce urmează un repertoriu al porţilor cunoscute
la castrele din Dada în funcţie de forma şi data ridicării lor ·În piatră.
1. DROBETA-TURNU SEVERIN. Cele patru porţi ale castrului sînt identice
ca formă şi dimensiuni. Porta praetoria se găseşte pe latura de sud a castrului,
contrar regulilor de castrametaţic anticăl.
Porţile au dC'schiderea de circa 3 m şi sint flancate de două turnuri interioare,
patrate, cu un ieşind de 0,70 m faţă de linia exterioară a zidului de incintă. Spre
spaţiul porţii fiecare turn era prevăzut cu doi pilaştri de cărămidă care susţineau
probabil o poartă de lemn. Intrarea în turnuri a fost găsită pe latura opusă incintci. Zidurile turnurilor aveau o grosime de 0,80 m2.

Castrul a fost construit de cohors 1 Antiochensium în perioada dintre cele
cu daciia.

două

războaie

2. RACARI. Porţile castrului sînt identice, iar porta praetoria <'Ste pe latura
de est (pl. 1, fig. 10). Porţile au o deschidere de 3,45 m şi sint flancat<' de două
turnuri cu planul aproape patrat a\·ind un ieşind de 0,15 m. Pilao:;trii dubli care
susţineau porţile de lemn sint retraşi cu 2,10 m spre interior faţă de linia zidului
exterior. Intrarea în turnuri se făcea prin latura opusă frontului 4 • Porţile au fost
baricadate cu ziduri tîrzii".

· 1 Pentru problema orientării castrelor şi a regulilor de construcţie, vezi Gr. F'lorescu, Castrul roman de la Răcari, în ArhOlt, IX, 51-52, 1930, p. 3~6. nota 2;
V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 128-133; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 227 după Hyginus, De munitionii:Jus
castrorum, p. 56.
2 Gr. Florescu, Castrul roman Drobeta (Tr. Severin), în RIR, III, 1933, p. 39;
D. Tudor, OltRa, p. 283.
3 Gr. Florescu, op. cit., p. 37; D. Tudor, OltRa, p. 277.
4 Gr. Florescu, în ArhOlt, IX, 51-52, 1930, p. 382-383.
s D. Tudor, 0ZtR3, p. 301.
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Castrul a fost construit de un numerus de mauri in timpul lui
lui Hadrian 7 •

Traian~

sau a

3. COPACENI. Din castru s-a păstrat numai latura de est. Poarta dezvelită in
întregime (pl. II, fig. 5) are o deschidere de 3,05 m şi este flancată de două turnuri
de 4,15 X 5 m. Turnurile au un ieşind de 0,35 m realizat prin îngroşarea zidului de
incintă. Poarta avea doi pilaştri în prelungirea curtinei. Zidurile turnurilor av(.'au
o grosime de 0,80 m exceptind cele dinspre est groase de 2 m. Intrarea în turnuri
se făcea prin latura interioară, opusă zidului de incintă a castruluiB.
Castrul a fost ridicat de numerus Burgariorum et VHedariorum (CIL, III, 13795)
in 137-138 e.n. şi rcfăcut radical de acelaşi numeru.s in anul 140 e.n. din ordinul
procuratorului provinciei, Iulius Fidus Aquila (CIL, III, 13796)~.
4. POIANA IHVOLAHI-ARUTELA. S-a păstrat porta praetoria şi cele două
porţi principale. Porta praetoria (pl. II, fig. 6), situatii la mijlocul laturili de est,
are <l deschidere de 2,70 m şi este ilancată de două turnuri patrate care inchid o
cameră de 1,80 X 1,5:! m. Turnurile au un i~ind de 0,30 m, lul1€ de 3,30 m. In prelungirea zidului de incintă apar şi aici doi pilaştri pe a căror linie interioară s-a
descoperit un prag 10• Porţile principale se deosebesc de port a praetoria.
Castrul a fost ridicat de Suri sagittarii in anul 138 e.n.".
5. RIŞNOV-CUMIDA V A. Au fost cercetate toate cele patru porţi ale castrului.
au o deschidere intre 4,10 şi 4,50 m !Şi sint in.cadrate de bastioane patrate
cu laturile intre 4,30-4,GO X 4,30---4,60 m (pl. I, fig. 7, 8). Ieşindul bastioanelor esk
de 0,35-0,40 m. Exceptind poarta de nord-est, celelalte sint blocate parţial de ziduri
construite ulterior. La poarta de nord-est apar două contraforturi spre deschiderea
Porţile

porţii'2.

Castrul a fost ridicat în

piatră

probabil în prima

jumătate

a secoluh.lli. II e.n. 1a.

Gr. Florescu, în ArhOlt, IX, 51-:12, 1930, p. 392.
D. Tudor, OltR 3 , p. 302.
s Idem, p. 272.
9 Idem, Castra Daciae Inferioris V-Vll, in Buletinul Muzeului Militar Naţional,
nr. 9-10, 1941-1942, p. !:15-101; D. Tudor, OltR 3, p. 274-275; Cristian M. Vlădescu,
Gh. Poenaru Bordea, Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din
jurul masivului Cozia, in BMI, XLI, 3, 1972, p. 30.
10 D. Tudor, Castra Daciae Inferioris IV. Castrul şi te!'mele romane de la Bivolari
pc Olt, in BCMI, XXXV, 1942, p. 143-145; D. Tudor, OltR 3 , p. 266-270; Gh. Poenaru
Bordea, Cristian M. Vlădescu, Date noi în legătură cu castrul Arutela, in SCIV, XX.
1, 1969, p. 101-113; D. Tudor, Gh. Poenaru Bordea, Cristian M. Vlădescu, Rezulta6

7

tele primelor două campanii de săpături arheologice in castrul roman din Poiana
Bivolari. Arutela I-II, in Studii şi materiale de muzeog1·ajie şi istorie militară,
2-3, 1969-1970, p. 8-46; Cristian M. Vlădescu, Gh. Poenaru Bordea, în BMI, XLI,
3, 1972, p. 27-28.
li CIL, III, 12601, a-h= 13793, 13794.
12 N. Gudea, Ioan I. Pop, Castrul roman de la
cercetarea limesului de sud-est al Daciei romane,
13 Idem, p. 63.

Rîşnov
Braşov,
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6. SLAVENI. Este cel mai mare castru de pe Zimes Alutanus. Nu avem infordespre porţile castrului anterior celui severian. Porta praetoria şi porta decumana ale castrului se•Terian au fost săpate de Gr. Tocilescu, dar nu avem inforJnaţii precise despre eleH Porţile principale sint identice {pl. III, fig. 4). Deschiderea
porţilor între contraforturile aflate, atit în prelungirea zidului de incintă, cît şi in
prelungirea laturilor dinspre interior a turnurilor, este de 3,50 m. Turnurile de
5,95 X6,25 m aveau un i~ind de 0,55 m cu colţurile uşor aplatizatets.
Castrul a fost construit de Ala 1 Hispanorum în anul 205 e.n.t 6

maţii

7. RACOVIŢA. Este unul dintre ultimele castr-e construite rpe limes Alutanus.
Au fost săpate cele patru porţi in intregime. Porta praetoria este cea mai mare,
arc o deschidere de 5,73 m şi este flancată de două turnuri de 5,10 X4,75 m (pl. I,
fig. 9). Celelalte porţi au o deschidere de circa 4,75 m şi sînt flancate de turnuri
aproape patrate a căror dimensiuni au mici diferenţieri de la o poartă la alta.
Zidul de incintă este îngroşat cu 0,35 m pe o porţiune mai mare decit lăţimea
turnurilor. In prelungirea acestui Jeşind spre deschiderea porţii a fost construit din
cărămidă cite un contrafort lat de 1,20 mti. Sărăcia materialului arheologic, lipsa
\'alului şi şanţului au dus la ipoteza părăsirii castrului inainte de a fi terminatts.
Data construirii sau părăsirii lui rămîne necunoscută.

8. JIDA V A. Este cel mai mare castru de pe limes ,Transalutanus. Porta praetoria
principale sint identice (pl. 1, fig. 3). Intrarea dublă, marcată de pilaştrii
este largă de 3,80 m. Porţile sint flancate de turnuri patrate cu un ieşind de
0,25 m. Porta decumana are doi pilaştrii in prelungirea zidului de incintă şi o deschidere de 3,30 m (pl. 1, fig. 2). ,Turnurile care o încadrează sînt aproape patrate,
măsurînd în exterior 5,40 X 5,65 mt 9 •
Castrul a fost construit probabil după Septimius Severus<=o.
şi porţile

9. BUCIUM!. Porta praetoria aflată pe latura de sud-est a castrului are o deschidere de 8 m împărţită în două culoare de 4 şi 3 m de un pinten lat de 1,05 m şi
lung de 5,80 m (pl. I, .fig. 6). Pintenul începe de la linia din spate •a zidului bastioanelor şi se ridică doar cu 0,40-0,50 m deasupra nivelului drumului antic. Poarta
este flancată de două hastioane dreptunghiulare de 7 x 5 m cu un ieşind de 1,50 mzt.
10. CITERA-POROLISSUM. Au fost săpate porţile de pe laturile lungi ale castrului. Porţile aveau o deschidere de 4 m !Şi erau flancate de turnuri dreptunghiu-

D. Tudor, Castra Daciae Inferioris II. Castrul şi aşezarea romană de la Slă
în BCMI, XXXIII, fasc. ,105, 1940, p. 35.
t5 D. Tudor OltR1, p. 310.
16
CIL, III, 13800. Publicată de Gr. Tocilescu în AEM, 1896, p. 80, nr. 7; idem,
I'ouilles, p. 120.
17 D. Tudor, Castra Daciae Inje1·ioris, III. Castrul Racoviţa A.rgeş, în BCMI,
XXXIJI, 1940, p. 36-37; Idem, OUR 3 , p. 298.
18 1dem, în BCMI, XXXIII, 1940, p. 40. ,
19 D. Tudor, OltR 3 , p. 295.
20 Jdem, p. 322.
21 E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul mman de la Buciumi. Contribuţii la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972, p. 18-19.
14

l'eni-Romanaţi,

https://biblioteca-digitala.ro

D. ALICU

110

de 1,40 m in afara zidului curtineF 2 • Pe planul castrului se obdouă contraforturi inspre spaţiul porţii, in dreptul zidului:: de
(pl. L fig. 12).

Iare cu un
sC'rvă

ieşind

existenţa

incintă

a

Caslrul se prPSupune a fi construit in timpul lui Antoninus Pius2 3 .
11. ILIŞUA. Torma a săpat poarta de pe latura de sud, mai bine păstrată. (pl. 1,
fig. 11). Poarta are o deschidere de 8 m şi era împărţită in două culoare inegşÎe· qe
un pinten, care incC'pC'a de la linia din spate a bastioanelor. Era Ilancată d~. turnuri drcptunghiulare cu un ieşind de circa 1,5 m. Poarta a fost blocată de
~id
·.

un·
!

\ ·~ 1 j

Castrul dC' piatră a fost ridicat de ala 1 Tungrorum Frontoniana proba;bil in
vremea lui :\ntoninus Pius 25 .
12. INLACENI. Au fost săpate toate cele patru porţi ale cas~rului, dar q~telc
t(•hnice au rămas nepublicate. Se ştie doar că bastioanele porţilor sint patl:'l.ll~ţer<:>
!?i au suferit numet·oaS<' refaceri. Porta praetoria {pl. 1, fig. 5) este imp~ţiţA. ~n
două culoare printr-un zid. Port.a decumana este blocată 26 , de asemenea,, ..{iind
parţial blocată ~i .porta prindpalis sinistra (pl. 1, fig. 4). Din planul castru~).li. se
poate deduce că unul din culoarele porţii praetoria a fost blocc;t de un ~i4.. de
asemenea porta principalis dextra. La lnlăceni IipsPSc turnurile de colţ, i~t; turnuri!<' intermediare sint suplinite de grupuri df' cite două contraforturi. ·
·

M. Mac rea presupune ridicarea castrului de piatră dr:- cohors IV Hispanorttm. în
timpul împăratului Caracalla 27 • Argumentele nu sint însă .::onvingătoare.
13. GHERLA. La mijlocul laturii de PSt a Iost descoperită porta praetoria. P-oarta
an' o dPSchidf'N' de 3,50 m şi este flancată de două bastioane dreptunghiulare..care
ies in afara zidului de incintă cu 4 m2B.
'·.• .' ·

Pentru datare a fost folosită o inscripţie dedicată de ala II Pannoniorum. împă
ratului Antoninus Pius pentru ridicarea pretoriului in piatră. Inscripţia datează
din anul 143 e.n.zu.
·',

?.! M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, Şantierul arheologic Porolissum, in Materi'all?,
VII, 1961, p. 375.
23 Idem, loc. cit.
2t C. Torma, Az also-ilosvat romai allotabor s miiemlekei. Helyirati vrizlat. 1-so
kozlemimy, in ErdMuztvk, III, 1864, p. 11 sqq.
~5 C. Daicoviciu, Micia 1. Cercetări asupra castrului, in ACMIT, III, 1930-1'931,
p. 17, nota 14., după A. Buday, A szolnok-dobokai romai taborhelyek jelentOsege,
Cluj. 1911, p. 10.
~" M. Macrea, L. llu..:dugan, G. Ferenczi, K. Horedt, 1. Pop<:'Scu, 1. L RU.ssu,
z. Szel<<'ly, N. Va5iu, 1. Winkler, Despre rezultatele cercetărilor întreprinse de
şantierul arheologic Sf. Gheorghe-Breţcu 1950, in SCIV, II, 2, 1951, p. 304---:-305.
2 7 M. Macrea, Apărarea graniţei de vest şi nord-est a Daciei pe timpul împăra
tului Caracalla, in SCIV, VIII, 1. 195i, p. 239.
~B V. Christescu, op. cit., p. 135-136; vezi şi Rep. ms.
2 9 J. Ornstein, Vom 1·omischen Kastell bei Szamos-Ojvar, in JOAI, XI, '1908,
DPiblatt, col. 207-208; V. Christescu, op. cit .. p. 136.
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Castrul de la Breţcu se deosebeşte de celelalte castrf'
din Dacia datorită zidului dublu care îl înconjoară 3(l. Porţile de est, vest şi sud sînt identice, au o deschidere de 4,50-5 m şi sînt flancate de turnuri patrate cu latura de
:1 m (pl. Il, fig. 2). Ele sint cuprinse intre zidurile de incintă, cel~ două ziduri formînd două din laturile lor. Porţile de est şi vest mai sînt flancat.0 şi de dou<-1
platforme obţinute prin lărgirea spre interior a celui de al doilea zid de incintă.
Deo~bită este poarta de nord, a carei deschidC're este de 4 m eşi care este flancată
de două turnuri de 5,50 X 9,70 m (pl. Il, fig. 1). Lăţimea turnurilor s-a ob~inut prin
distanţarea celor două ziduri care înconjoară castruPt.
14.

BREŢCU-ANGUSTIA.

tn •castru sint atestate coho1·s 1 Bracaraugustanorum şi cohors 1 Hispanorum. Construirea castrului este datată ipotetic in timpul războaielor cu daciP~.
15. POIANA BIVOLARI-ARUTELA. La porţile princip:::lie lipsC'sc turnurile de
Porta principalis dextra (pl. Il, fig. 12), cu o deschidere d(' :2,85 m. (>sle
marcată de doi pinteni lungi de 1,90 m. Pintenii se termină cu cite un contrafort
de. 0,60 X0,64 m. In extrC'mitatea estică a lor apar ca şi la porta praetoria contratorturi de O, 75 X 0,80 m. In lre contrafort urile din faţă apare un pavaj care se păs
poartă.

trează

şi

intre contraforturilc aceluiaşi pinten. Nu ştim dacă poarta a fost acoperită formînd astfel un turn unic. In exterior apare cite un ieşind de o parte şi de
cealaltă a porţii de 0,35 >< 1,50 m. Forta principalis sini.~tra (pl. II, fig. 10) arC' mici
deosebiri faţă de porta principalis dextra. Pintenii .sint lungi df' 1,80 m, dar lipse.-;c
contraforturile dinspre interior şi este pavală pe toată dcschiderea'·' 1•
. 16. TITEŞTI. Castrul are numai două porţi: porta praetoria şi porta decumarw· 11
(pl. Il, fig. Il, 13). Deosebirile faţă de porta principali.s sinistra df' la Bivolari sint

mici·· şi privesc doar diferenţele de dimensiuni dintre lungimea pintC'nilor. Din
planul porţilor executate de P. Polonic reiese existenţa unui ieşind de 0,35 m'1:;.
Acest ieşind făcea corp comun cu contraforturile care susţineau probabil poarta.
nici o indicaţie cu privire la data ridicării lui. După tehnica de cona zidului de incintă, sprijinit in interior de contraforturi dispus(' la distanţe
egale, tehnică folosită şi la •castrele apropiate de la Copăceni şi Bivolari, s-a
presupus ridicarea lui in ·aceeaşi perioadă, de aceleaşi trupe, Suri sagittarii sau
numerus Burgariorum et Veredarioruma6. Aceste trupe mutate ulterior la Slăveni
şi Romula nu mai folosesc aceeaşi tehnică de construcţie" 7 •
· Nu

există

strucţie

30

incintă dublu s-a descoperit şi la castrul de la Hoghiz, vezi K. Horedt.
arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş, in Materiale, I, 1953,

Zid de

Cercetări

p. 788.

M. Macrea şi calah., op. cit., p. 291.
Idem, p. 295.
33 Vezi nota 10.
34
D. Tudor, in Buletinul Muzeului Militar Naţional, nr. 9_:_1'0, ·t94l-l9t:Z, .p.
98-99; idem, OltRa, p. 314.
35 Cristian M. Vlădescu, Gh. Poenaru Bordea, op. cit., p. 32, fig. 13.
31

a2

36

37

ldem, p. 30.
ldem, p. 31.
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17. SARAŢENI. Poarta de pe latura de nord a castrului (pl. JI, fig. 9) constă
dintr-un singur turn dreptunghiular de 8X6,25 m. Latura ~ui nordică este fonnată
de curtina castrului38.
Castrul a fost garnizoana trupei cohors 1 Alpinorum şi nu este datat.
18. VEŢEL-M1C1A. A fost săpată poarta de pe latura de sud a castrului (pl. 1,
fig. 1). Poarta era flancată de două turnuri aproape patrate cu zidurile foarte
groase de 1,70 m, iar cel dinspre front de 2,10 m. La exterior, corespunzător zidurilor de est şi Yest, apar două ieşinduri de 0,90 m. Poarta este împărţită de un zid
lat dP 2,20 m in două culoare egale de 1,90 m39.
Castrul sc consideră că a fost ridicat în piatră in timpul lui ~.<\ntoninus Pius,
cind la Micia sint atcst~te trei corpuri de trupă: cohors II Flavia Commagenorum,
cohors 1 Vindelicorum, aLa 1 Hispanorum Campagonum40.
19. VARADl.'\-ARCJD.-tVA. Ca formă porţile castrului se aseamănă. Porta praetoria (pl. II, fig. 3), cea mai mare dintre ele, are spaţiul porţii împărţit de un zid
lat df' 1,20 m in două culoare egale de 3,80 m. Este flancată de două turnuri dreptunghiularc de 8,40 X 4,65 m., cu un i~ind de 0,80 m. De ambele părţi ale porţii,
paralel cu zidul de incintă, se ridicau două ziduri J.ungi de 10 m. Porţile (principale
(pl. II, fig. 4) aveau o deschidere de 3,45 m şi turnlU'ile de 8,50X3,15 m. Porta
decumana (pl. II, fig. 7) este cea mai mică, avînd o deschidere de 3,15 m şi turnlU'ile de 8,50 X 2,80 m. Din colţurile interioare ale tlU'nurilor, care flancau cele
trei porţi, pornea un zid oblic gros de 0,80 rn, care întîlnea via .sagula.ris-11.
Castrul de piatră a fost ridicat de cohors 1 Vindelicorum !La o dată nedeterminatău.
20. BUMBEŞTI. Se păstrează două porţi, pe laturile de sud-vest şi sud-est. Porţile
<'li o deschidere de 4,50-5 m şi sint flancate de cilte două turnuri dreptunghiulare
de 9,75X3,90 m. Lipseşte ieşindul. La porta decumana (pl. II, fig. 8) apar două
contraforturi, aflate în prelungirea zidului dinspre interior a turnurilor. Zidurile
turnurilor aveau o grosime de 0,80 m. Excepţie fac ziduri'le care flancau intrarea,
groase de 1,30 m şi zidul dinspre exterior, gros de 1,70 m. Poarta era acoperită
de o boltă de cărămidă 4 J.
Castrul a fost ridicat de cohors 1 FLavia milliaria Brittonum în anul 201 e.n. 44 •
21. BOLOGA. Toate porţile sînt flancate de turnuri cu ieşind semicircular. Pe
latura de est se află port.a principalis dextra (pl. III, lfig. 7) a cărei deschidere este
împărţită in două culoare incgale de 2,35 m, respectiv de 3,25 m, de un zid lung
de 4,50 m şi lat de 1,70 m. Este flancată de două bastioane de 7,65 mX3,60 m.
Ieşindul semicircular are o rază de 1,75 m. In interior era umplut cu pietre prinse
cu mortar. Spre deschiderea porţii fiecare bastion avea două contraforiuri, primul
38 Z. Szekely, Sondaje executate de Muzeul regional din S/. Gheorghe, in Materiale, VIII, 1962, p. 332.
311 O. Floca, L. Mărghitan, Noi consideraţii privitoa1·e la castrul roman de la
Micia, în Sargetia, VII, 1970, p. 50-51.
40 C. Daicoviciu, op. cit., p. 24; cf. O. Floca, L. Mărghitan, op. cit., p. 56.
41 Gr. Florescu, Le champ romain de Arcidava, in 1stros, I, 1934, p. 65.
42 1dem, p. 72.
4 '1 D. Tudor, Castra Daciae 1nferioris, 1. Castrele romane de la Rumbeşti Gorj, în
BCM1, XXXIII, fasc. 106, 1940, p. 22, nota 1; idem, OZtRJ, p. 270-271.
44 CIL, III, 14485a: D. Tudor, în BCM1, XXXIII, fasc. 106, 1940, p. 31, nota. 1.
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la jnceputul curburii, iar al doilea la colţul interior 45. Aceste contraforturi se
întîlnesc şi la celelalte porţi. Porta principalis sinistra (pl. III, !'ig. 6) are o deschidere de 7,40 m, împărţită in două culoare de un zid median. Bastioancle sînt
incgale, cel de nord fiind mai mare. Ieşindul semicircular depăşeşte zidul de incint.:'i cu 1,50 m, respectiv 1,55 m şi este umplut cu pietre ca şi la porta principalis
dextra. Bastioanele nu au ziduri laterale, valul intrind in bastioanc pe toată
inălţimea lui 46 • Porta praetoria se aseamănă cu porta principalis sinistra, dar îi
lipseşte zidul median din deschiderca porţii. Porta dccumana (pl. III, fig. 5) este
cea mai mare dintre porţi. Spaţiul porţii, de 7,60 m este flancat de două bastioanc
cu un ieşind semicircular de 2,10, respectiv 2,15 m. Pe latura din spate, spre deosebire de celelalte porţi, bastioanele aveau cîte un contrafort care susţinea zidul
datorită pantei pronunţate a valului. Poarta a fost blocată de un zid gros de
0,85 m pe linia contraforturilor din faţă şi spaţiul porţii a fost umplut cu pămint
pînă la îniUţimea valului'7.
Castrul a fost construit in piatră de cohors 1 Aelia Gaesatorum şi cohors Il
Hispanorum la o dată încă neprecizată 4 S.
22. BUCIUM!. Porţile principale şi porta decumana sint flancate de turnuri cu
ieşind semicircular. Porta principalis sinistra (pl. III, fig. 3) se află pc latura de
nord-est, are o deschidere de 8,80 m şi este împărţită de un zid în două culoare
egale de 3,80 m. Bastioanele care o flanchează au 8,60X6,30 m şi un ieşind sernicircular de 3,25 m. Porta principalis dextra (pl. III, fig. 2) are o deschidere de
1',30 m şi este flancată de bastioane apropiate ca dimensiuni de cele ale porţii de pe
latura de nord-est. Lipseşte zidul median. Porta decumana (pl. III, fig. 1) are deschiderea de 3,75 m şi este flancată de bastioane al căror ieşind semicircular este
de 1,35 m. Poarta nu a fost circulată~~.
Castrul de piatră a fost ridicat de cohors II Nervia Brittonum la sfîrşitul sec. II
- jnceputul sec. III e.n.so.
23. ROMANAŞI. S-a descoperit parţial poarta de pe latura de vest. Spaţiul portii
are 4,30 m şi este flancat de două bastioane, lungi de 7,30 m şi late de 4,20 m,
respectiv 5,20 m cu un ieşind de 1,85 msl. Ieşindul era de o formă neprecizată,
probabil scmicircularăs2.
Castrul a fost construit de cohors 1 Hispanorum quinquenaria la o dată încă
neprecizată.

24. POMET-POROLISSUM. Avem doar

Era

flancală

de>

două

bastioane cu

ieşind

informaţii generale despre poarta de esl
semicircular. Poarta era compartimentată

4
5
46

M. Macrea, Castrul roman de la Bologa, în ACMIT, IV, 11932-1938, p. 215-219.
N. Gudea, Castrul roman de la Bologa, în Apulum, X, 1972, p. 132.

41

Idem, p. 127-128.
1dem, p. 148.

48

M. Macrea, E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la
Buciumi, in ActaMN, VI, 1969, p. 149-159; E. Chirilă şi colab., op. cit., p. 17-19.
so M. Macrea, în SCIV, VIII, 1, 1957, p. 238.
51 M. Macrea, M. Rusu, I. !Mitrofan, Şantierul arheologic Porolissum, în Materiale,
VIII, 1962, p. 499-500.
5 2 Informaţie T. Mitrof2.n, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
49

https://biblioteca-digitala.ro

D. ALICU

114

de un zid in două culoare inegale, destinate unul vehiculelor şi celălalt pietonilor.
Compartimentul de sud a fost blocat printr-un zid. La bastionul de sud s-au
observat două refaceri, dintre care prima radicală 5 a
Castrul de piatră a fost terminat in anul 213 e.n.-'>4.
25. CAŞEI. Informaţiile tehnice referitoare la porţi sint' reduse. Ştim doar că
turnurile porţilor pătrund in interior 4 m, iar partea semicirculară iese in afara
incintci 3 m:;s (pl. III, fig. 1). Din planul castrului publicat de Ern. Panaitescu se
pot face unelc> precizări cu privire la porta principalis dextra (pl. III, fig. 9) aflată
pe latura de nord a castrului. Poarta are o deschidere de circa 7 m şi este flancată
de două bastioane inegale cu un ieşind semicircular de 4-5 m. Spaţiul porţii este
împărţit de un zid lung de circa 5,5 m. Culoarul estic este blocat de un zid care
incepe din extremitatea nordică a zidului median. Nu ştim dacă zidul este tîrziu
sau forma o eventuală platformă de luptă. Pe o porţiune de 2,5 m de o parte şi
de cealaltă a bastioanelor zidul de incintă este îngroşat cu 0,50 m, iar spre interior,
lipit de bastion, apare un contrafort. Bastioancle intermediare de pe curtină au de
asemenea iC'Şindul semicircular.
Dintr-o inscripţie dedicată de colwrs I Britan.nica, Iuliei Augusta, mama lui Oaracana, s-u dedus ridicarea in piatră a castrului intre anii 212-217 e.n.s6 •

Din materialul prezentat rezultă existenţa a nouă castre ou porţi flancate de turnuri patrate sau aprqpiate de această formă a căror caracteristică generală constă in existenţa unui ieşind redus ca dimensiuni între
0,15 m şi 0,70 m.
In general ieşindul face parte integrantă din corpul turnului, fiind o
corespondenţă intre dimensiunile laturii interioare, paralelă cu el şi acesta.
O excepţie se observă la castrele de la Bivolari unde ieşindul însumează
şi contraforturile construite in prelungirea lui şi castrul de la Racoviţa
unde ieşindul depăşeşte lăţimea turnului. Zidul dinspre exterior al turnurilor, împreună cu ieşindul, depăşeşte uneori cu mult grosimea celorlalte
zi·duli şi chiar a zidului de incintă . .Din acest motiv ieşindul apare la aceste
turnuri ca o îngroşare suplimentară a zidului de front. In cazul castrului
de la Răcari, ieşindul ruu mai are acest rol datorită extinderii in acee~i
măsură a camerei interioare a turnului (vezi pl. 1, fig. 8).
Porţile au o deschidere intre 2 şi 5 m mărginite rle două contraforturi in
prelungirea zidului de incintă la Bivolari, Copăceni, Rişnov, Racoviţa
sau contraforturi duble la Drobe1.a, Inlăceni, Jidava, Răcari, Slăveni.
Aceste contraforturi sau pilaştrii se presupune că susţineau porţile propriu-zise de lemn.
53 M. Moga, Traiul populaţiei daca-romane şi barbare la granita de vest a
Daciei, in SCIV, 1, 1, 1950, p. 132-133.
M M. Macrea, in SCIV, VIII, 1, 1957, p. 222-225.
55 Em. Panaitescu, Castrul roman de la Căşei. Din cercetările nouă (1929), in
ACMIT, II, 1929, p. 326.
58 Em. Panaitescu, Le limes dacique. Nouvelles fouilles et nouveaux resultats,
in BSH, XV, 1929, p. 79-80.
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de turnuri şi ieşind redus, in
lim'itele actuale ale datărilor se întîlneşte în Dacia de la Traian pînă la
Septimius Severus. Se observă totuşi o diferenţă intre cele ridicate în
prima jumătate a sec. II şi cele severiene, datorită ingroşării zidurilor
turnurilor la cele din urmă, respectiv la Jidava şi Slăveni. La Slăveni
apare şi o altă particularitate, anurne ieşindul .este ·UlŞOr aurbat cu colţurile
aplatizate, după cum ~reiese din planul castrului 57 . Inexistenţa unei descrieri a!nănunţite a acestor turnuri de poartă nu permite încadrarea lor
intr-un alt tip 'S·au vari·antă.
Turnuri de poartă apropiate ca plan şi formă cărora însă le lipseşte
ie.Şindul caractelfistic majorităţii turnurilor de poartă a castrelor din
Dada, se intilnesc pe limesul din Britanrnia construit de Hadrian, la cas"'"
trele de la Wallsend 58 , BenwelJ51l, Rudchestcr 1H1, Haltonchesters 61 , Chesters02, Housesteads 63 , Greatchesters 64 şi Birdoswold 65 . Turnuri de por~i
fără :ieşind se intilnesc şi pe continent la Okal'ben, Hofheim, Hedderheim,
la Wiessbaden poarta de est, toate ridkate in perioada Vespasian-Domiţian66. Ieşindul lipseşte ·Şi la unele oa;stre ridicate mai tîrziu, în timpul lui
Marcus Aurelius sau chiar ulterior. De ex.emplu, castrul ele la Butzbach
reconstruit spre sfîrşitul sec. II are turnuri de poartă patrate fără ieşind 67
sau poarta de vest a castrului de La Schlog.en, datat in aceeaşi perioadă,
este flancată de turnuri patrate ,cu latura de 3 m, fără ieşirnd 68 •
Ieşindru.l fledus apare La turnurile porţii de noi1d-vest a castrului legiunii
VIII! Hispana de la Eburacum-York, construit in anii 107-108 e.n. 6n
Acest ieşind există de asemenea la turnurile porţilcr castrului de la
de

poartă, încadrată

57

D. Tudor, OltR 3, p. 307.
J. Collingwood Bruc-e, The Handbook to the Roman Wall, ed. a Xli-a, Newcastle, 1966, p. 42-43: E. Birley, Research on the Hadrian's Wall, Kcndall, 1961.
p. 159.
SY J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 49; E. Birley, op. cit., P. 63.
60 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 63; E. Birley, op. cit., p. 165.
61 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 69-70; E. Birley, op. cit., p. 170.
62 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 83-84; E. Birley, op. cit., p. 172.
63 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 113; E. Birley, op. eit., p. 179.
64 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 143; E. Birley, op. cit., p. 188.
ss J. Collingwood Bruce, op. dt., p. 163; E. Birley, op. cit., p. 196.
6
6 T. Bechert, Romische Lagertore und ihre Bauinschriften, în BJ, 171, 1971, p. 257.
67 H. Schonberger, Zur Grosse des Erdkastells in Butzbach, in Saalburg Jahrbuch.
Bericht des Saalburg Museums (in cele ce urmează SJ), XXII, 1965, p. 23.
68 L. Eckhart, Das ramische Donaukastell Schlăgen in Oberosterreich, în RLiO,
XXV, 1969, p. 21-22.
69 T. Bechert, op. cit., p. 229-231.
5e
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Klinzing 70 , construit in piatră intre 140-150 e.n. 71 şi la Echzell a cărui
fază de piatră este datată tot la mijlocul sec. II e.n. 72 •
Putem considera că această variantă arhitecturală a turnurilor de
poartă, cărora le lipseşte ieşindul sau este foarte mic, apare şi in alte
provincii ale Imperiului din sec. I pînă in sec. III e.n.
Incadrate tot de turnuri cu plan patrulater, dar deosebite de cele prezentate sint porţile castrelor de la Buciumi (porta praetoria), CiteraPorolissum, Ilişua şi Gherla. Deosebirea constă in ieşindul pronunţat al
turnurilor de poartă, ieşind care variază de la castru la castru intre
1,40 m şi 4 m. Prin acest ieşind prommţat se anulează unghiul mort dintre
platforma turnului fără ieşind sau cu ieşindul foarte mic şi baza zidului.
Zidurile acestor turnuri sint egale ca grosime.
Deschiderea porţii este mai mare şi este împărţită in două culoare
de un zid median la Buciumi şi Ilişua. Aceste castre devin întărituri cu
un rol mai mult defensiv, apărarea lor fiind facilitată de ieşindul turnurilor de la porţi şi de pe curtine. Rolul lor defensiv este marcat şi de bloearea spaţiului porţii intr-o perioadă ulterioară construirii lor.
Datarea este incertă pentru castrele din Dacia. Se încearcă datarea lor
in timpul lui Antoninus Pius, in legătură cu luptele din anii 157-159
sub conducerea lui Statius Priscus 73 •
Acest tip arhil"?ctural este intilnit in Imperiu atit la castrele de legiune,
cit şi la cele construite de trupe auxiliare.
Astfel la Isca SiZurum-Caerleon, lagărul legiunii II Augusta, turnurile
ies in afara incintei 3,3 m. In această formă datea7..ă din timpul lui
Septimius SeYerus, dar sint o reconstrucţie a tlllrnurilor traiane 74 • Castrul
de la Regensburg are porta principalis dextra flancată de turnuri cu un
ieşind asemănător 75 • Lagărul aparţine legiunii III Italica şi este construit sub Marcus Aurelius 70 • La Albing, lagărul legiunii II Italica.
turnurile porţilor de sud-est şi sud-vest au un ieşind de 2,6, respectiv
2,7 m 77 • Turnurile porţii de nord a castrului legiunii I Adiutrix de la
Brigetio-0-Szony au un ieşind de 3,4 m. Această fază a porţii corespunde
reconstrucţiei castrului distrus in timpul războaielor marcomanice şi este
datată in 170 e.n. 78 • La Carnuntum, lagărullegiunii Xllll Gemina, poarta
de est, datată in 170 e.n. 79 , coresprmde oa formă cu cele prezentate.
70

H. Schonberger, Romerkastell Kilnzing, Grabung 1962, în SJ, XXI, 1963-1964,

p. 71-77.
11

Idem, p. 62.
D. Baatz, Limeskastell Echzell, în SJ, XXII, 1965, p. 140.
7 3 M. Macrea, în SCIV, VIII, 1, 1957, p. 219.
~ 4 T. Bechert, op. cit., p. 256.
75 P. Reinecke, Die Porta principalis dextra in Regensburg, în Germania, 36,
1958, p. 89.
76 L. Eckhart, op. cit., p. 55-56.
77 M. Groller, Die Grabung in Kastell Albing, in RLiO, VIII, 1907, p. 162.
78 T. Bechert, op. cit., p. 249.
7 9 M. Groller, Die Grabungen in Carnuntum, in RLiO, VIII, 1907, p. 8, fig. 2.
72
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La castrele auxiliare se întîlneşte această variantă în aceeaşi perioadă.
Apare la Jntercisa-Dunaujvaros construită la mijlocul sec. II e.n. 80 şi la
Matrica-Szazhalombata81 • Tot in a doua jumătate a sec. II e.n. este atestată la Thamusida in Mau.retania, castru datat intre anii 166-170 e.n.A 2 .
Din timpul lui Septimius Severus datează poarta de sud-est a castrului de
la Volkenburg 83 şi poarta de sud-vest a oastrului de la South-ShieLdsH~.
Castrul de la Gheria el Garbia, datat intre anii 230-235 e.n. 85 , are porţile flancate de turnuri patrulatere, asemănătoare cu cele de la SouthShields.
In urma acestor datări se poate desprinde concluzia că şi această variantă arhitecturală nu es.te cuprinsă intr-un spaţiu geografic şi cronologic
restrins, ci este răspîndită in int~reg Imperiul atît in sec. II e.n., cit şi
in cel următor.
Pentru porţile castrului de la Br:eţcu nu s-au întîlnit analogii. Lipsa
ieşindului le poate înscrie in tipul de poartă intilnit pe limesul britanic
unde însă nu se cunoaşte zid de incintă du/blu pentru oastre. Un al doilea
zid interior apare la poarta de nord-vest a castrului de l·a Vindobona.
considerat de F. Kenner contemporan cu zidul de incintă 86 . T. Bechcrt
consideră .că cele două ziduri aparţin unor epoci diferite 87 . Ca neobişnuită
este considerată existenţa unui zid dublu la Hoghiz8 d, unde însă nu1 st'
cunosc porţile. In ce priveşte contemporaneitatea celor două ziduri paralele de incintă de la Breţcu şi Hoghiz cercetările viitoare vor putea
aduce precizările necesare.
Nu s-au intilnit analogii nici pentru turnurile porţilor castrelor de la
Burnbeşti şi Vărădia care se caracterizează prin raportul mare dintre.'
lungimea şi lăţimea lor. Ieşindul lipseşte la turnurile de la Bumbeşti şi
este destul de mic la cele de Iru Vărădia. Dublarea pe o porţiune de 10 m
a zidului de incintă la porta praetoria a castrului de la Vărădia a fost
explicată prin necesitatea creării a două platforme suplimentare de
iuptă 89 • Se presupune că in a:ceJaşi scop au fost construite turnurile~ porţii
de nord a castl·ului de la Breţcu90 •
80

L. Barkoczi, 1nterci$a 1, in ArchHung, XXXIII, 1954, p. 21, 40.
A. M6csy, A. Sztizhalombata - Dunafiiredi r6mai tabor es telepilles, în Archf:rt,
82, 1955, p. 53-60, 67.
82 T. Bechert, op. cit., p. 249.
a:J Idem, p. 250, fig . .14/6.
4
8 D. R. Wilson, Roman Britain in 1966, in JRS, 57, 1967, p. 177, fig. 5.
!!5 T. Bechcrt, op. cit., p. 25.
86 T. Bechcrt, op. cit., p. 233 după F. Kenner, în JCC, n, 1, 1904. Lucrarea lui
F. Kenner nu ne-a fost accesibilă. Pentru Vindobona, .vezi A. Neuman, Forschungen
in Vindobona 1 1948-1967, în RLiO, XXIII, 1967, p. 9-15.
B7 T. Bechert, op. cit., p. 232.
ss K. Horedt, op. cit., p. 791.
89 Gr. Florescu, în 1stros, I, 1934, p. 63.
90 M. Macrea, în SC1V, Il, 1, 1951, p. 291.
81
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Deosebită este şi poarta castrului de la Micia prin masivitate-a zidurilor
turnurilor, a zidului median şi prin existenţa celor două contraforturi
exterioare din prelungirea zidurilor laterale ale turnurilor. Apariţia acestor contraforturi, dacă sint contemporane cu incinta, se poate datora unor
condiţii locale pe care nu le cunoaştem.
Porţi constind probabil dintr-un singur turn întîlnite la Bivolari, Titeşti
şi Sărăţeni (?) sint cunoscute pe limesul britanic al lui Hadrian. Această
,·ariantă este folosită indeosebi la "milecastles" întărituri militare
de dimensiuni reduse a căror latură de nord era însuşi valul 91 • Ele aveau
porţile din zidărie masivă şi li s-au stabilit trei tipuri 02 • Tipul II corespunde ca formă cu porta principalis sinistra de la Bivolari şi cu porţile
castrului de la Titeşti. De formă identică dar de dimensiuni diferite sînt
portis quintana dextra şi portis quintana sinistra a castrelor de la Rudchester03 şi Chestersn~. Portes quintana nu s-au intilnit in Dacia nefiind
necesare, deoarece castrele nu sint plasate pe vreun val sau zid. Tipul
III al porţilor de "milecasllcs'" corespunde cu porta principalis sinistra de
la Bivolari. De dimensiuni apropiate şi asemănătoare ca formă de poartă
constind dintr-un singur turn al castrulll..li de la Sărăţeni sint portis
quintana sinistra şi portis quintana dextra a castrelor de la Benwell 95 şi
Birdoswold 06 .
In Dacia lipsa port_ilor principale s-a constatat pînă acum numai la
c.astrul de la. Titeşti. Nu este un caz singular şi nu este considerat neobiş
nuit. Indiferenl de dimensiunile castrului se întîmplă să lipsească turnurile de curtină sau de colţ (se cunosc exemple şi in Dacia), cit şi porţile
principale!l7. Porţile principale nu au fost depistate la Schlogen, Miltenlwrg Ost, precum şi la şase castre de pe limesul din Odenwa~Ld!JH.
lntr-un alt tip se inscriu turnurile de porţi cu una din laturi semicirculară. Acest tip este atestat cu siguranţă la cinci castre şi rămîne incă
i poteti·c la castrul de la Românaşi. La castrele de la Bologa şi Căşei toate
cele patru porţi sint incackate de astfel de turnuri, la Buciumi, porta
dccumana şi porţile principale. La castrul de la Pomet-Porolissum au
rost săpate toate porţile, dar nu avem informaţii decit despre una din ele.
Turnurile cu ieşind semicircular se remarcă prin masivitatea lor fiind
mai rezistente şi datorită formei, loviturilor dinspre exterior. La Bologa
n'zistenţa este mărită prin umplerea ieşindului semicircular cu pietre la
porta praetoria şi porţile principale şi prin intr:a!lea valului pe toată ·inăl1_imea lui in turnurile porţilor praetoria şi principalis dextr~. Umplerea

' 1

J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 21; E. Birley, op.

"'2

Ibidem.
J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 63.
Idem, p. 86.
Idem, p. 49.
Idem, p. 163.
L. Eckhart, op. cit., p. 27.
Ibidem.

!•J

~4

~s
96

~7
~a
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ieşindului

cu pietre prinse cu mortar apare şi la porta praetoria a oastrului de la Boiodurum-Passau...Jlnnstadt99 • Turnul porţii a fost construit
pe un fundament mai vechi de aoee~i formă, oare însă nu aparţine C€lei
mai timpurii faze a castrului. Castrul con:struit din pămînt sub Domiţian
este ridi•oat în piatră cel tîrziu la mijlocul sec. II e.n. 100
Ieşindul semicircular este atestat la una din porţile castrelor de la
\Veissenburg datat in timpul lui Traian 101 şi Schierenhof care nu este
ulterior sec. II e.n. 102 • Nu este exclus ca forma semidrculară a turnurilor
de la WeiStSenburg şi Schierenhof să se datoreze unor refaceri ulterioare. Din timpul lui Marcus Aurelius datează poarta de nord a castrului de la Lambesis 103 , deosebită însă de tipul intilnit în Dacia. Turnurile
porţii constau dintr-o parte semicirculară construită in afara zidului de
incintă şi dintr-o platformă obţinută prin îngroşarea zidului de incintă
inspre interiorul castrului. Poarta este împărţită in două culoare inegale
pentru pietoni şi vehicule 10...
In Britannia poarta de sud a castrului de la Risingham este flan·cată de
turnuri ·asemănătoare cu cele ale porţii de nord de la Lambesis 105 . Castrul
de' la Risingham este datat in timpul lui Septimius Severus 106 .
ln aceeaşi perioadă este datat castrul de la Utrecht, care are toate
porţile încadrate de turnuri cu ieşind semi.ci.rcular 107 • !n Africa, poarta de
nord .a •castrului de la Dimmidi-Tviessad. datată in 198 e.n .. este încadrată
tot de turnuri cu ieşind semicircular 10 B. Ca fiind construite la începutul
sec. III se consideră poarta de est şi porţile principale ale castrului de
la Collen 109 • ln Pannonia ieşindul ~emici.rcular este atestat pentru o
anumită perioadă la Contra Aquincum şi la turnurile de ·oolţ ale castrelor
de la Matrica şi Campona110 • La Matrica turnurile semicirculare se leagă
stratigrafic de str·atul din timpul lui Marcus Aurffiius, însă timpul relati\'
scurt dintre Marcus Aurelius şi Caracalla nu permite o delimitare certă 111 •
L. Barkoczi datează ieşindul semicircular în analogie cu ca:strele din Dacia.
Y9 H. Schănbcrger,
Das Rămerkastell Boiodurum Beiderwies zu Passau Tnnstadt, în SJ, XV, 1956, p. 57, fig. 11.
100 Idem, p. 75-76.
1o1 M. Macrca, în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 232, nota 46.
1 102 Ibidem.
10J R. Cagnat, L'armee romaine d'Af1'ique et l'occupation militaire de l'Afrique
sr.,us les empereurs, Paris, 1892, p. 505.

••1o4:Jdem, p. 523.
105 Planul castrului, vezi E. Birley, op. cit., pl. XV.
· ·106 Roman Britain in 1935, in JRS, 26, 1936, p. 242-243.
101 T. Bechcrt, op. cit., p. 278.
108 Idem, p. 261, fig. 24./3.
"·109 Idem, p. 263, fig. 25ifL
110 L. BarK6czi, Intercisa Il, în ArchHung, XXXVI, 1957, p. 519.
111 L. Bark6czi, loc. cit.
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Asemănătoare ca formă şi dimensiuni cu turnurile de poartă cu ieşind
semicircular din Dacia sint turnurile porţilor de la castrele din Weissenburg, Sahierenhof, Boiodurum-Passau-Innstadt, Utrecht şi Collen, ridicate in sec. II e.n. şi inceputul sec. III e.n. In cazul că acceptăm datarea
castrului de piatră de la Bologa in timpul lui Antoninus Pius, cel mai tirziu
in timpul lui Marcus Aurelius 112 , atunci in Dacia apar printre primele
turnuri de acest tip.
Preluată probabil de la porţile oraşelor din perioada augusteică 113 de
către întăriturile militare din sec. II, această formă arhitecturală va
creşte, ca număr, spre sfîrşitul acestui secol şi jnceputul celui următor.
In secolul IV numărul lor devine predominant. Pentru exemplificare
putem numi castrele de la Drobeta 114 , Capidava 115 , Visegrad 116 , Pilismar6t117, Koln-Deutz (fort constantinian) 11 H, Alsey (fort din timpul lui
Valentinian I) 119 •
In funcţie de forma turnurilor care încadrează poarta propriu-zisă se pot
constata in Dacia două tipuri mari de porţi: porţi încadrate lde turnuri cu
plan rectangular şi porţi încadrate de turnw·i cu una din laturi de formă
semicirculară.

In cadrul primului tip in funcţie de ieşindul turnurilor în afara zidului
de incintă, se pot stabili două variante: turnuri a căror ieşind lipseşte sa;u
nu depăşeşte 0,70 m şi turnuri a căror ieşind depăşeşte 1,50 m. In cadrul
primei variante pot fi înscrise şi porţile constind dintr-un singur turn ale
castrelor de la Sărăţeni, Titeşti, Bivolari. De asemenea, turnurile recta.ngulare ale porţilor de la Breţcu, Vărădia şi Bumbeşti. Dar intrucit aceste
turnuri de poartă prezintă deosebiri destul de mari sintem înclinaţi să
le considerăm variante secundare ale tipului de poartă incadrat de turnud
rectangulare.

M. Macrea, in ACMIT, IV, 1932-1938, p. 232.
T. Bechert, op. cit., p. 260, nota 203, cu bibliografia referitoar<' la porţile'
oraşelor Frejus, Arles, Nimes, Autun.
114 Gr. Florescu, in RIR, III, 1933, p. 50.
m R. Florescu, Limesul dunărean in perioada tirzie a Imperiului roman, in
BMI, XLI, 3, 1972, p. 25, fig. 4.
uo S. Soproni, Der spătrtimische Limes zwischen Visegrcid und Esztergom, in
Limes romanus Konferenz Nitra, Bratislava, 1959, p. 134.
111 Idem, p. 136, fig. 3.
11s H. Schonberger, The Roman Frontier in Germany. An Archaeological Survey,
în JRS, 59, 1969, p. 181.
11 9 Idem, p. 184.
112

113
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Se observă o grupare relativă ,a tipuriJor ~i variantelor de porţi. Astf·el
pe limesul a1utan ridicat de Hadrian 120 , ·cît şi pe limesul transalutan
considerat ca fiind înfiinţat de Septimius Severus 121 inclusiv la castrul dl'
la Rişnov există porţi încadrate de turnuri cu planuri apropiate de patrat
şi cu ieşindul redus ·între 0,15 şi 0,50 m. Aceeaşi variantă apare la
Drobeta şi Răcari. Ea nu este întîlnită pînă acum in Dacia Porolissensis
şi Dacia Superior. Desigur, cercetarea castrelor de pe Oltul intra·carpatic
va purtea da un răspuns şi în funcţie de forma porţilor la problema împărţirii administrative a Daciei. Limesul estic şi castrele Daciei Supt'lrior
sint relativ puţin cunoscute. Sint cunoscute mai bine c-astrelc din Dacia
Porolissensis unde alături de porţile încadrate de turnuri cu plan rectanguLar 'CU un ieşind de peste 1,50 m, predomină castrele a căror porţi sînt
încadrate de turnuri cu ieşind semicircular. Această grupare n'gională,
corespunzînd oarecum cu împărţirea administrativă a provinciei, ne poate
conduce la ipoteza, deocamdată teoretică, a ridicării simultane sau la un
interval scurt de timp a unui grup de ,castre, ·din 01rdinul unl'i persoane,
respectiv a guvernatorului provinciei sau •a unui procurator. Nu ştim in
ce consta influenţa unui pmefectus castrorwn in alegerea tipului de turnuri pentru castrul său.
Tipul castrui.ui nu poate fi caracteristic trupelor aparţinînd unui anumit
popor. De exemplu pe limesul vestic majoritatea tt~pelor au venit în
Dacia in timpul războaielor dacice şi sînt diferite din punct de vedere a
prov·enienţei etnice. Trupe de hispani, brittoni, britani se intilnesc şi in
alte c.astre din Dacia 122 şi totuşi numai •in Dacia Porolissen<;is au construit
castre cu turnuri de poartă semiciroulare. Situaţia este similară şi in
restul Imperiului.
Datarea restrînsă a castrelor în funcţie de forma turnurilor de poartă
sau a altor părţi .arhitecturale presupune riscuri şi este practic imposibilă,
d€0Call1dată datorită persistenţei îndelungate a unui anumit tip sau variantă, precum şi a coexistenţei ambelor tipuri şi chiar a variantelor.
Descoperirile arheologice sint in măsură să rezolve problema datării .castrelor, deficitară încă pentru provincia Dacia.
DORIN ALICU

12° V. Christe~cu, Istoria militară ... , p. 123-124; C. Daicoviciu, TransAnt, p.
105 sq.; M. Macrea, în IstRom, 1, Bucureşti, 1960, p. 379-380; D. Tudor, OltK1,
p. 258-259.
121 V. Christescu, l.e t;·esor des monnais de Săpata df. Jos et la date du limes df.'
Za Valachie, în Istros, I. 1934, p. 75; idem, Istoria militară ... , Bucun•şti, 19:17,
p. 85, 124; D. Tudor, Consideraţiuni asupra unor ce1·cetări arheologice pe lime:s
Transalutanus, în SCIV, VI, 1, 1955, p. 78-79; id0m, OltR'I, p. 262-264.
122 D. Tudor, OltR'1, p. 344-351.
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TORTURME DER RdMERLAGER IN DAZIEN
(Zusammenfassung)
Der Artikel hat thcoretischen Charakter und behandelt einen beschrănkien
Abschnitt der romischen Militărarchitektur, nămlich die Tortlirme - aufgrund ihrer
Form - bei den Romerlagern in Dazien
Es konnten zwei Tortypen festgestellt werden: Torc, die von Tlirmen mit
viereckigem Grundriss flankiert sind und solche, deren Turme halbkreisformig
\'orspringcn. Im Rahmcn des ersten Typs gibt es, nach Gr6sse der Vorsprlinge,
zwci Varianten.
Eine gcnauc Zcitslellung kann flir die Torturmtypen nicht erzielt werden;
hingegen wurdc cine gcbielsmăssigc Gruppierung der Typeu ur1d Varianten d~r
Tortlirmc beobachtet.
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Planşa I. -

P1anuri~de porţi

încadrate" de turnuri rectangu1are: 1 - poarta de sud -

Veţe1-

Mitia (0. F1oca) ; 2 - porta decumana - 1 Jidava (D. Tudor); 3 - porta praetoria - Jidava
(D; ·Tudor) ; 4 - port a principalis sinistra - Inlăceni (M. Macrea) ; 5 - porta praetoria InHitert·i (M. Macrea); 6 - porta praetoria- Buciumi (E. Chiri1ă); 7 -poarta de nord-est Rişnov (N. Gudea); 8 - poarta de sud-est- Rîşnov (N. Gudea); 9 - porta praetoria- Racov-.ţa·.fD. Tudor); 10 - porta praetoria- Răcari (Gr. Florescu) ; 11 - poarta de sud !rlişua
· .. ,,., · (C. Torma); 12- poarta de sud-vest- Citera-Porolissum (M. Macrea).
https://biblioteca-digitala.ro

o

•

a

i.l. .'....I.....Jfm
.

•""

'

.wm

•
h

1D

..... ~,,
...
.
~

=·

~=
u

o

'

t

''"

12

Planşa II. - Planuri de porţi încadrate de turnuri rectangulare (1-8), planuri de porţi
cu un singur turn (9-13): 1 - poarta de nord - Breţcu (M. Macrea); 2 - poarta de sud Breţcu (M. Macrea); 3 - porta praetoria - Vărădia (Gr. F1orescu); 4 - porta pyincipalis
dextYa - Vărădia (Gr. Florescu) ; 5 - poarta de est - Copăceni (D. Tudor) ; 6- poyta fwaeloria
- Bivolari (D. Tudor); 7 - porta decumana- Vărădia (Gr. Florescu); 8 - porta decumana
- Bumbeşti (D. Tudor); 9 -poarta de nord- Sărăţeni (Z. Szekely); 10- porta pyincipalis
sinistra - Bivolari (D. Tudor) ; 11 - porta fwaetoria - Titeşti} (D. Tudor) ; 12 - porla principalis dextra - Bivolari (D. Tudor); 13 - porta decumana - Titeşti (D. Tudor).

https://biblioteca-digitala.ro

.

o

r?~\\

o

z

'

2

l

'~

l~

~ 1
t

'~

~

\_ ~

o

'
1.-- ...

,.·-- -.- - , -

l·

~

..

~!-~
0

'-?.

L-. -·

3

.

:

- - . - - - - -- _1

1

'~

o

l

J "'

Planşa III. - Planuri de porţi încadrate de turnuri cu ieşind semicircular : 1 - porta
decumana - Buciumi (E. Chirilă) ; 2 - porta principalis dextra - Buciumi (E. Chirilă) ; 3 porta principalis sinistra - Buciumi (E. Chirilă); 4 - porta principalis dextra - Slăveni
(D. Tudor); 5 - porta decumana- Bologa (N. Gudea); 6 - porta principalis sinistra- Bologa (N. Gudea); 7 - porta principalis dextra- Bologa (M. Macrea); 8 -poarta de est Căşei (Em. Panaitescu); 9 -poarta de nord- Căşei (Em. Panaitescu).
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VILLAE RUSTICAE

IN DACIA SUPERIOARA (I)

După

infringerea dacilor şi transformarea celei mai mari părţi a teritoriului cucerit in provincie romană, printre multele acţiuni întreprinse
a fost şi aceea a colonizării acestui teritoriu cu colonişti din toate pănilc
imperiului, acţiune rc>latată de izvoarele antice 1 şi confirmată nu o dat[•
de descoperirile epigrafice şi arheologice. Mulţi dintre aceşti coloni~ti.
după cum aflăm tot ciin aceleaşi surse, veniţi, dar mai ales, proveniţi din rindul veteranilor 2 , •s-au instalat in mediul rural unde au practicat agricultura; acolo, mulţi dintre ei, după CU.i11 rezultă tot din descoperiri, nu s-au asociat, - formind comunităţ.i săteşti independente sau
alătur-i de autohtoni in sabe 3 - , ci potrivit unor practici întîlnite şi in alte
provincii s-au aşezat pe loturHe de pămînt obţinute din ager publicus•.
i\ici ei şi-au ridicat gospodării, după modeLe din celelalte provincii ale
imperiului adaptate la noile situaţii, dintre care unele chiar de la inceput
sau cu vremea, in funcţie de unele posibilităţi ca mărimea şi rentahilit.v.tea lotului şi sub permanenta ocrotire a legilor romane, s-au transformat
în adevărate unităţi de exploatare agricolă, cu multe construcţii anexe,
locuite tot timpul şi care produceau ruu numai dt era necesar pentru gospodărie, ci ·CU mult mai mult, şi pentru piaţă.
Astfel de ferme agricole, cunoscute la autorii anti·ci şi în literatura de
specialitate .cu numele de ·villae rusticae 5 , în care s.e disting clădkea sau
clădirile de locuit, 'Oanstrucţiile anexe, de ·cele mai multe ori îtrnprejmuitc,
izolate de alte aşezări, situate la o oarecare distanţă de oraşe, ·castre şi
chiar de sate şi nu prea departe de .marile artere de circulaţie 6 , trebuie să
Eutropius, Breviarium ab urbe condita, VIII, 6, 1.
Pentru masive lăsări la vatră din rîndurile trupelor aflate in Dacia în primii
ani vezi CIL, XVI, 57 şi 163.
3 Constituiţi în conventus după cum rezultă din unele inscripţii.
4 M. Rostovzev, Storia economica e sociale dell'impero romana, Florenţa, 1933,
p. 258, 262 şi 264; Edit B. Thomas, Romzsche Villen in Pannonien, Budapesta, 1964,
p. 379.
5 DA, V, 1, p. 870, cu bibliografia; Pierre Grimal, La civilisation romaine,
Arthaud, 1965, p. 222; Enciclopedia dell'arte antica, VII, Roma, 1966, p. 1166-1169.
8 Elemente caracteristice ab5olut necesare, socotim noi, pentru detenninarea unor
asemenea unităţi de cxploatare agricolă.
1

2
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fi fost foarte multe in Dacia Superioară; mai numeroase, după oum era
şi firesc, in zona centrală in preajma oraşelor, a unor centre sau castre 7 ,
dar nelipsind nici in zonele periferice~.
Dintre acestea, pentru a ne forma o imagine cît mai apropiată asupra
ti:::,ulul construcţiilor şi a caracterului lor în cadrul economiei provinciei,
în cele ce urmează ne \'om ocupa numai de acelea identificate prin săpă
turi sau semnalate prin periegheze ori descoperiri întîmplătoare ce întrunesc sau ar putea să intrunească condiţiile unei villa rustica.
Dintre rillae rusticae cercetate prin
in p1.rt<", le prezentăm pe următoarele:

săpături,

dezvelite aproape total sau

măcar

Aiwl, jud. Alba
nord-vest de oraş, pc locul numit Valea Groapelor, o terasă situată pe malul
al pîrîului Aiudel, in timpul lucrărilor agricole la suprafaţa terenului s-au
numeroase fragmente> de ţiglc>, cărămizi şi ceramică romană. Săpăturile efecaici, in anii 1966-1967, au scos la iveală substrucţiilc unei clădiri de formă
patrulateră, din care s-a păslrat numai fundaţia, pc alocuri distrusă şi aceasta de
lucrările agricole şi de un şan\ 0 • Zidurile păstrate, late de 0,50-0,70 m, in unele
locuri inalte chiar de 0,90 m, erau din pietre de riu şi rocă calcaroasă legate cu
mortar in opus incertum, folosindu-se, dacă se ţine seama de cantitatea redusă de
c{trămizi, pe unele porţiuni ale zidărici şi opus mixtum. Numărul mare de ţigle şi
olane indică că toată clădirea era acoperită cu astfel de materiale. Deşi zidurile
au iost prost păstrate, cu toate acestea, configuraţia clădirii şi a încăperilor a fost
st<~bilitii cu destulă precizie (iig 1). Ea era dreptunghiulară, de 21,10 X 17,40 m, cu
prelungiri de ziduri pc latura de sud~st (1), fQI'"mind probabil un portic, fapt explicat şi prin existenţa, pe o mică porţiune, a unui pavaj descoperit in faţa acestuia.
Din incăperea vecină (Il) aflată pe toată lăţimea clădirii, se pătrundea intr-o încă
pere lungă şi îngustă (V 11), probabil un coridor, care se prelungea inspre nord-est
(III) ramificindu-se totodată şi inspre nord-vest (VI), dacă nu cumva aceste două
mici încăperi, din urmă, nu constituiau mici anexe utilitare ale încăperii IV, care
după tegula mammata şi tuburile găsite aici se pare că era prevăzută cu instalaţii
de apă şi hypocaustum. In partea centrală a clădirii se afla o încăpere foarte mare
(VIII), de 9,20 >.: 6,10 m, care prin dimensiunile ei ni se pare să fi alcătuit o
curte interioară corespondentă atrium-ului, şi care, după puţinele obiecte găsite ca:
un fier de plug, o piuliţă şi un călcîi de lance, a IServit şi ca loc de depozitare a
diferitor unelte. In cele două încăperi de pe latura de sud-vest (IX-X), in ·cea de
La
dr·ept
aflat
tuate

Pentru numărul şi aria de răspîndire a acestora, vezi O. Floca, Ferma (villa
1·ustica) din epoc:a sclavagistă romană, in Materiale, 1, 1953, p. 752-753; A. Bodor,
A mezogazdasagi viszonyok alakulusa a r6mai Daciaban, in BolyaiEmlk, 1956, p.
214-219; 1. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Borda, Villa rustica de la Aiud, in
Sargetia, V, 1968, p. 76--81 şi M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, 1969, p. 293-295.
B Z. Szekely, Descope1·iri epigrafice şi arheologice pe graniţa de est a Daciei
rcmane, in ArhMold, V, 1967, p. 167.
v 1. Winkler şi colab., op. cit., p. 59-81.
7
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pe colţul vestic s-au aflat fragmente de rişniţe şi multă ceram1ca, 1ar in cealaltă,
sub nivelul de călcare, rămăşiţele unUJ:i bordei hallstattian. Cele două părţi laterale
ale porticului amintit prezintă unele particularităţi, astfel pe latura de nord-vest
se aflau două ziduri la distanţă numai de 0,40 m !unul de altul, ce duceau pînă la
încăperea ce pare să fi fost incălzită, constituind, se pare, un canal cu praefurnium-ul
(?) mult in faţă, iar zidurile :late ce acopereau IŞi inchideau o suprafaţă, mică, patrulateră, pe cealaltă latură, par să Ii fost substrucţiile .unui turn sau poate ale wmi
altarto.
r-~----------------------------------------------------------
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Fig. 1. - Planul

clădirii

____ _

principale din villa rustica de la Ai ud

o
(după

1 2 3

1.

.;

Sargetia V).

La circa 17,50 m spre nord de clădire, rpe o suprafaţă de cir-ca 9 X 5 m, s-a dat
de un strat destul de gros, (0,10-0,40 m) de .ţigle, cărămizi, olane 'Şi fragmente de

vase romane, printre care şi fra.gmentele unui VI8S dadc, dintr-o construcţie, se
pare de lemn, care putea servi şi ca locuinţă sezonieră pentru lucrători.
La 11,20 m spre vest de clădirea principală s-a aflat un zid gros de 0,40 m,
făcut din piatră de riu ·legată cu mortar, poate zidul de incintă, lîngă care, înspre
interior, după cantitatea mare de ţigle găsite, se afla o altă construcţie.
Alături de numeroasele ţigle, olane, ·cărămizi, dintre oare una fragmentară cu litere scrijelate şi tuburi pentru apă, o cantitate apreciabilă o constituie ceramica
10

Astfel de altare la intrarea în
eL DA, V, 1, p. 881.

locuinţă

sint

obişnuite şi

părţi,
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care, in cea mai mare parte, provine de la vase de uz comun, de culoare
sau cărămizie, cea fină reducindu-se doar la cîteva fragmente cenuşii stampilate şi la citeva fragmente cărămizii de la un vas ornamentat in relief
cu un şarpe. ln afară de fragmentele vasului dacic menţionat, s-au mai gâsil:
un fragment de vas cu buton şi o buză de fructieră. S-au mai aflat un
fragment de capitel, fragmente dintr-o piuă de piatră, un fragment de fier de plug
şi un manşon pentru fixare, un fragment de seceră, o teslă, un lanţn, o daltă, un
trepied, două chei, fragmente de cuţite, zăvoar<', balamale, cuie şi oase de animale.
Descop<>ririle făcute at~tă aici prezenţa unei t"illa rustica, cu caracteristicile cunoscute, in care se distinge clar locuinţa propt·i<'tarului, nu lipsită de oarecare confo["'t,
dădită intr-un mediu plăcut şi cu perspectivă asupra terenului din jur. Sint preZC'nte şi urmei<' unor const["'ucţii anexe din lemn care au fost acoperite cu ţigle şi
chiar ale zidului, se pare, de incintf1. Uneltele şi obiectele aflate, precum şi oasele
de animale găsite indică o gospodărie cu caracter profund agricol in care ocupaţiile de bază erau agricultura şi creşterea vitelor, nefiind poate neglijate nici alte
preocupări ct:.m ar fi fost existenţa probabil a unei cărămidării. ln orice caz proprietarul, ;:J. cărui origine nu a putut fi stabilită după materialul descoperit, era adinc
t·omanizat şi care in muncile zilnice, din cadrul gospodăriei se va fi servit, dupit
cum rei<'se din ceramica dacică găsită, şi de localnici.
sură, negricioasă

Apahida, jud. Cluj
La inceputul acestui veac, la nord dC' Apahida, in terenul numit Tarcea Mică,
situat pe vcrsanlul estic al piriului Feurdului ce se varsă in Sumeşul Mic, s-au
descoperit întîmplător, in timpul lucrărilor agricole, ruine de const["'ucţii.
Săpături le făcute aici, in vara anului 1913, au dus la dezvelirea a două clădiri:
una complexă, principală, cu multe încăperi şi cu absidc, şi una mai simplă, constind
dintr-o singurft încăpere marct2, ambcle cu ziduri din piatră, distruse aproape peste
tot pînă la nivelul fundaţiei şi respectiv al podelei, uneori chiar şi mai mult.
Cli"tdirca p["'incipală, de forma unui patrulatcr, măsurînd 22.40 X 16,50 m, compusă
din :nai multe încăperi, avea pe laturile lungi, adică pc laturile dr' C'St şi vest, unul
şi rcspC'ctiv două ziduri absidale ce făceau corp comun cu zidurile încăp0rilor din
interiorul patrul3terului (fig. 2). Zidurile erau făcute din pietre .şi lespezi de piatră
legate cu mortar, opus incertum; cele exterioare erau groase de 0,55-0,75, iar cele
interioare variau de la 0,35 la 0,75 m. Cele mai bine con!'truite sânt zidurile absidalc-,
clădite pe o fundaţie solidă adîncă de 0,50 m şi din care s-a păstrat cel mai mull,
pînă la 1 m înălţime. Altele însă, ca zidul de pe latura nordică sau alte ziduri
despărţitoare, interioare, abia s-a putut constata că au existat. In partea sudică a
clădirii se aflau încăperile D , D, F şi J, care par să fi constituit un grup unitar.
1
primele două formind de fapt o încăpere, incăperea cu absidă - cu capetele zidu~ui
elipsei mult mai late - Fiind o anexă a încăperii D. Aici s-au aflat fragmente de
ţigle, oeioburi de vase şi citeva cuie de fier. Pavimentum-ul era făcut dintr-un strat
n Un lanţ asemănător a cărui destinaţie, prin locul descoperirii, pare sigură,
vez.i. la Edit B. Thomas, op. cit., p. 160, fig. 86.
12 A. Buday, R6mai villcik Erdelyben. II. R6mai villa Kolozsvcir "Kistcircsa" nevu
hatarreszeben, in Dolg, IV, 1913, p. 128-154.
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de var, pietriş şi fărîmituri de cărămidă amestecate şi făţuite, opus signinum 1 ;_

Din încăperea D, printr-o deschizătură largă, se trecea în încăperea F, in can'
s-au găsit fragmente de vase şi un iragment dintr-un opaiţ dc lut, iar din aceasta
printr-o deschizăt.ură mai mică existentă lîngă peretele n01·dic în încăperca J pardosită cu pietriş de rîu şi în care s-a aflat o parte dintr-o rîşniţă. Revenind la inc~\
perea D, din aceasta peste un prag de piatră fasonată, larg de 1,30 şi lat de 0,47 m,
1:1. capetele căruia se văd urmele canaturilor de jos ale UC?ii, se trecea în incăpe["('a
C, spre grupul de încăperi din centrul clădirii. Incăperea B, pc mijloc, pe o lăţime
de 1,40 m şi în anexa ci absidal~1 1rc>buie să fi avut un paviment suspendat. Pcmru
aceasta pledează ţevile cilindricc înşiruite in spaţiul coridor din incăperca B pini'l
la ·punctul extrem al absidei, precum şi stilpii de cărămizi pentru .sprijin, stîlpi can"'
în unele porţiuni, lîngă perc~i. erau înlocuiţi, problE'ma fiind rcwlvată prin teoulae mammatae fixate cu acroterelc pc zid; in această poziţie s-au aflat însă tegula!!
mammatae pe perete şi deasupra pavimentului. J\ici s-au aflat şi fragmente de vas0
fine dintre care unele cenuşii, stampilate, fragmente ele vase cărămizii, 3 ace de
os, un stilus din bronz, un fragment din sticlă de g0am, mai multe bucăţi de stucratura, cu decoruri liniare, oase de păsări şi de cornute. Fragmente de stuc, însă făril
profilatură, numai pictate cu wşu şi verde, s-au aflat ~i în încăperea vecină C. ln
tncăperea E 1 se pare că era praefurnium-ul instalaţici de hypocaustum din înc{tperea B; aici s-au găsit resturi de pardoseală din cărămizi, pămînt ars şi bucăţi d0
căt·bune de lemn. Incăperea G 11 cu perete absidal şi car0 făcca parte din înci'tp<:'n'd ( :.
avea nivelul de călcare cu 0,5(1 m mai sus decit G şi t'ra pavimenlată (?) cu c<it·~-~
mizi mari într-un strat de var cu pietriş şi cărămidă pisată. Din aceasta se put('-a
trece, urcind, în încăperea complexă H, cu pavimentum suspendat pe stîlpi de sprijin
din cărămizi de 28 X 28 X 6 cm şi 18 X 18 X 6 cm, cu hypocaustu.m. Aici pe latura nOt·dică s-a aflat şi praefurnium-ul, format din două plăci de piatră (50 X 50 cm) puse·
in dungă, iar in spaţiul de 0,60 m c~intre ele s-au găsit mulţi cărbuni. Tot in accasli't
incăpere (H 1) s-a aflat un bazin lung de 1,60 ro şi larg de. 1,30 ro ICU fundul elin că
rămidă pisată amestecată cu var, netezit, opus signinum, şi se parc, după tuburik
găsite, că şi pereţii laterali ai bazinului erau încălziţi. Incăperca vecină K, în cun·
s-a aflat pămînt ars, cărbune şi 2 moncde romane, are peretele vestic, spre deosebire
de ceilalţi, din cărămizi, opus latericium, multe găsite in poziţia lor iniţiu.lă. Subliniem că în încăperea ;\, cea mai mare dintre toate, fragmentele de ţigle pentru acoperiş, prezente peste tot şi în celelalte încăperi, s-au găsit mai multe numai de-a
lungul pereţilor.
F'ără a da o explicaţie plauzibilă construcţiilor absidale şi fără să se poată dbtinge vreo deosebire în sistemul de construcţie şi legătură al zidurilor, încercînd d('
a stabili atributf'le fiecărei încăperi şi plasamentul lor puţin obişnuit, autorul cercl'tărilor explică acest fapt prin construcţia în două faze a clădirii, încadrînd în prirrut
fază grupul de încăperi de pe latura nordică. Astfel este motivată poziţia aşa numitului atrium pe colţul nord-Yestic al clădirii şi existenţa a două hypocaustum-uri.
Noi vom folosi această denumire care ni se pare mai adecvată, cf. Lexiquc
des antiquites Romaines, Paris, 1896, p. 261 şi nu pe cea de tel'razzo folosită de
cercetători la descrierea pavimentelor din villae-le pe care noi le pr0zentăm aici.
13
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Fig. 2. - Planul locuinţei proprietarului din villa
ruslica de la Apahida - Tarcea Mică (după Dolg. IV).

Fig. 3. - Planul construcţiei anexe
din villa r'ustica de la Apahlda Tarcea Mică (dupli Dolg. IV).

La est de această clădire, orientată diferit de aceasta, s-a dat de zidurile de funpe o mică porţiune dC' pereţii unei construcţii mult mai simple (fig. 3).
Construcţia, cu zidurile lungi de 21,10 şi 22,10 m şi cele scurte de 13,20 şi 13,90 m,
late de 0,75-0,80 m, avea forma unui patrulater, l'a care se adăugau şi prPlungirile
peN·ţilor longil;udinali, pe latura sudică, cu 2,60 m. In interior pe mijlocul laturii de
est pe o suprafaţă de 5 x 5 m, înconjurată de un perete ingust, s-au găsit cărămizi,
var şi cărbun<:>, probabil resturile unei incăperi14. Pe mijlocul laturii de vest a conslruc\iei dPci in faţa încăperii presupuse de noi, însă in exterior s-a aflat o suprafaţă de· 3X 3 m pietruită, indicind, se pare, intrc.rea in clădire, iar intre prelungirile
laturilor lungi de pc latura sudică s-a dat de plăci de alabastru, materiale cu care
.'>t:' pare că era pardosită această suprafaţă. Tn clădire s-au găsit, la fC'l, multe fragmrntP de· vase, din pastii. bună şi dură, un opaiţ şi un fragment din altul, oase de
animale, coarne de c<>rb, unelt<:> de os şi de fier.
In acPSl<' două clădiri s-au mai aflat: 5 monede, dintre care cite un dcnar de la Sept imius Get a, Elagabalus, Iulia Mamaea .şi Iulia Maesa, un fragment de fi bulă de
bronz cu piciorul întors pe dedesubt, o parte dintr-<> cataramă, unelte pentru perforat, scobit şi gravat, iar alături de fragmente de vase obişnuite s-au aflat unele
cu glazură roşie şi cenuşie ornamentate cu motive în formă de şnur, rozete
sau frunze, stampilate, precum şi un olan, cu motive vegetale, în formă dt• cruce.
de asem<:>nca, stampilatet~.
daţie şi

14

Presupuse de autorul cercetărilor ca resturile unui cuptor in interiorul unei
Noi le considerăm mai curind resturile unei încăperi.
S-a mai aflat 'lipitură arsă şi două monede de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea.

clădiri.
15
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Din cele arătate mai sus reiese că aceste două clădiri erau contemporane, că alc{ttuiau un tot unitar, in cadrul unei villa rustica, existentă la inceputul secolului al
III-lea, clădirea mare constituind locuinţa proprietarilor, iar cealaltă servind ca
curte imprejmuită, cu o încăpere pentru lucrători şi adăpost pentnt unelte şi animale.
Ciumăfaia,

corn.

Borşa,

jud. Cluj

La nord-vest de sat, intre malul sting al pîrîului Chidea, şi dealul rotund, P<'
tR.renul arabil Păluta, format din două terase, cu prilejul lucrărilor agricole, pe terasa superioară in anul 1911 s-au găsit 6 altare votive, dedicate zeităţilor Dibus Deabus şi Fortuna conservatrix, Juno regina, Apollo, Mercurius şi Minerva de către
Aelius Iulius şi lui Hercules Magusanus de către P. Aelius Maximus, citeva
blocuri de pi,atră, fragmente de vase şi o verigă de fier, iar puţin mai
jos de aceasta, pietre, unele legate cu mortar, fragmente de cărămdzi !?i ţigle şi
ceramică romană16,

In cursul

săpăturHor făcute

aici în 1943 au ieşit la iveală părţi din incinta de
dintr-o clădire cu multe încăperi, o construcţie drcptunghiulară ~i
'lipite de zidul de incintă, dintr-o fermă rurală romană (fig. 4)1 7 •

piatră, rămăşiţe

3

construcţii,

Din incinta, de form[t patruJateră, orientată cu axa lungă pe direcţia nord-est,
sud-vest, s-au mai păstrat numai zidurile de pe latura nord-estică (40 m) şi de pc
latura nord-vestică (172,50 m), făcute din .piatră de stîncă şi legate cu mortar, opu.s
incertum, late de 0,70 m şi pină la 1 m înălţime, în unele părţi, ele nu aveau o
linie strict dreaptă, ci urmau într-o anumită măsură formele de teren. Pe laturii<·
s•Jd-€st şi sud-vest zidurile au fost scoase, păstrindu-sc doar cîteva pietre de fundaţie.

In interiorul acestei incinte, in partea ei de nord-€St, tot pe terasa superioară iŞi
nu departe de locul unde s-au descoperit cele 6 altare, la 15 m distanţă de acesta
s-au dezvelit ruinele clădirii, cu mai multe încăperi, de formă dreptunghiulară, cu
cite o absidă 'pe laturile de sud-est şi nord-vest şi cu un zid ce se prelungea din
colţul sudic spre sud-vest (fig. 5). Dacă acesta din urmă era lat de 1,50 m (1), celC'lalte ziduri făcute din rpia:tră de riu IŞi stîncă in unele părţi şi din cărămizi, legate
cu mortar, opus incertum şi opus mixtum, păstrate pînă la nivelul pavimentului,
erau de 0,50-0,80 m. In timpul săpăturilor s-a constatat că această clădire a avut
două faze de construcţie, primei faze aparţinindu-i încăperile notate de la 1 la 5.
Prima încăpere, foarte mică, de 2,45 X 1,05 m, în tplanul iniţial situată în colţul sudic,
pare să fi îndeplinit rolul de turn sau poate să fi fost locul unui altar~s. intrarea în
clădire fădndu-se pe latura de sud-est prin încăperea 2, de 9,5 X 5 m. In faza a doua,
incăperii :(4) de pe latura de ,est i s-a ,adăugat o absidă ataşată zidului din prima fază şi care noi socotim că nu constituia o încăpere aparte, ci făcea corp ·comun cu
încăperea mai veche 4, prin înlăturarea celor mai mari părţi a zidului dintre ele,
a cărui lipsă, după cum reiese di.n plan, nu este intimplătoare, obţinîndu--se o încă1s A. Buday, P6tlcisok a CIL, III kătetehez, in Dolg, II, 1911, p. 260-268.
17 Z. Szekely, Villa rustica romană de la Ciumăfaia, in StCom, 14, 1969, p. 155-1Sl.
18 Autorul cercetărilor îl consideră rturn. Vezi şi nota 10.

https://biblioteca-digitala.ro

I. MITROFAN

134

...,

c

D

..,._.:..

[]

o
~

'...)

....

rf)

"'Q.:::1

o

~

"'
)::

·c:;
._

clădirii principale
Cimnăfnia (după St.Com. 14).

Fig. 5. - Planul
de la

5

:::
'...)

0:

"'"
-~

...E
~

i:0:

A:

~

1

..;.
~

ii;

Fig. 6. - Altar votiv, dedicat -lui
Silvanus (după St.Com. 14), aflat in
clădirea principală din villa rustica
de la Ciumăfain.
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pere asemănătoare celei notate cu cifra 9 in plan 19• Incăperea de pe latura de nordC'St (5) a fc.~t micşorată pe toată lăţimea de un zid20 care, prelungit înspre nord-vest
şi sud-est, a format pe latura nord-estică încă două încăperi (6 şi 8). In încăperea 8,
s-<lU. aflat fragmente de vase, cuie şi un opaiţ din fier. Pe latura de nord-vest, la
sud-vest de încăperea 8 mai erau, de asemenea, încă două încăperi: una cu absidă
(9) şi alta dreptunghiulară (10), iar intre peretele sud-estic al acesteia şi perelele
sud-vestic al încăperii 2, încăperea 1 şi segmentul de zid, păstrat pe circa 3 m, din
colţul sudic al clădirii, era încă o încăpere (11), se pare larg deschisă înspre' sud-vest.
Intre incăperea 10 şi 2 se afla un mic spaţiu liber, lăsat probabil pentru pătrunderea
în 1ncăperea cu absidă. Atit încăperile din prima fază, cît şi cele din a doua fazi1
aveau pavimentul din lut bătătorit, cu excepţia încăperii cu absidă de pe latura de
nord-vest şi a absidei de pe cea de sud-est. In incăperea cu absidă de pe latura de
nord-vest, de-a lungul peretelui de sud-vest pe o lăţime de 0,95 m ~S-au aflat două
rînduri de stîlpi pentru susţinerea unui pavimentu.m suspendat, m[Irg.inite pc latura
opusă de un zid subţire, dind aspectul unui canal cu deschiderea (praefurnium-ul) de
0,73 X0,38 m spre incăperea 2 şi cu partea de sus boltită cu cărămizi aşezat<> in cant.
E-.'tllpii de susţinere erau făcuţi din cite 5 cărămizi de 16 X 16 X 6 cm, peste care se
aflau cărămizi de 46X26X6 cm ce formau partea inferioară a pavimC'ntului suspendat
!?i pes'.e care urma apoi un strat de 4 cm din var şi cărămidă pisată opus signinum.
Lîngă zid s-au găsit tegulae mammatae. Pavimentul din absida 'din această încăpere
C' format dintr-un strat de 20 cm de pietre şi pămînt peste care urmează unul de
lut de 7 <em, apoi unul de pămînt şi var, de 23 cm, peste care s-a aflat un strat de
cen~ă şi cărbune, dărîmături, fragmente de ţigle şi de vase şi deasupra unul din
var .şi cărămidă pisată de 4 cm, iar cel din absida lde pc latura de sud-est e din lut
galben, 20 cm, pămînt, pietre şi fragmente de cărămizi, 20 cm, pămînt şi var, 40
cm, şi var şi cărămidă pisată 6 cm; şi aici s-au aflat fragmente de vase şi fusaiole. In încăperea de pe latura sud-vestică a clădirii (11), lîngă latura ei de nord-est,
aproape de mijloc, s-a descoperit un altar votiv, închinat lui Silvanus domesticus
de către Aelius Iulius veteranus, ex centurione (fig. 6), iar Ungă el, cenuşă, oase
calcinate, fragmente de vase şi un disc de os, şi in jur bucăţi de tencuială cu urme
de vopsea roşie şi galbenă21.
în jurul ei s-au aflat foarte multe fragmente de vase şi obiecte
de bronz, fier şi os. Fragmentele de vase provin de la oale de forme şi
dimensiuni diferit<'. din pastă dură, negricioasă ~Şi din pastă fină cărămizie, pe unul
fiind scrijelate litC"re romane, un fragment de dolia, cîteva fragmente de terra sigillata sau de vase stampilate, roşii, brune sau negre decorate cu motive vegetale,
rozete, cercuri sau pătrăţele, două opaiţe, un fragment dintr-o statuetă de teracotă,
reprezentind o femeie şi un fragment de antefix, toate din lut. Din bronz s-au găsit
In

clădire şi

mărunte

De altfel peste tot şi în. alte părţi încăperile ab.;;idale sînt legate de cîte o
din corpul clădirii formînd o unitate.
zo Lîngă zid, la 0,80 m adîncime, s-a dat de un schelet de om cu miinile pe
piept, fără inventar, iar între c€le două ziduri, la 1,30 m, de fragmente de vase,
cenuşă, oase de om şi ţigle.
21 Probabil o mică capelă in care, odată cu mărirea clădirii, a fost incadrat şi
IOC'tll vechiului altar. Vezi şi notele 18 şi 10.
19

e1ltă încăpere
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o brăţară şi o cheie, iar din fier: piroane, balamale, verigi, scoabe (multe în
perea 9), 4 chei, un cuţit şi fragmente de vase din sticlă2.!.

încă

Clădirea dreptunghiulară, de 13,75X7 m, cu ziduri groase de 0,70 m, şi fonnată
dintr-o singură încăpere se afla la sud-vest de clădirea principală. 'In interiOt"ul
acestei construcţii, pe o suprafaţă de 4 X 2 m, in colţul de nord-est, s-au găsit, formind un strat, tuburi de lut.

Celelalte 3

construcţii

descoperite,

ataşate

zidului de

incintă:

una se afla in

coiţul nordic, de-a lungul laturii de nord-est, cu zidurile interioare tot de 0,70 m,

constituind o singură încăpere de 21,30 X 4.,30 m, in care s-au găsit mul·te ţigle şi alane, a doua la 30 m de colţul nordic, pe latura nord-vestică, despărţită pnintr-un zid
de 0,50 m în două încăperi de 12X7, respectiv 6X8 m; şi aici s-au aflat multe ţigle
tot in această parte a incintei s-a afl<:t in zid IŞi un orificiu pentru scurgerea apei - .
iar cea de a treia tot pe această latură la 30 m sud-vest de a doua - din care s-a
păstrat numai zidul cu un contrafort de pe latura nord-estică şi colţul estic şi o
parte din zidul de pe latura sud-estică, acoperită tot cu ţigle.
Din cele arătate se pare că iniţial aci a fost o clădire de mici proporţii, care ulterior a fost amplificată şi înzestrată cu instalaţii de încălzire. Tot acestei faze final('
ii sînt atribuite şi zidul de incintă şi desigur construcţiile anexe situate de-a lungul
zidurilor, insumind toate caracteristicile unei villa rustica, cu caracter vădit agricol,
după cum reiese din materialul descoperit şi monumentul închinat lui Silvanus Domesticus, ocrotitor al gospodăriei şi ogoarelor, cu elemente comune în provinciile
Je pe Rin ale imperiului.
se pare, în a doua jumătate a sec. II şi exi5tentă în prima jumă
după cum reiese din inscripţii 23 şi moneda aflată, din rtimpul lui
Septimius Severus -, aparţinea lui Aelius Iulianus, descendent dintr-o familie de
romanizaţi 24 , care la sfîrşitul carierei mdlitare s-a stabilit aici şi al cărui urmaş
P. Aelius Maximus, îmbrăţişînd, la fel, cariera armelor şi ajuns tocmai pe Rin
şi trecind prin toate gradele cuvenite unui cavaler roman (a militiis), locuieşte, se
pare, şi la Napoca'l!> administrindu-şi totodată şi ferma.
Villa

ridicată,

tate a sec. III -

Deva (jud. Hunedoara)
Cercetările arheologice făcute, in anul 1967, la sud-est de marginea oraşulUJi. Deva,
pe un dimb inalt de circa 10 m aflat pe malul sting al pîrîului Pietroasa. au ·scos
la iveală, pe o .suprafaţă destul de întinsă, alături de urme din epoca bronzului 'Şi
sec. X-XI e.n., ruinele unui complex de construcţii ce se compunea dintr-o gospodărie şi alte dc.uă edificii situate în apropierea acesteia2 6•

22 S-a mai descoperit ceramică aparţinînd culturii Coţofeni şi epocii prefeudale (sec. VII-VIII).
23 A. Buday, op. cit., p. 268.
24 M. Macrea, Cultele germanice in Dacia, în AISC, V, 1944-1948, p. 231, presupunere ce ni se pare valabilă şi mai mult pentru aceasta.
2!> CIL, III, 855.
2~ L. Mărghitan, Cercetll.ri arheologice in vatra oraşului Deva, 1971, p. 15-85.
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Gospodăria, împrejmuită

de ziduri groase şi puternice ce includeau o suprafaţ[l
destul de mare, se compunea dintr-o clădire principală şi mai multe
construcţii anexe (fig. 7).
Din zidurile de incintă, dizlocate pe mai bine de jumătate din lungimea lorr, s-illl
păstrat numai zidurile de fundaţie, integral pe latura de est şi parţial pe celelalte
laturi. Ele erau făcute din pietre de dimensiuni mari ~i legate cu mortar, în opus
incertum, dădite pe un fundament de pietriş adîncit in sol 1,40 m. Pietrele, folosite în construcţia acestor ziduri rectilinii, pe cît era posibil, erau aşezate <:u fcţl'le
plate spre părţile exterio.:"lre, iar la coJţuri pentru a se crea o soliditate .şi mai mare.
necesară, s-au utilizat numai blocuri mari paralelipipedicc ce se legau strins intre
ele.
Clădirea principală (A), de formă dreptunghiulară, de 21,50 X 19,50 m avea zidurile, late de 0,70 m, făcute de asemenea din pietre legate cu mortar, in opus incertum, clădite pe o fWldaţie .adîncă de 1,40 m şi lată de 0,75 m, formată dintr-un
strat de pietre de stîncă şi unul de pietriş. Şi aici, pietrele folosite in construcţia
zidurilor erau puse in aşa fel ca să se obţină pereţi cît mai netezi. Cărămizile, puţin<',
aflate in preajma zidurilor, par să fi fost folosite în partea superioară a acesJtora,
obţinindu-se opus mixtum. Dintre cele 5 încăperi ale clădirii, cea de pc latura d('
nord, de 18,10 X 1,80 m, prin dimensiunile şi poziţia ei, cu vedere largă asupra cîmpiei Mureşului, pare să fi servit drept portic sau coridor. Următoarele două încăperi
conţin pregnante urme de tencuială colorată, predominind liniile verzi-gălbui şi roşii.
Subliniem faptul că in mortarul din peretele despărţitor al acestor încăperi s-a gă
sit o monedă de bronz de la Hadrianus. ln partea centrală a clădirii se afla cPa
mai mare încăpere în care s-a găsit ceramică fină şi terra sigillata, pahare de sticlă şi o monedă de argint de la Severus Alexander (an. 227). Tot în această încă
pere în preajma pereţilor s-au aflat cîteva bucăţi de tegulae mammatae, iar lîngă
peretele de pe latura nordică şi resturile unor stîlpi de la o instalaţie de hypocaustum. Pe latura ~udică a clădirii, despărţită !Printr-un zid gros ca cel din incintă
de celelalte încăperi, se află o încăpere, de asemenea puţin obişnuită, lată numai
de 3 rn, cu extremitatea estică rotunjită în interior în formă de absidă printr-un
zid a:dăugit. Pe laturile de vest şi sud s-au aflat nişte deschizături, probabil locul
unor intrări, iar în interior înspre absidă o vatră cu cen~ă, cărbune şi stîlpi penrtru
hypocaustum. Din colţul sud-vestic al aceS~tei încăperi pornea un zid, păstrat P~'
circa 2,5 m, care putea servi fie pentru protecţie contra apei de ploaie, fie pentru
susţinerea unui acoperiş. In clăddre şi în ·jurul ei s-au mai găsit :şi ţigle, olane şi
cuie de fier de diferite dimensiuni.
Construcţiile anexe, alcătuind părţile secundare ale gospodăriei, se aflau inşiruit0
de-a lungul zidurilor de incintă de .Pe laturile de nord, est şi !Sud, făcînd corp comun
cu acestea.
La 3,20 m de colţul clădirii centrale, aproape de mijlocul laturii de nord s-a
aflat o construcţie mică patrulateră, la care cei trei pereţi ataşaţi zidului de incintă,
laţi de 0,60 m, sînt, de asemenea, din pietre de stîncă lega~ cu mortar. In interior
s-au păstrat părţi din pal"doseală, făcută din mortar şi cărămidă pisată, opus signidreptWlghiulară

num.
Pe latura de est, de-a lungul zidului de incintă s-au aflat două' construcţii (C).
Construcţia cuprinsă între laturile de nord şi est e lungă de 23 m şi lată de 7 m
şi c împărţită în două încăperi. ,Jncăperea de pe ·oolţ :are zidurile groase dJe 0,70 m,
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Planul vil/a,·-i rrtsfica de la llc\·a (ciupr1 CerceU1ri arh .... ).

p1· cind cea dinspre sud numai dC' 0 1 40 m şi e lipită de prima. In interiorul lor pe

ling[t ceramică Je uz cumun, obişnuită, s-au aflat şi fragmente de chiupuri şi vase
d1· f<:~ctură dacică. La R m de această construcţie urmează cealaltă construcţie,
mult mai lungă şi mai îngustă (27X4,5 m), . pînii pe latura de sud.
La aceasta însă peretele interior, dinspre curte, legal de zidurile de incintă,
<"ra făcut din pietre de riu. ln int<"riorul construcţiei în care, în partea de
nr;rd. s-a mai păstrat puţin pavaj, din mortar şi cărămidă pisată şi citeva bucăţi de
mozaic in formă de 8, s-au mai aflat multe pietre de rişniţă, unele in curs de confl·cţionarC', in diferite faze de prelucrare, o teslă de fier, cuţite, fragmente de
\'ase de lut de factură romană şi citeva de tt-adiţie dacică, precum şi o monedă din
Lrunz, emisă sub Traianus, mult uzată. Tot pe această latură, în mijlocul spaţiului
dintre acest(• <iouă construcţii se afla un zid lat de 0,40 m, care parc să fi susţinut
un acoperiş.
Construcţia de pe latura de sud este lungă de 24 m şi se compune din două
îndtp<'ri, lipitC' de zidul de împrejmuire. Incăperea din colţul sud-vestic era de
<L40 X 4,90 m. In interiorul ci s-au aflat: o gresie de ascuţit, citeva cuţite de fier,
două opaiţc de lut şi oase de animale. Cealaltă incăpere avea inspre curte două
ziduri la 0,30 m unul de altul. Cel interior făcea un cot ce ducea pe latura sudică
a incintei dclimitind suprafaţa incăperii 2 i. Prezenţa acestor două ziduri pare să
L'Xplice şi aici existenţa a două faze de construcţie. Caracteristic pentru toate
<Jceste construcţii lipite de zidul de incintă este faptul că la toate lipsesc ţiglele

~~

in

Acc>sll· ziduri pe unc·le

SI'<'.

porţiuni

au fost distruse prin amenajarea unor

X-XI.
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~i olanele, dar sint prf'zenle in număr roarte mare cuiele de fier, dintre caL~' foartf>
multe mici, probabil de la un acoperiş de şindrilă.
TerC'nul dintre clădirea principală şi construcţiile cuprinse intre cele 4 laturi alP
:tidului ele incintă, insumind 1.720 m2, constituie cur<tea, care, după unele porţiuni
de pardcseală, păstrate, era pavată cu lespezi mari de pietre fixate in nisip, pavaj
<:are in urma unei îndelungate uzuri se parc că a suferit unele reparaţii.

In incinta acestei gospodării s-au mai găsit: trei fragmPnte de ribulii o statuntă
de bronz reprezentind un Zar, o frigare, două seceri, o daltă, un I1·agmcnt de
l<.mţ, un viri de ~ăgcatii şi o mărgea de sticlă. Ceramica romană descoperită provine
de la vase din pastă bună, cărămizie şi din pastă dură, de la cupe, fructiere,
opaiţe, dolia, de la amfore sferoidale sau alungite şi capace de la vase stampilatc
~i terra sigillata. In asociere cu aceasta, după cum s--a arătat, în unde construcţii
dependente alP gospodăriE'i, s-a aflat şi ccramicft dacică lucrak"l in cea mai mare
parte cu mîna din pastă dură, de la oale, unele ornamPntate cu butoni circulari
sau conici şi brîu alveolar, fragmente de ceşti şi chiar fragmente de vas din
pastă cenuşie bună, lucrat la roată.
In preajma acestei gospodării, la circa 20 m inspre sud-vest şi cam la aceeaşi
distanţă înspre vest, s-au afl&t ruinele a două construcţii, din care s-au păstrat
numai mid porţiuni, zidurile fiind in cea mai mare parte dislocatc, fie in timpul
lucrărilor agricole, fie de alune{!ările de teren, survenite in decursul timpurilor.

mică

Din construcţia de la sud-vest de complexul gospodăresc s-a păstrat un zid
lung de 31 m şi lat de 0,60 m, din care plecau două ziduri groase de 0,40 rn,
făcute din piatră de stincă şi mortar şi care delimilau încăperi. In colţnrile
<1cestor încăperi s-a dat de porţiuni de paviment format dif'.tr-un strat de var
amestecat cu cărămidă pisată, pardosit cu bucăţi hexagonalc de mozaic. S-au mai
aflat fragmente de ţigle şi olane, cărămidă romană, cuie de fier şi două chE>i.
In exteriorul peretelui lung, de incintă, pe o lăţime de 0,60-1,50 m se afla un
pavaj din pietre.
Din construcţia de la vest s-a identificat numai un zid lung de 11,50 m şi lat
de 0,70 m, din ea re în două locuri plecau, la fel, două segtrnente de ziduri: unul gros
de 0,70 rn, celălalt de 0,35 m şi care purtau urme de tencuială albastră şi galbenă.
Tot aici s-au mai aflat cîteva fragmente de ţigle şi olane, un fragment de tegula
mammata, tuburi de conductă pentru apă, ceramică romană, fragmente de amfore
cu corpul sferoidal, un fragment dintr-un opaiţ, ace de păr, din os, cuie şi piroane
de fier.
După cum reiese din aranjamentul clădirilor aflate în incinta complexului gospodăresc, precum şi din materialul arheologic descoperit, aci se afla o t'illa rustica
in care s-a identificat clădirea principală, locuinţa proprietarului, şi construcţiile
anexe, care au putut servi ca locuinţe servitorilor, pentru adăpostirea uneltelor,
<'Ventual a animalelor, şi ca ateliere, nelipsind nici încăperea ce putea servi ca
punct de observaţie.
Proprietarul villei, probabil un roman, după Zar-ul găsit, şi care pare să se fi
stabilit aci încă din primii ani de existenţă a provinciei, şi-a construit aici o
fermă cu toate accesoriile cunoscute. Ocupaţia principală a acestuia pare să fi
fost agricultura şi creşterea vitelor, îmbinate şi ;eu unele meşteşuguri, cum ar fi
prelucrarea şi confecţionarea rîşniţelor. El se servea in activitatea sa şi de munca
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locale, de băştinaşi, ale căror urme sint prezente în unele din încă
anexe.
Inavuţirea proprietarului, sau mai bine zis a proprietarilor căci villa durează,
după cum reiese din moneda din timpul lui Severus Alexander, sigur pînă in
'221 apare şi din extinderea şi amplificarea construcţiilor din cadrul incint.ei
şi din produsele de import descoperit-e. Tot o consecinţă a bunei stări şi a duratei
acestei villa se pare că trebuie considerate şi construcţiile din apropierea fermei
şi care noi socotim că nu puteau aparţine decît de aceastazs.
populaţiei

perile

clădirilor

Girbou, jud.

Sălaj

Vestigiile aflate cu aproape 100 de ani in urmă, pe locul castelului feudal de
pe colina din mijlocul comunei, au dus la presupunerea că aici era un castru
sau o altă fortificaţie romană. presupunere întărită de descoperirea in 1878, in
parte, a resturilor unei clădiri, considerată baie romană 2 !'. Tot aici, în grădina
cast-elului, se afirmă c{t s-a găsit şi stampila oculistului P. CORCOLONIVS:Ja.
Săpăturile efectuate in anul 1913, în drumul gospodăresc, singurul loc liber
.1lături de ruinele dPScoperite in 1878 au dus la descoperirea resturilor unei construcţii, dezvelită numai parţial, cit era lăţimea drumuluP 1. Cu acest prilej s-e
constatat că această construcţie, de 14,60 m pe direcţia nord-est - sud-vesta2 ,
avea ziduri de piatră legate cu mortar, opus incertum, groase de 0,60-0,70 m,
tencuite, dar puternic distruse, şi că se compunea din mai multe încăperi (fig. 8)
dintre care una cu absidă (1).
S-au dezvelit integral 4 încăperi şi in bună parte altele 5; dintre acestea din
urmă 2 au fost distruse parţial cu prilejul construcţiei casei actuale, iar 3 au
rămas in parte acoperite de culwrile unor grădini. Din cele 4 încăperi dezvelite
integral, două (F.H.), largi numai de 1,35 m, par să fi constituit un coridor ce
pleca dintr-o încăpere (B) de pe latura de nord-est, încăpere ce pare să fi fost
atrium-ul. in care nivelul de călcare era alcătuit din pietriş de riu. Din atrium
pleca de-a lungul coridorului, pe sub acesta, un canal pietruit, lall"g de 0,35-0,40 m
şi adinc de 1 m, şi i~ea pe sub colţul vestic al încăperii cu absidă, afară, in
pantă.

28 Se pare că necropola corespunzătoare acestui co:nplex, in eaTe se practica
ritul incineraţiei in morminte la care s-au folosit ţigle şi cărămizi, se afla la ciraa
3 km spre vest, pe malul drept al pîrîului Pietroasa, in valea Mureşului.
29 C. Torma, in AEM, 1876 (III), p. 89-90; idem, A limes dacicus felso resze,
1880, p. 88-89.
30 A. Buday, Dolg, IV, 1913, p. 252-254. După cite ştim în Dacia au fost descoperite numai două exemplare, unul cel citat şi altul la Apulum (V. L. Bologa, in
AISC, II, 1933-1935, p. 219) !Şi ştiind că la Girbou s-au mai aflat şi alte piese
romane ·cu reprezentări legate de practica medicală, care pînă ia urmă s-a stabilit
că au fost aduse de la Sarmizegetusa, (A. Buday, Dolg, V, 1914, p. 45-56) ne întrebăm
dacă şi aceasta nu a fost adusă tot de acolo, ţinînd seama de rarirtatea acestora
in Decia şi ştiind acum că una s-a aflart la Apulum.
31 A. Buday, R6mai haz maradvcinyai Cscikigorbon, in Dolg, V, 1914, p. 45-62.
32 Pe direcţia nord-vest, sud-est neputînd fi urmărită din cauzele arătate.
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Unele dintre încăperi (A, C, E) Prau pf('văzute
cu hypocaustum şi aveau pat,imentum"'lll au mult
mai sus decît încăperile vecine. In punctele mai
puţin deteriorate ale acestor încăperi şi mai ales
in incaperea A s-a putut constata că stitlpii erau
: ' .-.. c:::::==:-1
făcuţi din cite 7 cărămizi cele de la mijloc de
''
''
19X 18 X 6,5 cm, ,jar cele de la bază şi deasupra de
''
''
25X25X5,5 cm, sau de 20X20X8 cm, r~spectiv de
r-·-37 X33X8 cm - şi că erau aşezaţi in linii şi la
''
disLanţe unul de altul ce varia de la o încăpere la
alta, de 16-40 cm, însă nu mai mare, pentru ca
''
''
cărămizile mult mai mari, de 54 X 54 X 4,5 cm, care·
''
acopereau toată suprafaţa încăperii, să se poatc"i
··
sprijini cu cele 4 colţuri pc ei:1:1• Peste aceste cără
mizi, care alcătuiau pariea inferioară a pavimeno , 1 J • ...
tum-ului, se alflă, apoi, un strat de mortar cu
pietriş, gros de 12 cm şi peste acesta alt strat, cu
mortar şi nisip, gros de 4 cm, ambele cu bucăţi
Fig. 8. - Planul, parţial, al dă
de cărămidă pisată în compoziţie. In incăperea E,
dirii de la Gîrbou (după Dolg. V).
de la rrrtjlocul laturii estice pînă la mijlocul incă)X'rii, s-a aflat un canal cu boltă, care inlocuia stilpii de susţinere, lat de 0,43 m.
făcut din cărămizi cu mult mortar. Tot in această incapere, lîngă pereţii de nord
şi e5t s-au aflat şi tuburi pentru încălzire. In cele două spaţli.i mici d~n clădire, afectate se parc coridorului, se afla un pavaj pietruit. ltncăperile de pe latura sudvestică (G, I şi probabil D) nu aveau instalaţie de hypocaustum, iar nivelul lor de
cfllcare era cu 0,50-0,60 m crnai jos; astfel din încăperea A, s-a constatat efi
in încăperea (l) cu absidă se cobora pe două trepte de piatră. Incăperea G, servincl
probabil pentru bucătărie, deşi lipsită de hypocaustum, avea pavimentum-ul din
mortar, pietriş şi cărămidă sfărîmată.
In interiorul acestei construcţii s-au mai af.lat două ti. puri de tuburi din lut:
unele asf:'mănătoare cu tuburile de apaduot, însă mult mai scurte şi altele in
formă de trunchi de con, in ambele ca:lluri tuburile erau introduse unul in altul
şi erau pline cu mortar. Autorul săpăturilor atribuie folosirea lor la construcţia
1Jolţilor: 11 • De asemenea, s-a aflat şi mult cărbune, vase, fragmerute de vase din. pas.tă
cărămizie şi cenuşie, unele date cu vopsea cu culoare roşie-închisă; unul ornamental cu motivP vegetalc stampilate.
Ou toate că edificiul a fos.rt dezvelit numai parţial, limitele lui fiind cunoscute
numai înspl'P sud-vest, după cum reiese din zidul cu absidă, şi probabil şi înspre
nord-esP 5 observaţiile reducindu-se numai la această suprafaţă:jr., cu toate acestea
1

r

-.-

.~

·

Sprijinul acestora lîngă pereţi se făcea f-ie tot pe stilpi aşezaţi de-a lungul
fie pe bordura 1temeliei mai lată decit zidul propriu-zis.
34 Considcrîndu-le de influenţă orientală. A Bu!day, op. cit., p. 59-60.
· 35 Zidul care pleacă înspre nord-es-t de pe latura nord-estică, .făcut din morotar
~i pietriş de rîu, probabil numai o fundaţie, străbătut de un canal, s-a presupus
că nu aparţinea clădirii.
36 Urmele arheologice neextinz1ndu--se pe o suprefaţă prea mare.
· 33

pC'reţilor
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se pare că aici era mai
rilla M.Jstica3 1 •
Hobiţa-Grădişte,

degrabă

o

casă

de locuit, a unui proprietar înstărit, o

com. Sarmiscgetusa, jud. Hunedoara

Pe locul numit Dealul Hobenilor din stinga apei

riobiţc,

in 1948, s-au scos la

lwnină ruinele unei ferme agricole311. Ea avea o incintă foarte extinsă, construită

din ziduri de piatră, care, urmînd configuraţia terenului, închidea o suprafaţă
de formă neregulată, de peste 5.850 m 2 • Din ziduri, făcute din piatră de riu şi de
stîncă, s-a păstrat fundaţia înaltă de 0,70 m şi lată de 0,90-0,95 m, legată cu
mortar, precum şi circa 0,30 m înălţime din pereţii laţi de 0,80 m legaţi cu lut.
In spaţiul cuprins intre aceste ziduri de imprejmuire s-au aflat mai multe construcţii (fig. 9). dintre care cea complexă era situată în partea de nord-est. Din.
această clădirc de formă patrulateră, de 26 X 14,50 m, compusă din mai mul1.l·
încăperi şi constituind locuinţa proprietarului fermei, s-au păstrat numai zidurilP
de fundaţie - cC'le ext<'rioare late de 0,70 m, iar cele interioare de 0,40 m - .
făcute din pietre de riu şi de stîncă, legate fie cu mortar, fie cu lut, la unc·lc
din colţuri folosindu-se piatra cioplită. Nwnărul mare de piroane şi ţinte aflate,
parc să indice eli. in sus zidurile erau făcute din lemn. Incăperea de pc latura
de est, de 14 X 5,75 m, era pardosilă cu cărămizi puse pc pămînt nivelat şi bătă
torit, iar fragmentele de ţiglc găsite aici dovedesc că ('a era acoperită. ln cadrul
acestei încăperi, in colţul ci de nord-vest s-a aflat o altă încăpere mai mică, . de
:! X 2 m, in pereţii căreia pietrele erau legate cu mortar şi tencuiţi în interior.
Ea avea nivelul cu 0,50 m mai jos şi era pardosită cu strat de var ameste~t cu
prundiş .'li cărămidii sfărîmată, din care după urmele păstrate se ridicau pilaştrii
pentru susţinerea unui paviment suspendat. Toate acestea, plus tubul de conductă
de lut aflat, par să indice că in această mică încăpere era o baie cu un hypocaustum.
La vest de î::lcăpcrea mare se află un şir de 4 încăperi mai mici, dintre care unele
sînt pardosite cu un strat de pietre de riu peste care se afla unul de cărăirlidă
pisată. In partea de vest clădirea se termină prin două încăperi inegalc, dintre
care cea dinspre sud-vest e fom·Le mare, de 12,60 X 9,130 m. Păstrîndu-se pe unele
porţiuni zidurile pină la 0,60 m înălţime, faţă de paviment, la unele încăperi s-au
găsit şi pragurile de la intrări iăcute din blocuri de marmură cioplite in cat·e
erau săpate găuri rotunde sau rectangulare, in care se învîrteau uşorii sau se
fixau uşile de lemn. In afară de cele arătate, in această clădire s-au mai descoperit doar obiecte mărunte de fier, citeva fragmente de terra sigillata şi două
opaiţe de lut.
Aproape de partea centrală a incintei, la drca 17 m sud de clădirea principair: şi aproape paralelă cu aceasta, s-a aflat o construcţie dreptunghiulară, ~ult
mai mare, de 36,60 X 18,,10 rn, cu ziduri groase de 0,90 m şi legate in partea de
jos cu mortar, ca şi la zidurile de incintă. In cadrul acesl\.ei construcţii, pe latura
de est şi de nord, după stratul de cărbune şi cenuşă şi gropile de stîlpi ~-au
!·

:n In timpul efectuării arăturilor la circa 2 km spre sud s-a descoperit un· vas
cu monede imperiale romane, cele recuperate sint de la Vespasianus la Septirnius
Severus.
38 O. Floca, op. cit., p. 743-754.
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Fig.

9. - Planul villae-i t'ustica de la

Hobiţa-Grădişte

(după

Materiale I).

identificat urmele a două clădiri de lemn, de 5 X 4,50 şi 4 X 3,50 m. ~coperite cu
Materialul găsit aci constă din piroane de fier, fragmente de lacăt şi ~ chei,
toate de fier, şi puţină ceramică. Prin dimensiunile ei, construcţia apare ca o
curte închisă, in care se aflau şi unele dependinţe de lemn pentru adăpostirC'a
utilajelor agricole, a animalelor şi lucrătorilor.
In afara acestor construcţii mai mari s-au aflat şi al•tele mai mici lipi~c ele
zidurile de incintă, pe laturile de est, nord-est şi nord, dintre care cea de pc
latura de est, de 7,70 X 7 m, avea ziduri, groase de 0,90' m, făcute din pietre dC'
rîu şi stîncă legale cu mortar, opus incertum, şi tencuite pe faţa interioară, avînd
ţigle.
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urme de pictură murală. Pe pavimentum-ul acesteia, format dintr-un strat de
var, prundiş şi cărămidă pisată, s-au aflat dărîmături de zid, ţigle, fragmente de
vase, fragmente de sticlă şi piroane. Tot aici s-au mai găsit şi citeva bucăţi de
cărămizi cu stampila LDP (prezente şi in alte încăperi ale fermei), o monedă de
<~rgint de la Elagabalus (an. 222 e.n.), un fragment de ac de os, un virf de săgeată
de fier. Fiind situată in punctul cel mai ridicat al .terenului pe care se afla
rilla, se presupune după grosimea fundaţiilor că ar fi avut şi etaj, acestei con~trucţii i s-a atribuit ~i rolul de turn de veghe, intilnit destul de des la villae-le
din provinciile apusene' ale imperiului.
Celelalte construcţii ataşate zidului de incintă, de-a lungul acestuia, pe laturile
ele nord-est şi nord, după stratul de cenuşă aflat, se pare că erau din lemn, fiind
acoperite cu ţigle. In prima s-au găsit multe fragmente de vase, o monedă de la
.lntoninus Pius (an. 139), fragmente de rişniţe şi un fragment de amforă, iar in
apropierea celei de a doua un fic1· de plug, roman.
Această villa rustica, care cd amplasament, construcţii ~?i natura materialului
folosit se aseamănă ca tip, mai mult cu cele întîlnite pe Rin, clădită poate încă
din primii ani ai provinciei, exista încă în al treilea deceniu al sec. III e.n.
Mdnerău,

corn.

Pestişu

Mic, jud. Hunedoara

La sud dP Mănerău, in terenul arabil numit Roviua sau Cărămizi, pe malul
dr('pt al pîrîului care străbate salu! şi apoi se varsă in Cerna, se aflau nişte
ruine, unde, pc la inceputul acestui veac, in urma unor sondaje ocazionale, s-au
dl•scoperit zidurile împrejmuitoare a două clădiri.
Săpăturile efectuate aici, in primăvara anului 1912, au dus la dezvelirea integrală a ruinelor celor două clădiriJ:J.
Dintre acestea cea de la nord-vest, de formă aproape dreptunghiulară, cu laturile lungi de 29,70-30,50 m, orientate pe direcţia nord-est, sud-vest, şi cele scurte
de 19-19,50 m, prin extinderea şi mulţimea camerelor din care se compunea a
fost considerată clădirea principală (fig. .10). Ea avea zidurile făcute din pietre
IPgate cu mortAr, opus incertum, distruse aproape peste tot pînă la temelii, pînă
la nivelul pavimentum-ului, numai pe alocuri aflindu-se cite 10-20 cm înălţime
~i din pereţi. Cu toate acestea s-a putut constata că pereţii exteriori erau groşi
de 0,68 m - oeu excepţia celui de nord-est, de către piriu, care probabil pentru
o mai mare rezistenţă şi pentru a împiedica infiltrarea apei era mai gros - , iar
c·c-i despărţitori în interiorul cki.dirii, de 0,40-0,66 m. Din planul zidurilor dezvelite se ţJare că spaţiul (D) de 0,80 m dintre cele două ziduri paralele existente pe
!alura sud-estică a clădirii constituia un coridor ~i deci, faţada construcţiei. De
la acest coridor, in mijlocul clădirii şi pe toată lăţimea ei, se afla o încăpere (L)
c;ue pare să fi fost cea mai mare şi care prin dimensiunile ei (16,40 X 5,10) şi
poziţia centrală faţă de celelalte încăperi dintre care unele nu puteau primi
lumină numai dinspre aceasta pare să fi constituit o curte interioară, corespunzînd atrium-ului 4o. Aceasta, după descoperirile făcute, pare să fi avut şi ea

A. Buday, Romai villcik Erdelyben. 1. R6mai villa Magyarosdon, în Dolg, IV,
1913, p. 110-128.
40 Autorul cercetărilor o consideră mai degrabă coridor.
2 ';
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principale din villa rustica de la

Mănerău (după

Dolg. IV).

unele diviziuni, astfel de lîngă peretele nord-vestic, pină în dreptul peretelui desdintre încăperile K şi H, s-a aflat pardose-ală de cărămizi, iar peste
aceasta, pe o porţiune din partea de nord a încăperii, tuburi patrulatere pentru
încălzire şi fragmente de tegul.ae mammatae, semnalind cel puţin, pentru această
porţiune a încăperii, indiciile unei locuiri. Tot în această încăpere la capătul pardOS€lii s-a aflat mult pămînt ars şi cenuşă, probabil de la praefurnium, şi din
care s-a scos o rîşniţă (?); s-au mai găsit bucăţi mărunte din obiecte de bronz
!;ii fragmente dintr-un vas mare. Pe latura de nord-est a acesteia, în încăperea H,
lingă peretele ei nord-estic s-a păstrat o parte din pardoseală, care era tot din
cărămizi. Aici s-au găsit şi fragmente de vase dintre care unul dat cu vopsea, şi o
lingură din fier. lncăpere-a K, în care s-a aflat un prîsnel de os, se pare că a
fost pavimentată în tehnica opus signinum. ln încăperile G şi E, în ambele, pc
jumătatea lor nord-estică, se afla paviment din cărămizi, suspendat pc stilpi, care
la rîndul •lor, erau tot din cărămizi, fixaţi la 35-45 om unul de altul, in aşa fel
ca cărămizile ce constituiau pavimentum-ul, mult mai mari (57 X 29 X 8 cm) să
poată fi sprijinite cu cele 4 colţuri pe ei; in contactul cu pereţii acestea se sprijine-au pe o bordură lată de circa 20 cm formată din grosimea mult mai mare a
fundaţiei decît peretele ce se ridica în sus. Nu s-au găsit urme de arsură :şi nici
găuri in pereţi pentru trecerea aerului cald, fapt ce l-a determinat pe autorul
cercetărilor să presupună că acest paviment suspendat a fost făcut pentru a impiedeca infiltraţiile apei din sol, aci, aproape la nivelul pîrîului. ln ambele incă
perf, in fiecare, cealaltă jumătate era pardosită cu cărămizi in formă de 8 fixate
de obicei în var; la fel poate să fi fost pardosite şi părţile cu paviment suspendat.
In încăperile de la sud-vest de incăperea centrală (L), mult mai rău păstrate,
descoperirile sînt puţine. In încăperea O, Ungă peretele ei sud-vestic s-a aflat o
piatră lucrată, care după fragmentele din foi de bronz ornamentate, găsite în
pre-ajmă, pare să fi servit ca postamen•t unei casete. Cele citeva cărămizi, de tipul
celor folosite în construcţia stîlpilor de susţinere, dintre oare una cu litere scrije-

părţitor

10 - ACTA MUSEI NAPOCENSIS X/1973
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late, aflate in incăperea M par să indice că şi aici ar fi existat un pavimentum
suspendat. In încăperile de pe latura sud-vestică (P şi Q) pavimentul, care era
mai sus cu 20-30 cm decit in celelalte încăperi, era făcut dintr-un stra;t de pietriş
amestecat cu nisip, de circa 20 cm, peste care urma un strat de circa 10 cm, format
din fărimături de cărămizi şi var făţuit, opus signinum.
Cealaltă clădire mult mai mică, formată din trei încăperi situate pe aceeaşi
linie, se află la sud-est de clădirea mare - aproape paralel - eşi la 14,50 m de
aceasta. Şi din această clădire (fig. 11) s-a păstrat mai mult din zidurile de
fundaţie şi foarte puţin din pereţii propriu-zişi, făcuţi din pietre friabile, sedimentare, legate cu mortar, însă intr-o manieră mai puţin îngrijită. Zidurile lungi
- din care din cel de sud-est s-a păstrat cel mai mult, 38,35 m - , aproape paralele
şi comune celor trei încăperi, erau groase de 0,75 rn, :iar cele scurte interioar-e,

----,

---, 1

11
11

B

A

c

11
11
11

i

1

Fig. 11. -

Planul

construcţiei

anexe din villa rustica de la

Mlinerău (după

Dolg. IV).

de 7,1 şi 7,45 m -, de 0,50 şi respectiv 0,60 m. In incăperea C, cea dinspre piriu,
puternic distrusă, nu s-au aflat decît fragmente de ţigle şi cărămidă. In incăperea
din mijloc (B) s-a constatat că avea un paviment din pietriş de riu peste carP
s-au aflat bucăţi de tencuială şi ţigle de acoperiş căzute. Cam la mijlocul peretelui
nord-vestic al acestei încăperi s-a găsit un morman de pietre dintr~un cuptor,
iar in partea sud-vestică a acesteia, foarte multe fragmente de vase, oase de animale, coarne, un vas grosolan, modelat cu mina, spart 41 , o fibulă de bronz, o
monedă de bronz foarte tocită, foarte multă cenuşă şi cărbune, pledind pentru
rolul ei de bucătărie. Ultima încăpere A, din care nu s-a păstrat nimic din latura
wd-vestică, era pardosită, ca şi încăperile de pe latura sud-vestică a primei clădiri,
cu un strat de pietriş amestecat cu nisip peste care se afla un al,tul, din fărîmi·
turi de cărămidă în var, netezit; s-au afla.lt şi citeva bucăţi de mozaic, hexagonalt•.
Pavimentul acestei clădiri era iniţial circa 30-40 cm mai sus decît in incăperea
vecină.

dintre aceste două clădiri, pe alocuri, s-a g!isit multă cenuşă şi
provenind probabil de la construcţii ce au dispărut din cauza materialului
perisabil din care au fost clădite.
In afară de materialele descoperite şi semnalate mai sus s-au mai aflat şi alte
piese mărunte ca: un denar suberat, hibrid, din timpul lui Elagabalus, o aplică şi
un mîner de oglindă din bronz, o cheie, un obiect pentru perforat şi un cuţitaş
In

spaţiul

cărbune,

n Se pare de

factură daoică,

vezi A. Buday, op. cit., p. 127, fig. 10.
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din fier, un cîrlig din os, perle de sticlă şi fragmente dintr-o rîşniţă şi dintr-o
tavă de marmură.
Din cele descoperite reiese că aici era ferma unui om înstărit, o villa rustica
în care se distinge locuinţa complexă a proprietarului şi cea a servitorilor,
ambele cu ziduri din piatră, cu încăperi pavi.menrtate şi acoperite cu tiglă. Alături
de ele au existat, după cum s-a dedus din petele de arsură, şi alte anexe din.
lemn 42 •
Răhău,

jud . .Alba

Răhău, în dreapta Văii Sfintei, mai sus de izvorul numit Budurăul
s-au aflat fragmente de cărămizi, ţigle, mortar şi de vase 43 • In vederea
lămuririi acestor vestigii, în 1960, s-au făcut aci săpături arheologice, dezvelindu-se
două suprafeţe în care s-au aflat, parţial, ruinele a două edificii41 (fig. 12) situate
la circa 20 m unul de altul.
In suprafaţa A de 17 X 9 m s-au aflat două încăperi într-o construcţie, se parc
de pe latura ei sudică, şi segmente din zidurile altor încăperi. Ambele încăperi au
fost pardosite cu cărămizi, iar în una din
ele, în cea dinspre sud, s-au aflat şi urme de stilpi de la hypocaust, cu baza
rudimentar lucrată, fie din cărămizi obiş
nuite, patrate, fie din ţigle. In interiorul lor
au mai fost găsite şi urme de tencuială
roşie şi albă. Sub nivelul roman la -0,45
a o • u
A
o.
m au apărut cîteva fragmente de vase
'
~
~
dacice din pastă grosolană modelată cu
'-mina, dintre care unele ornamentate cu
---=&
briuri alveolare, şi mai adinc, la 0,95 m,
şi cîteva fragmente de vase de tip Co-

La est de

Ciobănelului,

D.
~

..

ţofeni.

o ,

2

J

"'

5,."

In cealaltă suprafaţă B, de 10 X 15 m,
au ieşit la !iveală mai multe încăperi
Fig. 12. - Planurile celor două edificii,
dezvelite parţial, de la Răhău.
din partea de nord-vest a unei construcţii cu ziduri groase între 0,40 şi 1 m.
Aici s-a descoperit un aJC de os, o cheie de d'ier, fragmente de vase cenuşii şi
puţine fragmente de vase terra sigillata.
Fundaţiile dezvelite, precum
referindu-se la aceeaşi familie,

şi

cele două inscripţii funerare găsite la Răhău
la un veteran al leg. XI Claudia, la soţia şi

adkă

Se semnalează că ruine mai sint şi [n coasta dealului, dar care par să nu
de această gospodărie cf. A. Buday, op. cit., p. 124.
43
Tot de aici se pare că provin mai multe bucăţi de tuburi de conductă din lU!t.
Of. C. Daicoviciu, Cronica arheologică şi epigrafică a Transilvaniei (1919-1929), în
42

ţină

ACMIT, 1929, p. 312.
44
K. Horedt, I. Berciu, Al. Popa, I. Paul, I. Raica, Săpăturile arheologice de la
Răhău şi Sebeş, in Apulum, VI, 1967, p. 18-19.
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urmaşii

lu1·"•, şi care legate de aceste ruine indică aci o villa rustica, existentă
din primii ani ai stăpînirii romane, şi din care au fost scoase la lumină,
numai în p:.ll'lR, două clădiri.

încă

Sintămăria-Orlea,

jud. Hunedoara

lntrc Haţeg şi Sintămăria-Orlea, pc locul numit Grindanu, o terasă înaltă de
3--4 m cuprinsii intre luncilc Riului Mare şi Galbenei, pc marginea dinsp1·e
Sintămăria-Orlea a terasei, situată in hotarul acestei ::omune 16, pe 150 X 15--40 m
in terenul necultivat s-a dat de ruinele unor ziduri, iar in apropiere la 70-120 m
de acestea, în terenul agricol, de ruinele a 2 sau 3 clădiri aproape complet distruse.
Tot aici in 1970, in terenul arabil s-a găsit o monedă de la Septimius Severus.
Săpăturile arheologice efectuate pc terasa Grindanu, in vara anului 1971, au
fost reduse la o suprafaţă pc care se mai desluşeau traseele tcmcliilor a două
clădiri 1 '.

In partea de est a ace::.tei suprafeţe s-au aflat urmele unei clădiri dreptunghiulare
de 22 X 15,80 m, din care pe laturile de nord şi sud, aproape de colţurile de
nord-est şi sud-vest pleca cite un zid spre nord şi rPspectiv spre sud, care însă
n-au fos'. cercetate. Temeliile şi porţiunill' de zid păstrate erau construite din
pietre de carieră şi bolovani de riu cu mortar, in opus incertum. Atît zidurile
exterioare, groase de 0,60-0,65 m, cit şi cele interioare, groase de 0,40-0,50 m
,;înt clădite pc temelii ceva mai largi, adîncitc in solul antic 0,20-0,30. Au fost
degajate 3 încăperi, in partea de l'St a clădirii, dintre care 2 integral, de 3,70 X 3,70
şi 4,30 X 3,70 m care se legau prin UŞI late de 0,90 m cu alte încăperi. A treia încă
pere, dezvclită parţial, lungă de 5,40 m avea instalaţia de hypocaustum de-a lungul
laturii de sud, formată din 3 rînduri de stilpi a cite 6 Sltîlpi fiecare. Stilpii aveau
la bază cite o cărămidă patrulateră cu latura de 0,30 m peste care urmau alte 7
tot patrulatere, cu laturile de 0,20 m, legate între ele cu mortar, deasupra căro1a
la 0,60-0,65 m se afla pavimentum-ul. Tot aici, lîngă perete, au apărlllt şi multe
tegulae mammatae. ln partea de nord a acestei încăperi inspre uşa camerei vecine
se afla un coridor lung de 3 m şi la<t de 1,80 m, delimitat de două ziduri peste
e2re la circa 0,75 m se afla o placă din mortar cu cărămidă sfărîmată, acoperită
cu cărămizi. Autorul cercetărilor consideră că aceste ziduri au fost făcute in a
doua fază de construcţie a clădirii, deoarece unul dintre ele acoperă o mică porţiune de tencuială de pe peretele nordic al încăperii. in această clădire au apărut
cuie, piroane şi scoabe din fier, cărămizi mai mari decit cele din stîlpii amintiţi,
de la paviment, olane şi ţigle. Intr-o ţiglă perforată secundar s-a păstrat un cui
45 CIL, III, 971; C. Daicoviciu, Neue Mitteilungen aus Dazien, în Dacia, VII-VIII,
1937-1940, p . .317.
46 Cf. R. Popa, Săpături intr-o villa rustica de lîngă Haţeg, in ActaMN, IX, 1972,
p. 439, motiv pentru care noi vom vorbi despre descoperirile făcute aci ca ţinînd
de Sintămăria-Orlea. Pentru descoperirile anterioare şi săpăturile efectuate, cf.
ibidem, p. 439--44 7.
47 Aici sub stratul gros de 0,10-0,20 m s-au găsit fragmente de vase din epoca
bronzului, iar peste acesta, in unele locuri, ceramică timpuriu-feudală.
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cu floare lată, care trebuie să fi servit la fixarea acesteia pe scheletul de lemn
al acoperişului.
A doua construcţie se afla la circa 40 m spre vest de prima, care după urmele:
păstrate în teren era de aproximativ 23 X 15 m, şi acoperită cu ţigle şi olane.
Zidul ei nordic, surprins în săpături, arc temelia lată de 0,90 m, construită din
bolovani de rîu şi pietre de carieră cu un emplecton din pietre mici şi cu puţin
mortar. Zidul sudic acum distrus, dacă clădirea a fost imprejmui,tă, lucru apro3pe
sigur, ţinînd seama de mărturia de la mijlocul veacului trecut că pc Grindanu
se aflau urmele unei incinte rectangulare cu turn cuprinzînd clădiri ruinate, se
pare că servea totodată şi ca zid de incintă.
Dintre materialele ieşite in săpături mai notăm un lanţ din fier de mari dimensiuni, compus din 2 verigi alungite şi una triunghiulară, găsit în exteriorul
clădirii mari, pe latura ei de est48, o piesă ornamentală, un virf de săgeată, tot
din fier şi o apreciabilă cantitate de fragmente de vase de forme şi dimensiuni
diferite, aflate mai ales în prima clădire 19 unde, alătur~ de acestea, s-au aflat şi
CI"'teva fragmente de vase dacice lucrate la roată, din pastă cenuşie, printre care
şi o buză de fructieră, apoi cîteva fragmente de vase din sticlă, oase de animale
şi de păsări.
Toate descoperirile făcute aici duc la includerea construcţiilor romane de pc
Grindanu în cadrul unei villa rustica, care după numărul clădirilor şi suprafaţa
pe care au fost situate, delimitate se pare de un zid de incintă, apare ca cea
mai mare dintre cele cunoscute pînă acum în Daciaso şi care după moneda găsiti"t
~i observaţiile făcute în legătură cu refacerea sau modificarea primei construcţii
unde s-a surprins, se spune, chiar şi o a treia fază de locuire, se pare că ea a
continuat să funcţioneze pînă în ultimii anii ai provinciei. Rămîne ca în viitor
cercetarea întregului complex să precizeze unele din observaţiile făcutc51 să aduci"t
la lumină, totodată, altele noi52.
IOAN MITROFAN

Vezi nota 11.
Care s-3r putea să fie clădirea principală - locuinţa proprietarului.
so De peste 3 ha (?).
51 Celelalte obiective arheologice cercetate prin săpături şi încadrate ca vilwe
rusticae, ca cele de la Ighiu (1. Berciu, Scurtă dare de seamă pe anii 1942-1945,
în Apulum, II, 1943-1945, p. 437; M. Macrea şi D. Protase. Şantieru.l Alba Iulia şi
împrejurimi, în Materiale, V, 1959, p. 446; I. Berciu, informaţie, ·1972) şi Cinciş-Cerna
(0. Floca M. VaJea, Villa rustica şi necropola daco-romană de la Cinciş, în
ActaMN, II, 1965, p. 163-171), d1n cele ce cunoaştem despre ele pînă 'in prezent,
semnalate prin cite o singură clădire, oferind un oarecare lux prima şi lipsită de
hypocaustum sau de un alt sistem de încălzire a doua, dar mai ales lipsa din
jUI"U!l ambelor clădiri a construcţiilor anexe, strict necesare unor ferme agrare,
precum şi prezenţa în preajma celei de a doua a urmelor unei mici aşezări
(0. Floca - M. Valea, op. cit., p. 192, .n. 35) şi aproape de ambele a cite unui mic
cimitir (M. Macrea şi D. Protase, în Materiale, V, 1959, p. 442-446; O. Floca M. Valea, in ActaMN, II, 1965, p. 171-192) atribuite lucrătorilor ce au fost folosiţi
în exploartarea unei cariere de piatră, respectiv a unor mine de fier aflate în apro41l

49
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Apres la transformation de la Dacie en province romaine, son territoire connut
une intense colonisation. Bien des colons, surtout des veterans, s'etablirent sur la
parcelle obtenue de l'ager publicus, en y fondant des exploitations agricoles, des
menages ă beaucoup de constructions annexes, pour la plupart entourees de rempart.s
legers. Ces ensembles, connus sous le nom de vil'Lae rusticae, produisaient df's biens
destines non seulement ă la vie menagere, mais aussi au marche.
D'entre ces villae rusticae, qui auront du etre tres nombreuses, parscmees comme
des ilots dans le milieu rural de la Dacie Superieure, on presente dans cette premiere partie de cet ouvrage seulement celles deja recherchees, telles celles d'Aiud
(fig. 1), Apahida (fig. 2-3), Ciumăfaia (fig. 4-5), Deva (fig. 7), Girbou (fig. 8),
Hobiţa-Grădişte (fig. 9), Mănerău (fig. 10-11), Răhău (fig. 12) et de Sintămăria
Orlea. Les autres, signalees seulement par des decouvertes aocidentelles, et l€5
conclusions seront publiees dans ActaMN, XI.

piere, le socotim mai degrabă factorii cu caracter industrial sau sedii administrative ale acestor exploatărl. Cele de la Apahida-Păduriţa (G. Finaly, Ket r6mai
epiiletrol Apahidan, in Archtrt, XXI, 1901, p. 239-250), Dezmir-Sub Bere (M.
Roska, Romaikori villa Dezmer hataraban, in Dolg, II, 1911, p. 106-108) l?i Aiton
(M. Roska, R6maikori villa Ajton, Kolos vm. hataraban, in Dolg, VI, 1913, p. 48-50),
unde peste tot s-a aflat, de asemenea, numai cite o clădire şi nu de prea mari
dimensiuni, primele două lipsite de hypocaustum şi aflate nu prea departe de
Napoca, par să fi fost mai curind vil'Lae suburbanae (?), sezoniere, iar a treia,
.'-'ituată în apropierea drumului imperial dintre Potaissa şi Napoca aproape . la
jumătate distanţă dintre aceste două oraşe, putea să fie o mansio, pe cînd ruinele
de la Palatca (M. Macrea, Săpăturile arheologice de la Palatca, plasa Mociu, jud.
Cluj, în Studii, 2, 1, 1949, p. 110-114) şi Moreşti (K. Horedt, Şantierul arheologic
Moreşti, în SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 651-652) s-ar putea să aparţină unor gospodării care n-au depăşit niciodată cerinţele limită şi cadrul strict familial din aria
unor aşezări rurale răsfirate.
s2 Villae. rusticae semnalate numai prin perigheze sau descoperiri întîmplătoare
şi concluziile vor fi prezentate in partea a Il-a a acestui studiu, in ActaMN, XI.
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lncă în urmă cu trei decenii Acad. C. Daicoviciu a subliniat necesitatea
unei analize sistematice a materialu'lui onomastic referitor la fiecare
din etnii1e venite "ex toto orbe Romano"; a combătut tendinţa de exagerare ·a "orientalismului" de către cei ce ·căutau un echivalent etnic nwnă
rului reLativ însemnat de divinităţi orientale 1•
O mărturie elocventă a romanităţii latine a Daciei romane, a gradului
~i tendinţei de romanizaTe, o constituie prezenva a !Ilumai 37 inscripţii în
greceşte şi a trei inscripţii bilingve latino-palmyriene sau in cursivă
siriacă.

ln încercarea de stabilire a grupurilor etnice din compunerea popuDaciei romane, clasificarea numelor de persoană după origine <COnstituie etapa principală. Corobor.area datelor Hngvistice conţinute de
nume cu alte elemente furnizate de inscripţii referitoare la credinţa,
familia sau unitatea militară a indivizilor a căror nume este ~cercetat

laţiei

întăreşte justeţea dasincăriF.
lmpreună

cu un grup de antroponime orientale, cu o singură excepţie
(Hammonius) syro-palmyri:ană, pTiezentăm şi unele nume considerate obiş
nuit romane: Bassus, Cassius şi Marinus, care pot fi uneori orientale.
GI'1aJniţa între numele orientale teofori'oe şi cele "profaJne" este foarte
labilă. Enumerindu-le după principa:l~a :semnifi·caţie, antroponimele ar
prutea fi totuşi grupate astfel: etnonime (Admo, Bassll.l's, Surus, Ttia.dmes (?), T~eimes); porecle (Abgar); referiri la aspectul fizic (Aib:ooenus,
Habibis, Manneus); calităţi psihice (Adde, Aninas, Nal); nume de plante
(Cassia); nume de animale (Guras); nume derivate din toponime (Perhev,
Hammasaeus); situaţia faţă de înaintaşi sau colectivitate (Alaphata, Zora)
şi, în sfîrşit, un număr ÎnJSemnat de posibile teoforioe (Audeo, Bana, Hamonius, lateimos, li'ddeus, M·arinrus, MattaviUIS, Ramrus). Gruparea nume'lor
ce consHtuie obiectul analizei noastre după criteriU!l. etimologic şi seman· * Partea I-a a acestui studiu a

apărut în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 233-241.
C. Daicoviciu, Trans Ant, Bucureşti, 1938, p. 64 sqq., 1945, p. 150-154.
2 I.I. Russu, în AISC, IV, 1941 1943, p.186; S. Sanie, în Dacia, N. S., XIV, 1970,
p. 233- 241.
1
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tic nu este la fel de sugestivă ca in cazul teoforicelor. Etimologia pentru
cea mai mare parte a antroponimelor "profane" fiind arareori unică, prezentarea lor va fi făcută in ordinea alfabetuJ.ui latin.
Abgnr. 1\larcus Ulpius Abgaros, comandant al unei unităţi de arcaşi palmyrieni de la
Porolissum, onorat in patria sa de orlgină1, a fost recent adăugat onomasticei orientale a Daciei.'
Numele Abgaros este cunoscut intre antroponimele palmyriene în inscripţii semite, 'BGR" şi
greceşti Af3y11j:o~; 1 • Abgar incadrat intre porecle (Spitznamen) in clasificarea lui W. Goldmann7
e tradus prin ,.şchiop" ca, de altfel, şi intr-un articol mai vechi al lui H. Inghold 8 • G. Ryckmans 9
menţionează cA numele Abgar este foarte frecvent in lumea sud-arabică şi îl traduce prin ,.enfle"
umflat, eventual sensul figurat ingimfat. O traducere asemănătoare prezintă H. Inghold şi J.
Starcky10 , care consideră că acest nume se trage dintr-o rădăcină înrudită bagira ,.etre ventru"
,.a fi umflat-pintecos". Faptul el H. Inghold in lucrarea recentă nu mai aminteşte traducerea
anterioară, ne determină să presupunem opţiunea sa pentru ultima din semnificaţiile amintite.
Abraenus este numele unuia dintre preoţii orientali cunoscuţi dintr-o inscripţie de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa11 • Numele rezultat din lectura literelor complete şi perfect lizibilc Abraen(us) - prezintă o abundenţă de analogii ce nu poate fi ignorată şi a fost preferat lecturii
iniţiale [I)abraenus11 • MenţionAm doar trei dintre analogiile posibile: 1. numele unuia dib.trc
strAmoşii poporului evreu Avraam 'DRHM- Af-pczczJ.L ,,'fată al mulţimilor" sau 'BRMAf3pciiJ. ,.Tatăl inalt" sau .,TaU al inAlţimilor" 11 ; 2. Af3FEJ.LL' considerat a fi compus din 'B
,.tatii." şi perlectul verbului rehtma .,aimer" sau .,etre misericordieux"U; 3. 'Af3Fci.V1)c; transcrierea
greacll a numelui arab Habrânu, derivat de la HBR, cuvint care in sud-arabică înseamnă .,fru1 H. Scyrig, în Syria, XXII, 1941, p. 231 (= A11nEp, 1947, 169): 1_~1]czp!.(,'J Ouhtr,
[v Af3ycz]pov ~7tllf:-Z''" IICli.(.L'JF'IjVW[v ":'oHo":'W\1 ... ?
·
• I.I. Russu, in AclaMN, VI, p. 173, consideră ca atare datorită celeilalte inscripţii:
T. Ali.L[ov ... i'r:cxpzr,v ":'(';,v] h Ticzr;r,i.L[aaw li.vo•i]pClt; ~Cl)(.tCl~ [zCl)":'E: [L]AE:"f(.I.E:\IW\1 ":'~>~O":'W\1 :ot &:Tt;,
":'OU r.pw":'o( u) ClV":'oii ...
6 H. Inghold, in Brrylus, II, 1935, p. 107: CIS, 3960/1,2 şi 4199, apud H. Inghold, op.

cii.
1 G. Ryckmans, Les 11oms p,opres sud-simitiques, I, Louvain, 1934, p. 48.
7 W. Goldmann, Die palmynnischen Personenname11, Leipzig, 1935, p. 29.
1 Berytus, II, 1935, p. 107.
• G. Ryckmans, op. cit., p. 48.
1o J. Starcky, in D. Schlumberger, Le Palmyrine du Nord-Ouest, Paris, 1951, p. 144.
n C. Daicoviciu, in Dacia, I, 1924, p. 250 ( = Annf:p, 1927, 56); I. I. Russu, in ActaMN,
VI, 1969, p. 177.
11 Idem, p. 251, pentru lectura dată la publicare se aminteşte Iabri 'lcz~pL, l!i(3pot,
oraş in nordul Arabiei Centrale; cf. RE, IX, col. 544.
1a W. Gesenius, Hebrăisches und aramăisches Handworterbuch 12be, den Alten Testament,
ed. 3, 1828, p. 9; H. Wuthnow, Die semitischen Menschennamen in den griechischen Insch,iften
und Papyri des Vorderen Orients, Leipzig, 1930, p. 123.
u H. Seyrig, in G. Tchaleoko, Villages antiques de la Syrie du Nord, III, 1958, Apendice
2, Inscriptions grecques (extras), p. 23, nr. 21 a şi p. 24, nr. 3.
l i JGL, Syrie, II, p. 193, nr. 328, unde trimite la Waddington 2053 şi Syria, Princeton,
III, A, p. 112, nr. 195, nouă inaccesibile; H. Wuthnow, op. cit., p. 11 şi 139.
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mos, graţios" (,.beau, gracieux")1 8 • Onomastica semită mai cunoaşte un număr de antroponime
în transcriere apropiată cu sens de etnonim sau toponim; optăm însă pentru Abrams, numL·
ce-l considerăm mai apropiat de Abraenus.
Adde. Lectura Adde Barsemei şi nu Addebar Semei, cum figurează în Cor pus 17 şi în alte
lucrări, o considerăm sigură, iar revenirile asupra ei nefundamentate 18 • Numele semite, care
în transcriere greacă sau latină au forme identice sau asemănătoare cu Adde, sînt relativ numeroase; cu toate acestea în clasificarea acestui nume nu trebuie omisil existenţa antroponimului
Adde şi în onomastica greco-macedoneană 18 • Praenomenul grecesc al acestui sacerdos J,,.·is
Dolicheni de la Ampelum n-ar constitui o excepţie căci colegul său de pe aceiaşi inscripţie, Oeeanus Socratis, este total elenizat după nume 20 • Adde poate proveni de la Addu numele unui zeu
de la El Amarna echivalat apoi cu divinitatea syriană Hadad 21 sau din onomastica sud-arauie;,
ce cunoaşte de asemenea numele Add "force, victoire" sau Aday ,.etre en abondance" 22 • Numdc
este atestat cu o transcriere inconstantă, şi in inscripţiile palmyriene fiind remarcată totodattt
apropierea sa de numele greceşti A 8 81X, A 8 81), A 8 8T,IX, dar şi de semitele A 8 81Xt, A 8 8cnw~ sa 11
A88e:t1X (=Abia), A87J0u~ (= Abihou), A8to~ ( = Abi)23.
Alnplm1ho, tatăl lui Hammasaeus cunoscut dintr-o diplomă militară", are un nume rih-

pîndit la majoritatea popoarelor semitice,
şi

formele apropiate

rădăcina

A).IX'flO~, AAIX<jliXto~.

fără

a fi

însă

A).IX<jltiX,

din cele mai frecvente. Numele Alapl.!atha

Halopba, X1XA1Xcp1X&oc:;

HLP 26 • Numeroasele traduceri ale lui HLP cu

toată

ş.a.,

derivă

de la

diversitatea lor graviteaz{t în

jurul unui sens apropiat: ,.a urma pe cineva, a succede cuiva"28, ,.donner en cchange" 27 , "lais-

11

G. Ryckmans, op. cit., p. 87.
CIL, III, 1301- u ( = 7835) ; ILS, 4299.
18
S. Sanie, în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 236, nota 18, unde sint consemnate lecturile
anterioare.
18
L. Zgusta, Die Personcnnamen griechischer Stiidte der nordlichen Schwarzmeerkustc,
Praga, 1955, p. 294, paragraf 592; idem, Kleinasiatische Personennamen, Praga, 1964, p. 4647, paragraf 15-1; 15-2; 15-3: ,.Es ist nicht ganz klar, ob der Name zu der hier behandclten Sippe gehort, oder ob er eine Entstebung von (maked.) griech. A8ai:o~ vorstellt" şi nota
31. În continuare, pentru această lucrare vom folosi prescurtarea l<lA PN.
2
° Consideraţii mai ample asupra preoţilor divinităţii Jupiter Dolichenus din Dacia le
vom face în lucrarea Cultelc syricne în Dacia romană (capitol din teza de doctorat).
21
M.J. Lagrange, Etudes sur les religions semitiques, Paris, 1905, p. 91, nota 5; l~.Dhonnc,
Les religions de Babylonie et d'Assyrie, Paris, 1949, p. 126.
21
G. Ryckmans, op. cit., 1, p. 41 (Waddington 2115) sau p. 88 Hadd, ~AS8(ic;.
21
F. Cumont, Fouilles de Doura-Europos, p. 447; H. Wuthnow, op. cit., p. 13; J.
Cantineau, în Syria, XIV, 1933, p. 185, Adde, pe o inscripţie din anul 178 e. n. menţioueaz{L
de asemenea ambele origini posibile: IGL, Syrie, II, p. 324, nr. 390; Exc. at Du1'a, VI, 193G,
p. 114, ASIXto~(~o~). Addaeus, p. 420, index, p. 506; JGL, Syrie, V, p. 282, nr. 2559.
u CIL, XVI, 68, Hammasaeus Alaphatha f(ilio) Palmyra.
26
M. Lidzbarski, Handbuch, p. 275; H. Wuthnow, op. cit., p. 16; G. Ryckmans, op.
cit., p. 104.
21 M. Lidzbarski, op. cit., p. 275: HLP nachfolgen imp. 3 sing. HLPT,
Xap1-rt~ ă.~tll~17 Cb. Clermont-Ganneau, Etudes d'arclliologie orientale, I, p. 109.
17
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ser derri&e soi", .. vicisitudine" 18, ,.il a remplac~" 18 , iar în latină praeteriit şi pentru pluralul
HLPWT, HLYPWT, mutationes, vices 10• Numele sud-arabic Halaf sau HalifU este tradus prin
.. succesor" ; este dificil însă de a găsi un antroponim latin corespunzător palmyrianului Halaphataa.
Anlnas. Două inscripţii funerare, una de la Tibiscum18 şi cealaltă recent semnalati!. la
Porolissum", oraşe in garnizoanele cărora erau şi trupe originare din Palmyra, conţin numele
Aninas. Ambele inscripţii sint prost conservate, desinenţele cazuale ale numelui lipsesc. Fără
a avea răspîndirea unor nume ca Theimes sau Marinus, Aninas este cunoscut prin texte semiticell,
greceşti•• şi foarte rar latinel 7 • Numele Aninas, ca şi un insemnat număr de antroponime cu
forme asemAnAtoare, cunoscut la majoritatea popoarelor semitice, derivă de la o rădăcină
HNNU cu sensul de ,.milostiv, îngăduitor, favorabil" (gratiosus largitus est, gratiosum essel 8).
Numele formate cu HNN se integrează, aşadar, printre antroponimele ce exprimă calltllţile
sufleteşti ale purtătorilor, iar în cazul unor teoforice prezintă deferenţa zeilor4°.
Arlmo. Cognomenul Arimo11 , inclus de A. Ker~yi între numele greceştiu, este după opinia
lui I. 1. Russu ,.mai curind asiatic-iranian, decit eventual numele greco-macedonean, 'ApiJ!J!IX
care încă poate fi de origine asiatică" 41 şi clasificat în consecinţă între nomina orientalia". 1n sprijinul ultimei opţiuni, dar nu pentru incadrarea intre numele iraniene16 , putem invoca frecvenţa

J.

Cantineau, Le Nabatle11, II, Paris, 1932, p. 96.
/GL, Syrie, II, p. 83, nr. 4054.
ao J. Buxdorf, CoJacordantiae Bibliorum Hebraicae et Chaldaicae, Berlin, 1892, p. 647.
• 1 G. Ryckmans, op. cit., p. 104.
•• Alaphatha (Alapatha) poate fi nume propriu masculin, cf. M. Lidzbarski, Handbuch,
p. 274-275, dar şi feminin Chalifal (HLYPT), cf. M. Lidzbarski, Ephemeris, p. 33; G. Contenau,
in Syria, I, 1920, p. 225, A l.a:~a:aa:.
11 CIL, III, 8000.
84 I. I. Russu, în ActaMN, VI, p. 177: .. DM AELI ... trei rînduri complet corodate XII ...
,
ANIN ... FL ... BANAN ... ".
u M. Lidzbarski, Ephemeris, p. 150; Hanînă în CIS, 4557, apud H. Inghold, în MAlange
H. Michalowski, Varşovia, 1970, p. 473, nota 70.
aa H. Wuthnow, op. cit., p. 22, Ma:pta:vo~ xa:t Avtva:~ u!o~ (SEG, 8, 93), p. 23 şi 142;
JGL, Syrie, IV, Paris, 1955, nr. 1632; IGL, Syrie, V, Paris, 1959, nr. 2089; E. Honigman,
art. Syria in RE, IV,~. col. 1711, menţionează un 'Avlva:~ ,.făcător de minuni" care şi-a
petrecut viaţa în pustiu în apropiere de NEoxcuaapEta:. Mînăstirea ce s-a construit acolo s-a
numit Bet mar Hanina.
17 C. Hopkins, in Exc. at Dura, \', 1934, p. 148, Malchus Anini din Cohors XX Palmyrenorum.
~~
as H. Inghold, in M llange de l' Universitl Saint joseph (ofiert au Pere R. Mouterde),
fasc. 4, 1962, p. 108-109, 38, cu trimiterile la bibliografia mai veche.
88 J. Buxdorf, op. cit., p. 665.
' 0 W. Gesenius, op. cit., p. 279, HNY'L, YH HNN, HNN'L ş.a.; M. Lidzbarski, Handbucll, p. 240, B'L HNN.
u CIL, III, 12565.
n A. Ker~nyi, Die Personennamen von Dazien, in DissPann, I, 9, 1941, nr. 1857.
48 I. I. Russu, în EDR, VIII, 1938, p. 173; idem, în AISC, IV, 1941-1943, p. 224.
u Ibidem.
45 Idem, p. 233.
18

n
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cuvintelor derivate de la rădăcina A RM cunoscute ca toponime48 , etnonime ca· Apt(..l.ot, Apot(..l.otiot'7
cu înţelesul de syrieni, arameeni şi prin cîteva nume biblice. Arimo mai poate aparţine şi
grupului de nume compuse cu A RY (leu) 48 şi a altora cu grafie apropiată, dar cu înţelesuri diferite cunoscute în Egipt 49 • Unităţile syriene fiind bine reprezentate între trupele auxiliare din
Dacia, foarte probabil numele Arimo să provină de la etnonimul amintit fio. Numele Arimo este
purtat şi de un dedicant către Bonus Puer (Phosphorus) - Azisus in interpretatio romana
dintr-o inscripţie relativ recent descoperită la Napocan.
Audeo este unul din multiplele cognomina purtate de un centurion din Numerus Palmyrenorum O(ptatianensium) şi singurul indiciu al originii lui orientale sau ai membrilor familiei
sale prospere n. Audeo nu este printre cele mai răspîndite antroponime; în publicaţiile accesibile
nouă nu am găsit un omonim în inscripţiile latine. În onomastica sud-arabică este cunoscut
numele •WD'IL .,retour de Il"fi 8 , iar în inscripţiile greceşti A~Soc;, Au87Jc;6c. De la rădăcina
'WD şi 'WD se formează foarte multe cuvinte cu semnificaţii diverse între care şi antroponime.
Cu apelativul de origine arabă 'WD .,chercher refuge" se consideră cii este formată, după împăr
ţirea lui A. Caquot, o grupă de nume teoforice palmyriene cu sensul .,le dieu est le refuge de l'enfant"65. În această situaţie Audeo ar putea fi şi el unul din numeroasele nume teoforice abreYiate.
llnnn, cunoscut în Dacia prin trei inscripţii provenite din Potaissafi 8 , Tibiscum 67 şi Porolissum58, ultimele două fiind centrele de reşedinţă ale trupelor originare din Palmyra. Atît în
textul întreg cit şi în cele două inscripţii fragmentare Bana este cognomen, dar completarea
unora rămîne ipotetică. Semnificaţiile ce le pot avea numele în compunerea cărora este întîlnit
lJana sînt în principal două. Bannaeus - poate fi o formă pentru BWN' - , care e probabil
o prescurtare a numelor BWLN' - Bw:Aotvoc;, sau o formă contractată a unui nume compus
cu Bel ca .,Bel-a-na" sau .,Bel-nur"su. După transcrierea latină Bannae, H. IngholdiO presu-

46

W. Gesenius, op, cit., p. 74.
' 7 Ibidem; Strabo, XIII,4 paragraf b; XVI, 4 paragraf 27.
8
'
W. Gesenius, op. cit., p. 73 (Ariel).
49
Fr. Lexa, La magie dans l'llgypte antique, Paris, 1925, 2, p. 133, 140 şi 177 (Ariaha,
Ariamousi, Arimatha).
fiO J. Cantineau, în Syria, XIV, 1933, p. 192, 'RYM' (Arima), dar lucrarea la care trimite
J. Cantineau, Inscriptions palmyreniennes, Damasc, 1930, nu ne-a fost accesibilă.
·. 61 I. Mitrofan, în ActaMN, I, p. 207.
62 CIL, III, 1471; I.I. Russu, in ActaMN, VI, p. 174 şi 177.
, .. 63 G. Ryckmans, op. cit., p. 242.
64
H. Wuthnow, op. cit., p. 29; M. Crosby, în Exc. at Dura, VI, 1936, p. 252.
66 A. Caquot, în Syria, XXXIX, 1962, p. 242.
66 CIL, III, 7693 ( = 907) : .,Aei. Bolhas Bannaei (fii.)".
' 67 N. Gostar, în ArhMold, II-III, 1964, p. 302 :" ... Bana G(aius) M ... i ( ?)n opt(i)o
p(atri) et f(il) b. m."
.68 I. I. Russu, în ActaMN, VI, 1969, p. 177: .,DM /AELI. . . f trei rînduri complet corodate XII ... / ANIN ... / FL .... BANAN ... "
69 H. Inghold, în Berytus, V, 1938, p. 111.
80
Ibidem, p. 111, nota 9 ; de altfel şi R. du Mesnil du Buisson, Les tesseres et les monnaies
de Palmyre, Paris, 1962, p. 454, între cele opt nume de triburi palmyriene formate cu BWL,
aminteşte şi BNY BWN'.
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pune că Bel e primul element in aceste nume compuse 11 şi i se pare dificilă derivarea de la
verbul BN ,.a construi", fără a o exclude totuşi 82 • La fel apreciază, dealtfel, şi G. Ryckmansu,
li. Lidzbarskiu, W. Goldmannu sau A. Caquot18 • Dacă Bana din inscripţia tibiscensă poate
fi considerat, eventual, parte dintr-un nume compus de tipul Mezabbana (MZBN')87 sau .Zabdibanas (ZBDBN') 18 , ••• BAN AN ... din inscripţia de la Porolissum ar putea fi o parte dintr-un
antroponim format din Bana şi vreo divinitate a panteonului palmyrian (Nanai, Nebo).
Aşadar, prin semnificaţii şi acest nume rAmine la graniţa intre teoforice şi profane. dar
fiind mai frecvent in prima din categoriile amintite".
llosHU!! este unul dintre numele a căror apartenenţă a fost mult disputată. Frecvenţa
ridicată a numelui Bassus in onomastica Daciei romane se datoreşte faptului că Bassus ~ forma grecească B~:taa··~ - nu lipseşte nici intre antroponimele latine şi tracice 70 • A. Kerenyi a
inclus la capitolul 110111i11a oric11talia 17 nume aparent sau sigur derivate de la Bassus (Bassa,
Bassinus, Bassianusj7 1 •
:Metodele obişnuite de coroborare a tuturor elementelor ce pot fi utile unei atribuiri se
itnpun mai ales in situaţia acestui antroponim prezent la mai multe popoare. Printre purtătorii
numelui Bassus (sau Bassa, Bassianus, Bassinus, Bassius) sint preoţi sau simpli dedicanţi clitre
divinităţile orientale şi membrii familiilor lor 71 , militari din unităţile originare din Orient13 ,
indivizi ce mai au un nume oriental sau aflaţi in tovărăşia altor orientali7«. Admiţind că numele
împreună cu situaţia purtătorului indreptăţesc o incadrare corectă, personajele din şapte inscrip-

" H. Inglwld, in /Ju·ytus, V, 1938, p. 112.

1 bidem.
G. Ryckmans, op. cit., I, p. 52, BNY (lih.) Baniyy, cf. ,.batir".
" M. Lidzbarski, Ha11dbucll, p. 235, după ce arată că Bwvve:rJv~ derivă de la BW LN,
urmind aceeaşi cale de reducere a lui L ca şi in cazul lui BwFIZ'fiiX~. aminteşte totuşi şi anemativa originii acestui antroponim de la verbul BN' (p.238).
u W. Goldmann, op. cit., p. 24, consideră BWN' o formll. contractată de la BWLNW HY.
" A. Caquot, in SyYia, XXXIX, 1962, p. 243: BWLNWR, BWNWR, BNWR.
17 H. Inghold, in Beyytus, V, 1938, p. 115.
88 C. Hopkins, în Exc. at Dw·a, III, 1932, p. 151 ; cf. şi N. Gostar, op. cit., p. 303, nota
37.
11 L. Zgusta, in J(JA PN, Praga, 1964, p. 119, paragraf 143-1 Bcxvcx~
(m), Lyd. Bcxvcx~
LBW 675, paragraf 143-2 Bcxvt~ (paragraf. 7); idem, Die Personennamen griecllischer Stădte
der niWdliclun SchwarzmeeYktiste, Praga, 1955, p. 83, unde sint menţionate mai multe etimologii
indoeuropene, nu toate convingătoare. Între ele amintim: aw. banumant ,.strahlend, glănzend";
aw. Van ,.superare".
70 L. Balla, in ActaArchBp, XV, 1, 1964, p. 230.
71 A. Kerenyi, op. cit., p. 183 şi urm., nr. 2133-2150; CIL, III, 862, 918, 1108, 1366,
1395, 1431, 1432, 7756, 14265, 14468; ArchErt, 1915, p. 46; C. Daicoviciu, in Dacia, I, 1924,
p. 250.
71 CIL, III, 1431, M. Bassus Aquila; CIL, III, 1432, Bassus Aquilinus; CIL, III, 1108
Aur(elius) Bassinus; C. Daicoviciu, in Dacia, I, 1924, p. 250, M. [B]assi(us) Marin(us), in cazul
in care nu este [C]assi(us).
11 CIL, III, 908, Aur(elius) Bassus.
14 CIL, III, 7756, Marinus Bassus; CIL, III, 1366, Aelia Bassa intr-o inscripţie revizuită probabil Dea Syria . . . împreună cu Aelia Pergamianns.
82

11
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ţii

ar urma să fie incorporate intre nomina orie11talia. 70 Observaţia că numele semitic are aceeaşi
formă cu cognomenul roman 78 ne îndeamnă la prudenţă. Dacă cercetătoarea M. Crosby s-a
referit la tlomen gentile, constatarea are o arie de aplicabilitate restrinsl'1, pentru cr1 onomastica
semită cunoaşte mai multe nume a căror transcriere greacă sau latină este apropiată de numele
analizat7 7 ; lipsa celor tria nomina este obişnuitr1 fiind şi cazuri cind apare un singur nume şi,
in sfîrşit, in unele inscripţii de:;;i Bassus este copwmen, apartenenţa orientală a dedicantului
este fără dubiu 78 . Amintim aceasta deşi încercăm o prezentare a onomasticii orientale şi nu a
onomasticii orientalilor din Dacia.
Onomastica sud-semitică cunoaşte numele Bass BS cu semnificaţia .,chat" 70 , B' S .,renverser"80, BS' .,etre familiere" 81. Trebuie menţionat că Bassa - nume ce apare o singurr1 dată
in onomastica Daciei 82 - nu e in mod obligator femininul lui Bassus, ci poate fi şi numele unor
J:.>Tupuri etnice83 . Tot pentru Bassa, H. Inghold mai consemnează posibilitatea unui vocativ
ca în situaţia numelui Bassus roman 8 ~. în sfîrşit, faptul că Bassianus a fost numele strămoşesc
al cunoscutei familii de sacerdoţi din Emesa 1-a determinat pe A. von Domaszewki sii considere
acest nume ca titlu de preot orienta\ 85 . Pentru una din inscripţiile dolicheniene ale Daciei explicaţia merită a fi luată in discuţie 88 . Atestările epigrafice ale numelui Bassus sau a unor variante
apropiate a căror purtători sint orientali sînt extrem de numeroase 87 . Excluderea tuturor antroponimelor Bassus. cu variantele dintre nomina orientalia ale Daciei romane nu credem că este
posibilă.

t.:ossla, atestat in Dacia prin mai multe inscripţii, unde apare ca gentiliciu sau cognomcn,
se numără printre antroponimele a căror clasificare este controversată. Cunoscut fiind numele
vechii ginţi plebeiene Cassia, cu corespondentul masculin Cassius şi frecvenţa acestui nume în
onomastica romană clasici1 88 , atribuirea etnicităţii orientale unor purtători ai acestui antropo75 O primă selecţie moderatoare asupra lucrării lui A. Kerenyi, implicit şi printre cei cu
antroponimul Bassus, Bassa, Bassi(us), Bassi(nus), a făcut-o A. Alfoldi, în Zu den Schicksalm
Siebenburgens im Altertum, Budapesta, 1944, p. 4-5.
78 M. Crosby, în Exc. at Dura, VI, 1936, p. 240: .,The semitic name having the same
form as the Roman cognomen".
77 Cf. G. Ryckmans, op. cit., I, p. 48, 53 şi 287; H. Inghold, în Berytus, II, 1933, p. 98.
78 E. T. Silk şi C. Welles, în Exc. at Dura, V, 1934, p. 299: .,Probatum a me lulio Basso
eq(uiti) coll(ortis) XX Palmyrenorum" sau A. Marinus Bassus din CIL, III, 7756.
70 G. Ryckmans, op. cit., p. 53.
80 Idem, p. 48.
81 Idem, p. 53.
82 CIL, III, 1366.
83 G. Ryckmans, op. cit., p. 287.
81
H. Inghold, in Berytus, V, 1938, p. 101.
85 Abhandlunge~~ zur romischen Religion, Leipzig - Berlin, 1909, p. 211 ; cf. şi G. Cantacuzino, în ARMSI, ser. 3, tom. VIII, Mem. XVI, 1928, p. 9, nota 3.
88 CIL, III, 7756 (7834).
87 H. Wuthnow, op. cit., p. 34 şi 129; IGL, Syrie, II, 1939, p. 150, 183, 197-198, 370371; IGL, Syrie, V, 1959, p. 23; P. Merlat, jupiter Dolichenus. Essai d'interpretation et de
synthese, Paris, 1960, p. 15: ..... des noms ou de cognoms comme Bassus ou Basus de provenance egalement semitique".
88 L. Quicherat, Vocabulaire geographique, mythologique et ltistorique de la langue latine
(Addenda), ed. 32, Paris, 1882, p. 34.
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nim părea cu totul neîntemeiată. Pe de altă parte, sint relativ numeroase cazurile în care : a)
numelui Cassia ii sînt alăturate nume de factură greacă sau orientală&'; b) alt gentiliciu'o; c)
purtAtorul acestui nume este dedicant către divinităţi orientalell. Coroborate elementele amintite au constituit suficiente temeiuri pentru a cerceta şi alte posibile origini ale antroponimului
Cassia. Necesitatea unor astfel de precizări este semnalată şi în alte provincii ale Imperiului
roman. S-a presupus că numele K1XaaLIX (Cassia) ar putea fi : a) un etnicon provenit de la mica
insulă doriană KIX"o~. de la est de Creta 11 ; b) un teoforic derivat de la Zeus Kasioslll; c) numele
scorţişoarei, plantă aromatică ce-şi păstrează denumirea orientală atit in limba greacă, cit şi
in cea latinăN. Ultima dintre ipoteze pare şi cea mai plauzibilă. Izvoarele epigrafice nu sint
singurele care atestă prezenţa numelui K1XaaLIX în onomastica semită. In sprijinul lor se adaugă
texte religioase in care KSY'H cuvintul aramean pentru scorţişoară 85 şi numele uneia dintre
fiicele lui Iov este transcris prin K1XaaLIX (Cassia) 88 • Dar ,.orientalismul" numelui fiind doar
una din valenţele sale, includerea lui Cassia între ,.nomina orientalia" se datoreşte îndeosebi
inscripţiei de la VIpia Traiana Sarmizegetusa 87 , cu toate că şi Aelius Cassius de la Potaissa. 88 ,
Cassia Sura de la Germisara 88 şi alte nume conţin indicii suplimentare asupra originii. Limba
inscripţiei, divinitatea dreia ii este închinaU, faptul eli are funcţie de cognomen100 , îndreptă
ţese încadrarea Aeliei Cassia, dedicantă către 8e:o~ • YyLa-ro~. intre orientali, posibil de origine iudaică 10 1 aflaţi in capitala Daciei.
t!'f'
Guros, este cognomenul cunoscut dintr-o inscripţie funerară bilingvă latino-palmyriană, al
cărei inceput nu s-a conservat lăsînd incert gentiliciul unui optio din unitatea palmyrianll. de

N. Gostar, in Sargetia, III, 1956, p. 63, nota 2, remarci!.: ,.La Roma din 141 nume
personale masculine cu gentiliciul Cassius 60 sint urmate de cognomina greceşti sau oriental
semite, iar din cele 75 cu gentiliciul Cassia 38 sint urmate de cognomina greco-orientale".
1 ° CIL, III, 7688.
11 C. Daicoviciu, în AISC, I, 1928-1932, p. 85; idem, Dacica, Cluj, 1970, p. 204; 1.1.
Russu, in StCom, 12, 1965, p. 54.
81 L. Robert, Noms indigenes dans l' Asie Mineure greco-romaine,
Paris, 1963, p. 179.
88 Ibidem, p. 179, unde exemplifică prin KIX.,L68wpo~ (RA, 1938, 2, 128), K1XaL68wpo~
A1roHo8wpou 'Avnoze:u~. în IG, 11/2, 8223 şi K1XaL68wpo~ Me:i.l-rwvo~ A7t1X!J.tu~. în IG, 11/2, 8222.
u V. Berard, op. cit., p. 45. Intr-o listă de parfumuri, plante mirositoare ş. a., cu acelaşi
nume in arameanll., greacă şi latină, alături de: KNMWN xLVVIX!J.OU!J.O~ - cinnamanus,
MWR !J.upp1X myrrha, HLBNH - X1X).fj:iv7J - galbanum, KPR - xurrpo~- cyprus, e
citat şi KSY'H KaaaliX - cassia; L. Robert, op. cit., p. 181, nota 13; J. Buxdorf, op. cit., p.
1672.
86 Ps ... , 45,8-9 ,.Smirna, aloia şi cassia îţi umple de miros plăcut toate vestmintele".
8& Iov, 42, 14; W. Gesenius, op. cit., p. 744.
87 c. Daicoviciu, în AISC, I, 1, 1928-1932, p. 85: 8e:w
'1'~La-r(jl e:/7t1JXO(jl/ e:UxapLa-rou/aiX civdh'lx(e:v)/Ali.la KaaaliX.
ee CIL, III, 7688.
11 N. Gostar, op. cit., p. 62.
100 Deci situaţie diferită faţă de : Cassia Ponticilla, Cassia Rogata, Cassia Saturnina sau
Cassia Sura (N. Gostar, op. cit., p. 62).
101 Cf. C. Daicoviciu, op, cit., p. 85 (= Dacica, Cluj, 1970, p. 204); L. Zgusta, in KlAPN,
p. 218, microasiatic.
88
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la Tibiscum102. Faptul

că

159
din rindul cu scriere

al lui Guras din textul latin - G W R
sau imprecizia

palmyriană cunoaştem

~ facilitează

latine1°
are
de

originea

inscripţii

semitice

palmyriană

înseamnă

a dedicantului este absolut

Hublbis. Numele Habibis din

sigură, aparţine

sau

limbă semită,

inscripţia bilingvă

categoriei antroponimc

şi

la iranieni.
de la Tibiscum108 este atestat la toate

singur sau în nume compuse teoforice. Formele mai cunoscute pentru

prima din categoriile amintite sînt: H BY B W10 9, H BY BY11 0 şi H BY B 111 în
semitică;

şi greceşti 104

108

- cu sens de nume de animale ( Tiernametz). Numele îl re găsim
popoarele de

confuziile

in limba palmyriană ,.leu tînăr" , însă GWR nu
107
în toate limbile semitice . Numele palmyrian Guras (GW R') în situaţia

Cuvîntul GWR (GWR')

acelaşi înţeles
faţă

şi elimină

stabilirea etimologiei

identificărilor1oa.

Numele Guras sau formele apropiate sînt întîlnite in
6•

corespondentul palmyrian

'Af3Lf3oc;112 • 'Af3e:Lf3oc;113 sau Af3f3Lf3cx<;114 în cele

greceşti şi

inscripţiile

cu scriere

şi

Habibi110 în cele
117
latine. Pentru numele compuse 'LHBB ('Ilhabab) este tradus prin ,.Il aime" , iar HB'L (HahAbiba 116

102 CIL, III, 7999; M. FI., dar la fel de verosimil MA EL (I.I. Russu, în 'ActaMN, VI,
1969, p. 178), P. Ael. sau Aelius.
103 Este identificat mai ales Gora. Guras nu este .,probabil o formă dialectală care nu
poate fi separată de Gora" (N. Gostar, în ArhMold, II-III, p. 304). Scrierea greacă a numelui
roupcxc; este diferită de ropcx<;, iar în transcrierea palmyriană această diferenţă este mai evidentă: GWR faţă de GRH.
104 H. Wuthnow, op. cit., p. 42 şi 133; M. Lidzbarski, Handbuch, p. 249; IGL, Syric.
IV, Paris, 1955, nr. 1425, 1480; Ch. Clermont-Ganneau, Recueil d'arhiologie orientale, Paris,
1880-1895, VII, p. 234.
1o& CIL, VIII, 1843 şi 4279.
1oe W. Goldmann, op. cit., p. 30.
107 G. Ryckmans, op. cit., I, p. 59, GWR .,protection, recours"; Ch.-F. Jean, Le milieu
biblique avant ]esus Christ, II, Paris, 1923, p. 561, Gur-Gurra nume de localitate.
108 CIL, III, 7999; I. I. Russu, în ActaMN, VI, 1969, p. 175: .,D. M. M(arcus) Fl(avius)
(mai verosimil [A]el(ius) ca şi Habibis) Guras Iiddei (filius) [op]tio e:x N(umero) Palmur. [vi]:xit
ann. XX XXI : mil. ann. XXI, Ael. Habibis [pon]tif(e:x) et h(eres) b.m.p.".
109 M. Lidzbarski, Handbuch, p. 269.
110 Ibidem.
m H. Wuthnow, op. cit., p. 138.
112
J. Cantineau, Le Nabatlen, II, p. 93.
11a

M. Lidzbarski, Handbuch, p. 269.

m IGL, Syrie, Index, tom !-III, Paris, 1953, nr. 945 - Af3f3tf3cx - gen.; IGL, Syrie,
IV, Paris, 1955, nr. 1527-1528; L. Zgusta, în KlAPN, Praga, 1964, p. 45, paragraf, 7-1,
Af3tf3cxc; 'Aptcrnllvoc;.
116
E. T. Silk şi C. B. Welles, în Exc. at Dura, V, 1934, p. 302, Aurelius Gaius Abiba din
CohOf's XX Palmyrenorum.
ne CIL, VI, 19, 34, Habibi Annubathi.
m G. Ryckmans, op. cit., I, p. 227.
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bil) prin ,.amour de !1" 118 şi AI3~ELf31:1~o~ 111 • Toate aceste nume provin de la verbul HBB .,a iubi",
,.a indrăgi"liO, Th. Noldeke traducea numele Habib prin c;a).ouJ.I.Evo~m.
Ilummonius, cognomenullui P. Aelius Hammonius, probabil procurator al Daciei Apulensis la mijlocul secolului al III-lea e.n. 122 , este destul de răspîndit in inscripţiile greceşti 113 şi mai
puţin in cele latine 124 • Proporţia ar putea fi considerată normali'i pentru un nume vehiculat
indeosebi in lumea greco-egipteană şi a cărui probabilă origine, dar nu singura, este divinitatea
egipteană A mo11. În situaţia in care raporturile intre A mo11 şi Baal Hammo11, forma 1atinizată
Juppiter Amon, marele zeu cananean pe care fenicienii 1-au purtat în Cipru şi Africa şi care a
fost venerat :;;i la Palmyra115 sau de palmyrieni 111 sub numele de Bll Hamon, nu sînt încă pe deplin
stabilite, se cuvine a menţiona şi o altă ipoteză. Kumele zeului egiptean nu începe cu aspirata
H, ci cu A căruia în greceşte ii corespunde "AJ.I.;.twv. După unii Hammon ar însemna .,fervidus",
ceea ce I-ar apropia de un Ba al al soarelui; alţii consideră că este numele unei localităţi sau asociat ,·ocabulei hammanim, care poate fi numele unei stele ridicate intr-un loc sacru117 • În sfir~it, relati\· recent o altă explicaţie .,brfill-parlums", .,l'autelll encens" (în greceşte Tymiaterion),
clup:"1 care Ba• al Hammo11 ar fi .,Seigneur des autels â parfums", a intrunit şi ea mai mulţi aderenţim. Frcc\·enţa lui Hnmmon in numele teoforicc punice şi faptul că inscripţiile latine ce conţin
acest nume provin mai ales din Africa fac necesară luarea in consideraţie şi a celei de a doua
origini po:-ihill·. cu toah~ ctL ~i cartaginezii au inlocuit pc H cu 'A cu •.1 sau HU 8 • Oricum cognollll·nnl r:"uninc din grupa teonimelor.
lntl'imu~ este numele incert al unui dedicant, foarte probabil către Theos Hypsistos130 •
l lac;·l admitem ct1 literele despărţite prin puncte din primul rînd al inscripţiei nu trebuie interpretate drept abrevieri, lectura I~:t~Eq.r.(r,~) este preferabilă lui J(r,u)M,~) ATEil\P 31 • Considerăm

Idem, p. 228.
Fr. Cumont, Fouillcs de Doura-J::uropos (1922-23), Paris, 1926, p. 382. În afara interpret11.rii .,drag zeiţei Athe" se mai pune in discuţie şi un eventual feminin Habibat.
110 J. Cantineau, op. cit., II, p. 93; W. Goldmann, op. cit., p. 8 şi 22.
111 În E11cyclopedia Biblica, (1849-1903), col. 3293, apud E. Konig,
Hebrăisc!les und
aramiiisches Worterbuch, Leipzig, 1910, p. 108.
11 8

118

111

C. Daicoviciu, in AISC, I, 1928-1932, p. 84; idem, Dacica, Cluj, 1970, p. 203.

Fr. Cumont, op. cit., index: 'AJ.I.J.I.WVLO~ 83, 84, 86, 87, 96; H. Wuthnow, op. cit., p. 20
158; IGL, Syrie, nr. 2188, p. 102, nr. 2188.
181

şi

m CIL, VIII/2-3, 20799, Hamonis; CIL, VIII, 5823, Mussiaui Hammo11is.
m H. Seyrig, în Syria, XXII, 1941, p. 47; R. Dussaud, Les religions des Hittites et des
Hourrites, des Phiniciens et de!. Syriens, Paris, 1949, p. 372.
ue S. Sanie, in SCIV, XIX, 4, 1968, p. 582.
M.J. Lagrange, op. cit., p. 87; Ch.-F. Jean, ~-cit., II, p. 444 şi 561; St. Gsell, Histoire
ancienne de l'Afrique du Nord, IV, ed. 2, Paris, 1929, p. 368; M. Leglay, Saturne africain. Histoire, Paris, 1966, p. 440.
118 G. Ch. Picard, Les ,.eligions de l'Afrique antique, Paris, 1954, p. 59.
127

118

S. Sanie, în SCIV, XIX, 4, 1968, p. 577.

180

I.I. Russu, în StCom, 12, 1965, p. 55, unde este

consemnată

terioară,
181

Apud I. I. Russu, în ActaMN, VI, 1969, p. 178.
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însă că Iateimos este mai curind un nume compus

din !IX şi TELIJ.o~. mai apropiat de liX":"e:LIJ.o~ 111 •
decit de semiticul I1X&E!J.IXIJ.Ou1• . Dacă 0io-rELIJ.O~ şi 9e:6'tL!J.O~ sînt identice sau cu sens apropiat, n-ar fi exclus ca şi liXTe:LIJ.O~ sll. fie un teoforlc format cu liX, care alături de l<X~<=. l<Xoue:.
l<Xotu, I:xou, l<xw şi l<X7J, este una din multiplele prescurtări pentru Iahweh1a.a şi Tt!J.oc; sau
-:e:tfLo~1as. Un astfel de nume n-ar fi de loc exclus pentru un dedicant către 0e:oc; "l'·~to"roc;, iar
urechile de pe placa votivă pot fi considerate un indiciu pentru o posibilă continuare Err7Jl<00~ 136 .
)l'ume asemănătoare nu lipsesc in onomastica semită; dar transcrierea lor greacă sau latină
c depărtată de numele ce pare a fi pe această inscripţie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
liddeus. În prima dintre inscripţiile bilingve latino-palmyriene descoperite la Tibiscum,
după cele şase rînduri cu grafie latină urmează un rînd cu scriere palmyriană in care este repetat
numele defunctului şi al tatălui său, precum şi gradul117 • Numele Gura.-; cunoscut şi din alte
surse era la fel de clar în ambele texte, dar asupra numelui Iiddeus (nominativul prezumptiv
de la genetivul Iiddei) s-au formulat mai multe ipoteze1•8 • Faptul că transcrierea palmyrianului
YDY apărea în greceşte invariabil prin 'IIX88<Xio~ (Yaddai) a constituit factorul determinant in
aprecierea de către cei ce s-au ocupat de inscripţie, că Iiddeus nu poate fi o transcriere corectii
a numelui palmyrian. Numele Iaddaios (YDY) este considerat ca formii hypocoristică derivată din compuse teoforlce de tipul.,le dieu connait" 1n, din care cele mai frecvente sînt Y DY BeL
sau YDYcBL cu aceeaşi transcriere1' 0 in greceşte 'Ie:8df37J>..oc;. La inscripţiile ebraice YDY se
mai adaugă o posibilă abreviere a lui YDYH sau YDYW întregit de R. du Mesnil du Buisson prin
,.Yahve aime" 1u. Nume asemănătoare în transcriere cum ar fi de exemplu I<X8lJ~ are o etimologic
cu totul diferită142 • Numărul inscripţiilor semitice sau greceştiU 3 ce conţin numele Iaddaios singur sau în compuse teoforice este mare, pe cînd in textele latine apare extrem de rar.

Syria, II, 1921, p. 281, 0e:wTe:t!J.IX, p. 293, 0e:6nLIJ.o~. Nu am avut
posibilitatea să consult lucrarea cu aprecierile asupra etimologiei. În revista Syria autorul aminteşte doar că in contextul inscripţiei citate numele poate fi la fel de bine păgîn sau creştin.
13& I. I. Russu, în StCom, 12, 1965, p. 55.
134
Ch. - F. Jean, op. cit., II, p. 565-566.
13 5 R. Mouterde, loc. cit., p. 281.
138
Fr. Lexa, La magie dans l'Egypte antique, I, Paris, 1925, p. 79; A. Erman, La religi011
des lgyptiens, Paris, 1937, p. 175: ..... sur le bon nombre deces ex-voto sont representees des
oreilles signifiant, selon le coutume, que la deesse a exauce la priere". Semnificaţia nu se opreşte
doar la divinităţile egiptene, ci este prezentă in general. În lumea orientală cu atit mai nonnaltt
apare la Theos Hypsistos, solicitat adesea pentru puterea vindecătoare.
137 CIL, III, 7999.
138 N. Gostar, în ArltMold, II-III, 1964, p. 305: ..... este o formă unică ce s-ar putea
datora unei grafii eronate sau unei pronunţii dialectale"; I. I. Russu, in ActaMN, VI, 1969,
p. 178: ,.Se pare că textullatinesc al epitafului este de citit Iaddei".
138
G. Ryckmans, op. cit., p. 111; ]. Oberman, in Berytus, VII, 1942, p. 102; A. Caquot,
în Syria, XXXIX, 1962, p. 247.
uo H. Wuthnow, op. cit., p. 56 şi 131.
1u Cf. ]. Oberman, op. cit., p. 102, nota 18.
142
W. Goldmann, op. cit., p. 25, Ia87J~ YD' de la .,mină" şi figurează intre porecle; J.
Cantineau, în Syria, XIV, 1933, p. 181, ca şi la W. Goldmann, la8lJ~ este transcrierea lui YD',
dar pe YD (din LBNYD) il consideră abreviere pentru YDD .,aimer".
ua Fr. Cumont, op. cit., p. 397; W. Goldmann, op. cit., p. 22; G. Ploix de Routrou şi H.
Seyrig, în Syria, XIV, 1933, p. 12 şi urm.; H. Inghold, în Berytus, V, 1938; .p. 137; idem, în
m R. Mouterde, in

Il

-
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Scrierea Iiddeus pentru Iaddaios nu poate fi motivată doar printr-o greşeală de lapicid.
Transcrierea Iaddai pentru YDY este cunoscută şi dintr-un text masoretizat. Dar ceea ce este
deosebit de important, transliterarea greacă a acestui nume nu este cea obişnuită in textele
epigrafice, ci Et88Eou1" , scriere care-i deja mult mai apropiată de liddeus din inscripţia de la
Tibiscum. De altfel numele teoforic YDYcBL apare intr-o inscripţie latină lddibalius, deci fără
vocalizarea completă ca in inscripţiile greceştim. Obişnuit numele orientale, aşa cum le gâsim
in textele latine, sint o transcriere din greceşte. Posibil ca Iiddeus din inscripţia tibiscensă sau
Et88Eou din textul religios amintit să fie mai apropiat de pronunţia orientală originară.
lUole. Prin diploma militară de la Căşeiu' cunoaştem şi numele lui Male, tatăl lui Bari(o)
snu Bari(cio) 117 din trupele de arcaşi palmyrieni ai Daciei Superioare.
Male in greceşte MllAlJ este genitivul lui ML' 1" . nume destul de răspîndit in onomastica
palmyrianău•. Asupra etimologiei acestui antroponim nu există însă un consens, el fiind considerat: 7. imperfectul pers. III-a singular a verbului , ,a se umple" 150 ; 2. hypocoristic de la Malho111; 3. nume de persoană derivat de la un etnonimm. Forma Male din diploma de la Căşei,
printre puţinele atestări in latină ale acestui nume, este intermediară, fiind transcrierea greacă
a genitivului acestui nume, care in palmyrianll se termină in 'A.
lUonneus. Numele Manneus apare in două (Neigebaur şi Mommsen) din cele trei variante
ale lecturii unei inscripţii de la Porolissumua şi prin Men(i)o intr-o inscripţie de la Tibiscum1".
I. I. Russu a acceptat iniţial pe Manneus intre nomina orientalia166 , dar a revenit apoi asupra
clasificării m. Menio din pricina lecturii incerte nu a fost luat in discuţie. În afară de prima
lecturi\ dată numelui din inscripţia tlbiscensă MENIO( ?) 167 s-au mai propus M ... NI..., M ... M ... ,
memoriae15' şi MENO ... ne.

Melange de l'Univ. Saint ]oseph, XXXVIII, 1962, fasc. 4, p. 106, Iulius Aurelius Yedicbel;
J. Teixidor, Inventairc des i11scriptions, p. 24, YDY (Yaddai), p. 27 (XI-29), (XI-23), YDYcBL
Idicbel.
I« Ezra, 10, 43.
U 6 CIL, VIII, 859: Cae/esti aug(usti) sacrum lddibalius Felicis flaminia.
m C. Daicoviciu, in SCIV, IV, 1953, p. 542 =in Dacia, I, N.S., 1957, p. 192 ( = Anni!.p,
1958, 30 (=Dacica, Cluj, 1970, p. 310 şi urm.). Inscripţie funerară la Tibiscum, informaţie
M. Moga.
m G. Porni, in Atllenaeum, XXXVI, Paris, 1958, p. 9.
ua W. Goldmann, op. cit., p. 25.
tu H. Wuthnow, op. cit., p. 69 şi 143; J. Cantlneau, in Syria, XII, 1931, p. 134; Exc.
at Dura, IV, 1933, Indice, p. 285 nr. 190; Exc. al Dura, VI, 1936, Indice, p. 506, nr. 726;
]. Teixidor, în Syt"ia, XL, 1963, p. 34 etc.
uo M. Lidzbarski, Handbuch, p. 300. Asupra semnificaţiei lui ML', cf. şi J. Buxdorf, op.
cit., p. 1065, implevit, complevit sau plenus vel plena fuit.
111 M. Lidzbarski, Handbuch, p. 309; J. Cantineau, Le Nabateen, II, Paris, 1932, p. 114.
161 W. Goldmann, op. cit. ,p. 31.
m CIL, III, 838.
1"
C. Daicoviciu, in ACMIT, II, 1929, p. 315.
1 66 I. I. Russu, in AISC, IV, 1941-1943, 1944, p. 224.
161 Idem, in AISC, V, 1944-1948, 1949, p. 290.
167 C. Daicoviclu, in ACMIT, II, 1929, p. 315; idem, Dacica, Cluj, 1970, p. 148.
m N. Gostar, in ArhMold, II-III, 1964, p. 305.
tu I. I. Russu, in ActaMN, VI, 177.
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Numele palmyrian M N Y întîlnit şi sub fmma MfN', cu echivalentul grec MllvGc;, Mcivvr.~
Mllvvllioc;, Mllve:oc; şi alte forme apropiate, sînt atestate la Palmyra şi în general în onomastica
semităl&o. Se consideră că numele M YN trebuie derivat de la rădăcina arabă MrN cu sensul
,.court, bref"lll. Un nume asemănător Ma anu poartă însă şi unul dintre numeroşii zei arabi
pătrunşi in panteonul palmyrian182 •
Dacă admitem orientalismul numelui discutat cel puţin pentru Menio 188 , unde este mai
evident, urmează să optăm pentru una din semnificaţii, clasificindu-1 fie între antroponimele
cu referiri la fizionomia purtătorului, - mai verosimil -, sau in cel de al doilea caz ca teonim.
Marinus. în privinţa originii acestui nume frecvent intilnit in onomastica provinciilor
orientale ale Imperiului in inscripţii cu scriere semită, greacă sau latină, opiniile sînt împărţite.
Astfel unii consideră că Marinus din inscripţiile Syriei ar fi o adaptare, o traducere, a unui nume
syrian ,.Bar-Yamma" Jiul mării, ceea ce presupune in continuare că 1\IIlpdvoc; grec ar fi o traducere al lui Marinus latinm. Cea mai mare parte a cercetătorilor consideră că sub această aparenţă latină Marinos transcrie semiticul MRN' Marana ,.notre seigneur", după cum Mllpllc
şi Ma:pLc; derivă şi ele de la MR Mar ,.seigneur", căruia ii corespunde in greceşte x up~c; şi xupoc;165 .
Prezenţa masivă a acestui antroponim în provinciile orientale 188 la care se adaugă şi categoria
de nume teoforice- ,.zeul este stăpîn," formate cu MR, Nabumaritts, Nlaribclus, Marhadad.
vin să confirme ultima dintre ipoteze 167 •
80

M. Lidzbarsk.i, Handbuch, p. 314; H. Wuthnow, op. cit., p. 71; Fr. Cumont, Fouilles ....
p. 393; C. Johnfon, in Exc. at Dura, II, 1931, p. 118; A. Maricq, in Syria, XXXIX, p. 97.
1

181

G. Ryckmans, op. cit., p. 130; H. Inghold, în Berytus, VI, 1938, p. 132.

162 R. du Mesnil du Buisson, Les tesseres, Paris, 1962, p. 352-354; H. Seyrig, în G.
Tchalen.ko, Villages antiques ... , III, 1958, p. 6, nr. 7: ,.Le nom de Manos est sfirement un
nom arabe, forme sfir du dieu Maan ou Maanou : les noros de cette souche sont frequents, dans
le desert comme dans les regions cultivees ou les Arabes s'etaient infiltres".

În afară de Menio din inscripţie ii mai cunoaştem pe Aurelius Barsemia, Aelia Artimidora şi Aurelius Barbarcas. După numele Barbarcas in loc de TIBRVS ( ?). C. Daicoviciu
(in ACMIT, II, 1929, p. 315), I. I. Russu (în ActaMN, VI, 1969, p. 177) vede literele FILIPVS
pe care le citeşte FILI(ae) PVS(uerunt). Filipus ni se pare clar şi nouă, dar il interpretăm ca
un al doilea cognomen al lui Barbarcas. Scrierea lui Filipus cu F şi nu cu PH nu poate fi unimpediment la lectura ce o propunem. Numele Sbarsemia neexistind, nu rămîne decît să accepUm lectura dată la publicare Au[r](eliu)s Barsemia nu Aurelia. Dacă pînă acum cei doi Aurelii
datau inscripţia după 212 e. n., cu noul cognomen este posibilă situarea ei către mijlocul secolului al III-lea.
183

184
Levi de la Vida, în Fr. Cumont, op. cit., p. 448; M. Crosby, in Exc. at Dura, VI, 1936,
p. 255, nota: ,.acest nume roman este comun la Dura".
166

G. Ryckmans, op. cit., 1, p. 132; M. Lidzbarski, Handbuch, p. 316-317, MRYNS Marinus; H. Wuthnow, op. cit., p. 73 şi 149; IGL, Syrie, II, 1939, p. 253, nr. 459; p. 311, nr.
570: ,.Map(wvoc;: nom forme sur la tbeme Mara"; IGL, Syrie, V, 1959, p. 117. Am amintit
doar citeva din lucrările care au şi referiri asupra etimologiei.
H. Seyrig, in G. Tchalenko, Villages antiques ... , III, 1958, p. 24 nr. 2la, prezintă
o inscripţie datată după edictullui Caracalla şi in care un Marinus nu are nici măcar elementarul
gentillciu roman.
188

181

A. Caquot, in Syria, XXXIX, 1962, p. 251.
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Şi onomastica Daciei romane cunoaşte intre purtll.torii numelui Marinus sau a unor forme
apropiate, unele cazuri la clasificarea cllrora trebuie avută in vedere şi posibilitatea includerii
intre nomina orientalia. !ntre persoanele cu antroponimul Marinus, şase118 au gentiliciul Aurelius,
ce atestl prin aceasta primirea cetăţeniei dupil. edictul lui Caracalla. Aurelius Marinus fiul lui
~farinus din collegium fabrum de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa118 , care ridică un altar lui Deus
:\etemus; Aurellus Marinus preot al lui Jupiter Dolichenus la Ampelum170 sau M.[B]assiu~
)farinu(s) dintr-o listă de preoţi orientali din capitala Daciei171 n-ar trebui excluşi din lista de
"''"lina orientalia şi după o triere oricit de prudentă 171 .
MoU.avius apare ca nomen gentile al unei familii de orientali grecizaţi cunoscuţi dintr-o
inscripţie funerară la Micia171 • Pe o inscripţie votivil. din aceeaşi localitate intnnim gentiliciul
asetnil.nător Mateusm. Lipsa unor analogii, indeosebi pentru Mattavius ne obligă să apelăm
la nume apropiate. Dificultatea unei clasificil.ri precise a numelor cu rădăcina Mat a fost rcleyată şi de Louis Robert in consideraţiile asupra numelui 1\la:na~m. Deşi numărul antroponimclor semitice cu Mat este preponderent171 nu sint excluse totuşi celelalte atribuiri ca rezultat
al prezenţei rildăcinii amintite în mai multe arii flră contact 177 .ln această situaţie nu mai apare
~nrprinzător s!i gAsim două etimologii diferite - celticli şi palmyriană - pentru acelaşi nume 178 •

CII,, III, 838, Aurelia Marina şi Aurelius Marinianus; CIL, III, 989, M. Aurelius Mariuns; CIL, III, 7900, Aurelius Marini (fillo) ; 14476, L. Aurelius Marinus; CIL, III, 1301-L,
Aurelius Marinus. De altfel numai în ultima inscripţie cu Marinus Su.mmus (D. Tudor, în SCIV,
XIX, 2, 1958, p. 331) Marinus nu este un cognomen.
111 CIL, III, 7900.
no CIL, III, 1301-L.
171 C. Daicoviciu, in Dacia, I, 1924, p. 250.
171 Menţionarea lui Marinus intre orientalii din Dacia, dar fără o triere critică şi prudentă
pentru fiecare persoană, o intilnim în următoarele lucrări: J. Dobia§, Bidluy Sbornik, Praga,
1928, p. 22; G. Cantacuzino, in ARMSI, ser. 3, tom. VIII, Mem. XVI, 1928, p. 397, nota 2;
Kerenyi, nf'. cit., nr. 2160-2165; A. Alfoldi, op. cit., p. 7.
171 1.. David-L. Mărghitan, un ActaMN, V, 1968, p. 131: D(is) M(anibus)fMattavia Laeda/
vix(it) XX V et Blafste fil(ia), L(ucius) Mattavifus Blastus con(iugi)/et fil(iae) b(ene) m(erentibus)
p(omit).
m V. Vasiliev şi L. Mlrghitan, în Apulum, VII/1,1968, p. 426: I(ovi) O(ptlmo) M(aximo)
1 )!(arcus) Mateu(s ?)/Vfctorfvet(eranus).
175 L. Robert, op. cit., p. 341.
118

Ibidem, p. 341 : .,1\'Iais il est a noter que de noms de personnes de la racine Mat se
trouvent, certainetnent sans avoir precedences, dans la domaine semitique". Sint citaţi în
sprijinul acestei afirmaţii R. Mouterde, in Melanges de l'Univ. Saint joseph, XIV, 1957, 234,
25 n. 1 a (revistă ce nu ne-a fost accesibill), precum şi H. Wuthuow, op. cit., p. 74 şi Fr.
Preisigke, Namenbuch, Heidelberg, 1922, col. 208-209.
178

177 Idem, p. 339 (unde 'citează etlmologiile propuse de D. Detchev,
l
Sprachreste, 1957, p. 291, asupra numelor Ma:-ra: şi Ma:-r(t)cc.

178

Die thraltischen

N. D'Arbois de Jubainville, Les druides et les dieux celtiques en forme d'animart-v, Paris,
1906, p. 160, Matus ,.ours" apare ca termen în numele de persoană gallice Matu-genos .,fils
d'ours", ceea ce ar fi ,.al zeului urs", Matu-marus ,.grandcomme un ours" etc.; IGL, Syrie, VI,
b, p. 85, nr. 4058: M:athginea (Ma:~ytve:cc) este un nume propriu unde se recunoaşte Math,
A math .. servant" şi Ginias, zeul Gene as sau mai bine cuvîntul GNY' echivalent a lui'LH',.dieu".
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Pentru unele nume cum este punicul Malanica cunoaştem şi c01espondentul său latin Dativa 119 ,
pentru altele sînt cunoscute etimologia şi modul de alcătuire. Numele teoforic M1 c 'L (Matca!)
este format cu verbul sud-arabic MTc ,.sauver, proteger", şi numele zeului 180 . Cele mai obişnuite
compuse, asemănătoare în transcriere latină dar diferite ca sens, sînt formate cu MTN (Matan).
participiu! verbului NTN ,.a da". Mai răspîndite sînt: Aoo:ofJci~h;c; ,.donne par Add" sau ,.don
de Add"; Mo:.&.flo:~wJ.. ,.don de Bol"; Mo:·IHlo:vo:.& ,.don de Anat" 181 . Un hypocoristic derivnt dl'
la rădăcina MT este transcris în greceşte 11lo:.fl.Oo:c; gen. iim. Dacă mai adăugăm şi posibilitatea
ca aceste nume să fie formate cu apelativul MTW (bărbaţi), grupă căreia îi aparţin: fenici:t11ul
Metuatartus, sau aramaicele MTWS L (Matu~al) şi MTWSLH (Matu~elah - vestitul Matusalem)18•, constatăm o pluralitate de soluţii, care fără a diminua caracterul ipotttic al etimologiei, îndeosebi pentru Mattavius certifică apartenenţa celor două antroponime la orientalismul semitic184 .
Nul, probabil cel mai mare din cei trei fii ai unui ex gregale din AlaI Augusta Ituraeormn
Sagittarioruml86 este şi singurul dintre ei care mai primeşte un nume oriental188 • Nal sau unele
nume proprii apropiate sînt a testate în onomastica sud-arabică unde talmudeanul N agyl (::\ \' L 1
cu femininul Naylat şi safaiticul NL (Nal) sînt traduse prin "grâce, faveur" 187 .
Perhev, fiul lui Athenatan, este cunoscut din diploma militară de la Tibiscum, undl: numele acesta apare scris Perh Ev şi Perhev188 • Spre deosebire de Athenatan, foarte răspîndit ~i
cu o etimologie clară, antroponimul Perhev nu este atestat în alte inscripţii 189 . Prezentarea de
În afara etimologiilor menţionate, mai remarcăm o nouă posibilitate de compunere a acc:-tui
tip de nume - cu ajutorul rădăcinei M ath rezultată prin dispariţia lui 'A, Ia Amath, situaţie
frecventă la numele aramaice.
179 St. Gsell, IL d'Algerie, II, p. 116 nr. 939.
180 A. Dupont-Sommer, Les inscriptions aramlennes de Sfire (steles I et II), Paris, 1953,
p. 23.
181 Fr. Cumont, op. cit., p. 411; A. Caquot, în Syria, XXXIX, 1962, p. 244. Numele formate cu MTN sînt menţionate în subgrupa numelor "L'enfant est le don de la divinite".
188 Fr. Cumont, op. cit., p. 411, citează pe Waddington 2571c, 258 b şi Evanghelia lui
Matei, 1, 15.
183 W. Gesenius, op. cit., p. 597.
181
L. Zgusta, KlAPN, p. 279, paragraf, 845-1, Mo:.flo: (f) - Mo:.Oo: (dat) paragraf 845-2,
:Mo:.&oc; "Die Namen Mo:.&!IXc;, SEGG, 147, Mo:3toc; AM,25,1900,469 n. o. Konten zu dieser Sippc
geboren, es wird sich aber eber um die Jiid. Namen Mo:-.31Xi:'o~. MIX.&Etoc; handeln. Der Namcn
MIX.&Lo: (f) MAMA 7,12 Kann ebensogut ein moviertes Fem. zu diesem Jiid. Namen sein, wie
er zu den Kleinas. Namen MIX.&o:, MIX.&oc; gehoren Kann".
186 CIL, XVI, 57; C. Daicoviciu, D. Protase, în ActaMN, I, 1964, p. 177; I. I. Russu, în
ActaMN, VI, 1969, p. 171.
188 Numele celorlalţi fraţi, Marcus şi Antonius, oglindeşte tendinţa de romanizare a acestei
familii.
187 G. Ryckmans, op. cit., p. 140.
188 C. Daicoviciu, L. Groza, in ActaMN, II, 1965, p. 135-139.
Idem, p. 138, nota 15, de unde transcriem consideraţiile făcute de Ruth Stiehl asupra
lui Perhev: "Schwieriger ist PERHEV: Vergleichsmoglichkeiten babe ich allein in nabată
ischen Inschriften gefunden: pryw (J. Cantineau, Le Nabatlen, 2, 137 r.) und phrw (ebenda 136
1.), das ~echisch als «lltpou erscheint ... Eine iiberzeugende Etymologie gibt es bisher nicht".
181
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J. T. Milik110 a evoluţiei toponimului Perhe, care alături de Samosata, Doliche şi Germanicia formează cele Quatuor ciuitates Commagenorum, considerăm că oferă indirect şi o rezolvare mai plauzibilă pentru semnificaţia numelui Perhev. <J)pl)vi (dativ ll>pl)ve:u~) sau ll>plJvTI<n<~ este transcrierea şi declinarea greacă a numelui semit al localităţii IHpp1J181, toponim
ce s-a păstrat şi in numele ei modem Pirun (sau Pir an). ln epoca romană p de imprumut grec
sau latin a fost asimilat cu f. Fren, corespondentul semit a lui Perhe, primeşte intr-o inscripţie
~eacă, flexiunea latină devenind <l)?l)'Jl)•H'l;, formă asemănătoare cu latinul Perhensis, cunoscut şi prin numele episcopului Iobinus Perhensis111 •
La Athenatan nume binecunoscut şi prin filieră greacă & este transcris corect prin th,
ceea ce nu se poate remarca la Perhev, care nu-i scris cu doi de r ca in exemplul sus amintit.
Cit priveşte eu, ar putea constitui eventual o transcriere a lui 1J din IIepplJ. Dacă intilnim
toponime cu funcţie de cognomina fără desinenţa locativuluP 88 ele sînt cu atit mai puţin obiş
nuite in cazul praenomenului Perhev. In afara posibilităţii ca Perhev să derive de la toponimul
menţionat, tema din care este format e cunoscută şi prin alte cuvinte, unele şi cu funcţie de
antroponim 1 N.

către

Rumu~. Pentru Ramus, patronimul militarului Salmas dintr-o unitate de palmyrieni de
la Porolissum 185 , sint cunoscute numeroase antroponime semite care ar putea avea o transcriere asemănătoare 188 • Lipsa inscripţiilor bilingve latino-palmyriene şi modificările suferite in
general de numele semite in transcrierile greceşti limitează certitudinea identificărilor ; alături
de antroponimele teoforice cu R1\f în care această vocabulă are înţelesul de .,le dieu est eleve" 117 •
N-ar fi exclus cu RMY188 , in traducere .,arameanul" sau .,syrianul", să fie mai apropiat de
numele cunoscut prin inscripţia de la Porolissum, căderea lui 'A iniţial fiind frecventă la
antroponimele semitice.

Suru'!, sau forme apropiate, apare de 19 ori în onomastica Daciei ca praenomina sau cognomina susceptibile de a fi orientale 188 • Dacă admitem că prin intermediul lor cunoaştem obirşia purtătorilor, Sura, Suriacus, Surillio, Surus, Syra, Syrillio şi Syrus ar putea fi incluse even18 0

J. T. Milik, în Syria, XLIV, 1967, p. 301.

m Idem, p. 302, nota 2.
m E. Honigman, art. Perre (IIipplJ), în RE, XIX, 1, 1937, col. 904.
181 CIL, III, 8000, Marcia Hierapolis; CIL, VIII, 2509, Iulia Palmyra etc.
IN

E. Konig, op. cit., p. 373-374.

~

m CIL, III, 837; I. I. Russu, in ActaMN, VI, 1969, p. 173

şi

178; S. Sanie, în Dacia,

XIV, N. S., 1970, p. 239.
188 G. Ryckmans, op. cit., I, p. 31: RHM- Rahim omisericordieuxt; p. 2. RM- Râm

ca epitet .,eleve"; p. 195 R'M- Ra'm .,petit de chameau"; p. 201 RMS- Ramis .,qui cache";
R~ - Ramir .. qui leve et baise alternativement la tete" şi p. 316 RMS- Râmis etnicon;
M. Lidzbarski, Ephemeris, p. 132; idem, Handbuch, p. 369, RM' şi RMY nume proprii nabateene;
C. C. Torrey, in Exc. at Dura, III, 1932, p. 69, Khalisa fiul lui Rama; C. C. Torrey, in Exc. al
Dura, V, p. 315, PctifLL~ ; H. Inghold, in Berytus, V, 1938, p. 117 "Alas Lisams son of Ramî
(son of) Refael (HBL LSM$ BR RM RMY RP'L).
M.J. Lagrange, op. cit., p. 60: Abî-ramu (Abram); p. 415 Baalram; A. Caquot, in
Syria, XXXIX, 1962, p. 250: RMBWL; 'LRM; RMBrL; BrLRM etc.
187

18&

W. Gesenius, op. cit., p. 779.

181

I. I. Russu, în ActaMN, VI, 1969, p. 178-179.
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tual într-o onomastică a orientalilor, dar nu ca nomina orientalia. Prezenţa acestui nume şi la
italiei, celţi, illiri, traci100 , impune o triere iniţială prin coroborarea datelor conţinute de inscripţii, care să permită stabilirea cazurilor ce prezintă semnele unei posibile origini orientale.
Din cele 19 atestări, 8 (opt) sînt din cuprinsul unor inscripţii funerare, 8 (opt) din inscripţiile
votive, pentru celelalte 3 {trei) clasificarea monumentelor fiind incertă. Între cele opt inscripţii
funerare numai în cazul Aureliei Surilla, ce face parte din familia unui veteran din Coh. II Commagenorum201, originea syriană este mai sigură. Inscripţiile votive nu sînt închinate către Mithras, nici măcar divinităţilor orientale.
În această situaţie, în sprijinul selecţiei poate fi invocată uneori lipsa celor tria nomina,
precum şi condiţia socială a purtătorilor acestui nume. Alteori lipsa oricăror legături cu lumea
syriană este foarte clară 203 . Ceea ce vrem să subliniem cu acest prilej este îndeosebi posibilitatea
ca unele dintre numele amintite să fie într-adevăr de origine syriană, dar cu alte semnificaţii
decît cele care sînt îndeobşte amintite 303 . Praenomenul sau cognomenul Surus ar putea deriva
de la cuvîntul SWR (Bos) Siir, Sura, Siiri în transcrierea greacă: Lou?o~. LOU?L~. Lou?ou~
etc. 2 o1 , dar şi SWR (Murus), mai ales în nume teoforice de tipul Belsuros {B7JAcroupou, gen.) 101i.
Considerăm că Syrus şi Syra nu sînt doar forme datorate arbitrariului în transcrierea lui
u, ci mai curind al transliterării grecescului Ltpoc; prin care e redat syrianul SH R, în traducere
Nigrinum esse, Niger etc.2oa
Cît despre Suriacus ar putea fi identic cu Surecus I:opctt><:oc; {SWRYKW) cunoscut
şi în safaitică şi prin arabicul Surayk cu sensul de .,a fi asociat" 207 . Se constată aşadar atît polisemia cuvîntului Surus, cît mai ales necesitatea de a depăşi aparenţele, conform cărora numele
apropiate ca grafie ajung a fi considerate cu etimologie identică. Surus, Syra şi Suriacus ar putea
aparţine unor grupuri de nume derivate de la nume de animale, nume teoforice, nume ce vizează
aspectul fizic al purtătorilor şi, în sfîrşit, cu referiri la relaţiile sociale.
Aceste precizări nu exclud total semnificaţiile latine ale cuvîntului cînd cognomenul adjectival indică originea, mai ales atunci cînd este cunoscută poziţia socială a purtătorilor ţinînd
seama de frecvenţa numelor cu referiri la originea etnică în onomastica sclavilor şi liberţiloraoa.
Th.eimes şi formele apropiate apare de nouă ori în inscripţiile Daciei romane2ou. Frecvenţa
record a acestui nume devine explicabilă dacă avem în vedere următoarele: a) contribuţia de200 Idem, în AISC, V, 1944-1948, p. 286; N. Gostar, în Sargetia, III, 1956, p.63, nota
22; idem, în SCIV, XIII, 1, 1962, p. 128.
2o1 CIL, III, 6267.
202 Ex.: D[M]Aur. Sur[us ... ]coh. III Del{matorum) vi{xit) an. XXXX, Aur. Proculinus
sig(nifer) et {h)eres et Quintina coiux et Surileo et Quintinus pii patri b.m.p., apud I. I. Russu, în
ActaMN, VI, 1969, p. 179 sau .,Deo Fontti ... ] pro sal{ute) imper(atoris) M Aur. Quintianus,
Aur. Surus ... " în ]DAI, V, 1902, Beib1att 99, nr. 5.
203 În sud-arabică, de exemplu Sami {SMY) este syrian, cf. G. Ryckmans, op. cit., p.
306.
201 H. Wuthnow, op. cit., p. 169; J. Buxdorf, op. cit., p. 1876.
205 M. Lidzbarski, Handbuch, p. 236; A. Caquot, în Syria, XXXIII, 1962, p. 242-243,
bHwr, bl§wry, ctfwr etc.
2oe H. Wuthnow, op. cit., p. 174; ]. Buxdorf, op. cit., p. 1889.
207 H. Inghold, în Berytus, V, 1938, p. 115; ]. Tei:xidor, în Syria, XLV, 1968, p. 364.
208
D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia romană, Bucureşti, 1957, p. 200.
208
CIL, XVI, 57; CIL, III, 804; 904 (= 7693); 1346; 1472; 7896; 7954; 12587 şi I. I. Russu,
în ActaMN, VI, 1969, p. 173.
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osebită a contingentelor palmyriene in cadrul trupelor·orientale din Dacia110 ; b) Theimes este

unul din numele cele mai rlispindite la Palmyra1 u; c) cifrei amintite nu-i corespund tot atitea
persoane, deoarece o treime au acelaşi dedicant111 ; d): cuvîntul Theimes nu-l intnnim doar ca
antroponim, ci şi ca toponim111 , - nomen gmtis -, al unuia dintre cele circa 45 triburi de la
Palmyra11 • - BNY TYMY sau in situaţii a căror cxplicare este mai controversată Tvp;
8ttLiu:ioc; cu corespondentul palmyrian GD TY.MYI16 •
...._
Se consideră că Theimes este un hypocoristic al unui nume teoforic TY M ,.serviteur de".
exemplifica te TY M L T ,.serviteur de Aliat", TY M R SW .. serviteur de Arsou", TY M S' .,serviteur de Shamash" etc. 111 TYM este alături de 'BD şi 'MT pentru feminine, apelativele cu ajutorul cii.rora se formeazii. nume ce exprimă relaţii de servitute faţă de divinitate. Numele teoforice
amintite apar foarte rar neabreviate şi in inscripţiile semitice, dar acolo este suficientă silaba
alii.turată lui TYM pentru a reuşi cu destulă certitudine intregirea numelui abreviat al zeului217 •
ln inscripţiile latine reconstituirea numelui iniţial este mai dificilă cu toate că Thaemus, Themo,
Theimes şi Themaes ar putea avea corespondenţe in formele cunoscute in palmyriană118 , ţinînd
seama insă că transcrierea a fost intermediată, identificl!.rile sint nesigure. Se cuvine menţionat
că fiul lui Aurelius Themaes se numeşte Aurelius Thementianus, fiind declinat ca şi numele
a tine.
Tllodml'~

(TbodmPs ?). O inscripţie de la Potaissa118 , nu prea bine conservată şi cu unele

greşeli

de lapicid ce au fost emendate110 , conţine şi numele Aeliei Tiiadmes (sau Thadmes), fiica
lui Aelius Bolhas, veteran al unei unitii.ţi de palmyrieni. Nu am intnnit numele Tiiadmes sau
forme apropiate in lucrArile de care dispunem. Dacă recentele transcrieri121 sint veridicem,
Tbadmes ar putea fi un antroponim derivat de la numele aramean al Palmyrei - Tadmor
(TDM:WR}m. ln acest caz Palmyra n-ar fi o patriae indicatio, ci foarte posibil traducerea lui
Thadmes sau un cognomen ca in cazul Iuliei Palmyra dintr-o inscripţie de la El-Kantara1" .
Zoro. Flavius Zora este cunoscut dintr-o inscripţie de la Ulpia Traianam. Se consideri'L
lui Zor a in palmyriană ZW R sau Z RH este străin ( ~ELvoc;, hostis, aliena-

că semnificaţia

° C.

Daicoviciu, in ActaMN, II, p. 137; I. I. Russu, in ActaMN, VI, 1969, p. 173-175.
W. Goldmann, op. cit., p. 25, TYM' = 8aq.J.7) (gen.}; R. du Mesnil du Buisson, Les
tcsseres, p. 280: H. Wutbnow, op. cit., p. 52-53 şi 175.
m CIL, lll, 1472 şi 7896.
Ch.- F. Jean, op. cit., I, p. 323 şi 2, p. 434, nr. 3 şi 598.
R. du :Mesnil du Buisson, Les tesseres, p. 463.
m ld<m, p. 279.
218 A. Crquot, in Syria, XXXIX, 1962, p. 239.
117 M. Lidzlanki, Handbuch, p. 371 şi 385.
m R. du Mesnil du Buisson, Inventaire, p. 65; H. Inghold, in Berytus, V, 1938, p. 96, n.
11. menţioneazll şi celelalte apelative cu inţeles de sclav, care cunosc abrevieri asemănătoare
lui TYM, de ex.: 'BD'; 'BDW; 'BDY şi 'MT'.
111 CIL, III, 7693 ( = 907}.
11 0 D. Tudor, op. cit. , p. 263, in lectura comunicatii. de I. I. Russu.
111 I. I. Russu, in ActaMN, VI, 1969, p. 173.
••• Nu am avut posibilitatea sli vedem originalul.
su Transcrierea corectă a lui T din Tadmor este T nu TH.
m CIL, VIII, 2509.
m CIL, III, 7910; I. I. Russu, in ActaMN, VI, 1969, p. 179.
11
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tus)na şi apare în transcriere greacă ZowpiX şi Zwp1X127 • Zor este atestat şi ca toponim228 , iar
numele oriental apropiat ca transcriere Z1Jp1X dintr-o inscripţie din catacombele de la BethShe arim provine de la Z R ,.petit" 229 •

Analiza detaliată a fiecărui nume din cele incluse între nomina orientalia se impune mai a'les în situaţia unor antroponime prezente la mai
multe etnii. In afara verifkării corectitudinii şi temeiniciei clasificării,
cercetarea onomasticii orientale ne furnizează ştiri relative la conservator1smul oriental, gradul de elenizare şi tendinţa de romanizare. Frecventa
toonimelor a numelor teoforice sînt şi indicii ale religiozităţii acelei perioade. Antroponimele derivate din toponime pot facilita cunoaşterea
zonei de provenienţă pentru purtător sau strămoşii săi. ln sfîrşit, avem
posibilitatea să constatăm dacă transcrierea latină a num~lui oriental ~con
stituie o transliterare a s-crierii greceşti sau este o formă neintermediată,
mai apropiată de pronunţia originară.
SILVIU SANfl·;

L'ONOMASTIQUE ORIENTALE EN DACIE ROMAINE (II)
(Resume)
En soulignant la necessite d'une analyse systematique du materiei onomastique concernant
chaque des ethnies arrivees ,.ex toto orbe Romano", l'Academicien C. Daicoviciu (TransAnt,
p. 150-154) a combattu la tendance d'exageration de ,.l'orientalisme" de la part de ceux qui
cherchaient un equivalent ethnique au numero relativement nombreux des divinites orientales.
228

W. Gesenius, op. cit., p. 231; J. Buxdorf, op. cit., p. 564; M. Lidzbarski, Handburlt.

p. 266.
127
H. Wuthnow, op. cit., p. 48 şi 135, transcrie ZwpiX prin ZRc a cărui semnificaţie ar
putea fi brachium şi seminare.
12s Ch. - F. Jean, op. cit., 2, p. 331.
120
Apud J. Teixidor, în Syria, XLVI, 1969, p. 325.

ABREVIERI:
Berytus = Berytus, Archaeological Studies Publishcd by the Museum of Arcltaeology nf "'"
American University of Beirut, I(1934) şi urm.
CIS = Corpus Inscriptionum Semiticarum.
Exc. at Dura= The Excavations at Dura-Europos. Prelimynari Reports, I-VI, NewHaven, 1930-1936.
IGL, Syrie = Inscriptions grecques et latines de la Syrie, I-VI, Paris, 1929-1959 (C.
Jalabert- R. Mouterde ş. a.).
M. Lidzbarski, Handbuch = M. Lidzbarski, Handbuch der nordsemitische Epigraphi/1
nebst ausgewălten Inschriften, Weimar, 1898.
M. Lidzbarski, Ephemeris = M. Lidzbarski, Ephemeris fUr semitische Epigraphik, III,
1909-1915, Giessen, 1915.
Syria = Syria, Revue d'Art oriental et d'Archeologie publiee par l'lnstitut fram;aisc
d'archeologie de Beyroutlz, 1(1920) şi urm.
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Dans le but d'etablir les groupes ethniques de la population de la Dacie romaine,la classification des noms de personne d'apres leur origine constitue l'etape principale. La corroboration des donnees linguistiques contenues par des noms avec d'autres elements fournis par les
inscriptions concernant la croyance, la fam.ille ou l'unite m.ilitaire des personnes dont le nom
y est cxam.ine, confirme la justesse de cette classification.
A cette occasion nous presentons un goupe des anthroponymes orientaux, a l'exception
ele (Hammonius) syro-palmyrienne et certains noms consideres d'habitude romains: Bassus,
(·assius et Marinrts qui peuvent etre quelquefois orientaux. En les enumerant apres leur signification, les anthroponymes pourraient Hre groupes pourtant ainsi: ethnonymes (Arimo, Bassus,
Surus, Tiiadmes ( ?), Teimes); surnom (Abgar); refirences a l'aspect physique (Abraenus, HabiIJis, l\lanneus) ; qualitis psyclliques (Adde, Aninas, Nal); noms de plantes (Cassia); noms d'animaux (Guras) ; ,.oms diriues des toponymes (Perhev, Hammasaeus); la situation vis-a-vis
dt·s ancftres ou vis-a-vis de la collecliuitt (Alaphata, Zora); et enfin un nombre assez important
des noms possible teophoriques (Audeo, Bana, Hamonius, Iateimos, Iiddeus, Marinus, Matta,·ius, Ramus). Le groupement des noms qui constituent l'objet de notre analyse apres le critere
l'thymologique et semantique n'est pas aussi suggestif comme dans le cas des noms theophoriques. L'ethymologie pour la plupart des anthroponymes "profanes" est rarement unique, leur
prcsentation a ete fait cn ordre d'apres l'alphabet latin.
L'analyse detaillee de chaque nom inclus parm.i les nomina orientalia a essaye en dehors
de la \'erification de l'exactitude et de la classification bien-fondee de mentionner certains aspccts du conservatorisme oriental, le degre d'hellenisation et la tendance de romanisation refletes par les noms. La frequence des theonymes et des noms theophoriques atteste egalement la
rcligiosite de cette epoque et les anthroponymes derivees des toponymes peuvent facilliter la
connaissance de la zone de provenance pour leur possesseur ou pour leurs ancetres. Enfin nous
avans mentionne si la transcription latine du nom oriental constitue une translitteration de
l'ccriture grecque ou c'est une forme non intermediaire, plus approchee de la prononciation
ori gi n ai re.
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MARCVS AVRELIVS APOLLINARIS
PROCVRATOR AVGVSTI DACIAE POROLISSENSIS

In luna septembrie 1972, demolindu-se, pentru scopuri edilitare, un
zid din blocuri de piatră acoperit cu un strat gros de mortar, care măr
ginea spre str. Poştei (Cluj) curtea Liceului de muzică (ce funcţionează
în clădirea fostei minăstiri dominicane, apoi francisoane), s-a descoperit
o inscripţie· frumos săpată pe un bloc de calcar din care s-au păstrat
două fragmente 1 •
Monumentul a intrat în colecţiHe Muzeului de Istorie al TransilvanieiCluj (nr. inv. 24121-2). Calcarul are o nuanţă uşor gălbuie. Dimensiunile actuale sint următoarele: înălţime maximă 74 cm, lăţimea la bază
38 cm, lăţimea la mijloc 37 om, grosimea laturii din dreapta 18 cm,
grosimea laturii din stinga 22 cm. In felul ·Cum se păstrează astăzi (fig.
1 a-b), blocul de calcar reprezintă trunchiul cu cimpul inscripţiei unui
altar (vezi reconstituirea grafică posibilă, fig. 2). In momentul utilizării
sale ca material de construcţie, sau chiar mai inainte, capitelul a fost
spart, destul de neglijent, afectind şi o parte din cimpul inscripţiei. Cu
aceeaşi ocazie, s-a tăiat şi profilatura de la baza altarului, astfel explicindu-se, pe de o parte, urmele purt:e;rnice de daltă care se observă sub
cimpul inscripţie[, iar pe de altă parte, faptul că pe latura stingă a monumentului, la bază, se mai păstrează, pînă la nivelul corespunzător inscripţiei, o proeminenţă de 1 cm din fosta profilatură, după tăiere suprafaţa nefiind aici netezită. O şlefuire s-a făcut după tăierea profilaturii
bazei doar pe latura dreaptă a monumentului 2 •
1 Din însărcinarea conducerii Institutului de istorie şi arheologie Cluj am supravegheat lucrările de demolare. Cu această ocazie 5-au mai descoperit în acelaşi zid
fragmente arhitectonice din perioada goticului şi a Renaşterii. Menţionăm că descop€rirea inscripţiei a fost semnalată în presă (Scinteia, 1973, nr. 9391 din 16 ian. 1973,
p. 4; Munca, 1973, nr. 7827 din 17 ian. 1973, p. 4; Neuer Weg, 1973, nr. 7370 dln
17 ian. 1973, p. 3). Dorim să mulţwnim şi pe această cale acad. prof. C. Daiooviciu,
prof. I. I. Russu, precum şi asist. I. Piso pentru preţioasele indicaţii acordate în
vederea alcătuirii prezentei lucrări.
· 2 Acest fapt, pus în legătură cu rotunjirea muchiei din dreapba-spate, :ne face să
ne gîndim la o eventuală întrebuinţare a monumentului roman [n evul mediu sau
in perioada modernă (înaintea folosirii sale drept material de construcţie) pentru un
seop ce necesita asemenea prelucrare îngrijită.
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Fig. 1 a - b . -

Inscripţia

din Napoca.

Pe baza (talpa) monumentuLui, aproximativ la mijloc, se observă majuscula (sau cifra) I, înaltă de 6,5 cm, juoînd probabil rolul semnuh.lli de
p.ietrar.
Textul in scripţiei este următorul:

5

SALV[TI]
M(arcu.s) AVR[E]
LIVS APO[L]
LINA'[RIS]
PROC(UTator) A VG(usti) CVM S(uis) 3

Cea m a i potrivită întregire a rîndului 1 ni s....a părut Saluti (.,zeiţei Salus").
considerînd că acesta a fost primul rînd al inscripţiei, d~i e posibil ca odată cu
tăierea capitelului să se fi distrus şi un rind, eventual primul (,,Deae"?), care
putea fi scris şi p e capitel. Mai mult ca o posibilitate teoretică, aaninltim şi faptul
3
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Traducere: (Zeiţei) Salus, Marcus Aurelius Apollinaris, procurato.r al
cu ai săi (a pus altarul).
Literele, frumos dăltuilte, sint [nalte in rindurile 1-4 de 7 cm, iar
în rindul 5 - de 38 mm. La.pkidul şi-a Uniat piatra inaintea sederii:
fiecare ,rînd de litere este astfel cuprins intre două linii subţiri, foarte
UŞQr ondulate. Pe latura din spate se mai pot observa două linii subţiri,
paralele, trasate însă de-a lungul monumentului (pentru o inscripţie nerealizată ?). Li'tera O din rindul 5 (şi poate şi Htera O dîn rindul 3) este
mai ascuţită la bază, tip caracteristic, se pare, secolului III 4 • Ligaturile
(U şi S în a-indul 3, U şi M in xindul 5, şi poate, O şi L in rindul 3) sint
obişnuite textelor epigrafice latine. Deasupra literei 'M din rindul 2
este gravat un sicilicus, indicator al abrevierii numelui M(arcus). Puncte
despărţitoare se găsesc două, de formă trinnghiulară, în rîndul 5. (In
rîndui 2, după M, şi în rîndul 3, după Aurelius, prezenţa puncteloc nu
se poate observa cu toată certitudinea).
Avem, aşada,r, un altar dediJoat divinităţii Salus de către un procurator
Augusti, Marcus Aw·,elius Apol1inaris, necunoscut pînă in prezent în
documentarea privind pe înalţii magistraţi imperiali din Dacia. Altarul
era ridicat desigur in Napoca, nefiind nici 'UIIl motiv a presupune că ar
fi fost adus in Cluj din altă localitate. In :aceste condiţii, putem considera
că M. Aurelius Apollinaris 'era procurator Augusti al Daciei Porollissensis.
Fără a fi o probă foarte categorică, altarul este o nouă dovadă în favoarea
ideii mai demult exprimate de acad. ,C. DaicoviciuG, potrivit căreia reşedinţa procuratorului Dadei Porolissensis se afla la Napoca.
Cind ,anume a deţinut M. Aurelius Apollinaris inalta funcţie in Dacia?
De acest răspuns depinde caraderul praesidial sau financiar al procuratelei sale şi, desigur, datarea inscripţiei. După nume, purtînd praerwmen-ul şi gentiliciul împăratului Mareus Aurelius, se poate presupnne
că personajul nostru, sau, mai degrabă, un antecesor al său, a primit
cetăţenia de la acest impărat 6 , deci că este vorba de o procuratură ulterioară domniei lui Marcus AmeliUJS (161-180).
împăratului

rindul 1 ar putea semnifica epitetul, în cazul dativ, al unei alte divinităţi, cu
numele in rindul ,.piet·dut". (De pildă "Salutifer'·, pentru Hercules, scris
SALVTIF(eru); CIL, III, 15 72 păstrează însă epitetul scris în întregime: Herculi/
Salutifero, ceea ce, evident, n-ar încăpea pe inscripţia noastră).
4
Rene Cagnat, Cottrs d'epigraphie latine, Paris, ed. III, 1898 p. 19; ,Exempla
Sciipturae Epigraphicae Latinae, edidit Aemilius Hiibner, Berolini, 1885, inscripţiile
df- 'la nr. 573, nr. 51H, (armbele inscripţii datate în deceniile 2-3 ale secolului al
J IJ -'iea) ş.a.
5 TransAnt, cd, IIT, 1945, p. 99, 101; C. Daicoviciu D. Protae>e, O diplomă militară din Dacia Porolissensis. Ştiri noi desp1·e organizarea Daciei romane, în ActaJ.\tiN,
J, 1964, p. 176.
ti R. Cagnat, op. cit., p. 51-52.

c{l
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Fig. 2. - Reconstituirea altarului
din Kapoca.

In Prosopografia imperiului, un s]ngur personaj este cunoocUit sub
acest nume (adică: Au.relius Apollinaris, fără să i se menţioneze praenomen-uP), în rangul de tribun pretorian, participant ca atare la complotul împotrirva lui Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla), finalizat cu
7 PIR, 1, Berolini, 1897, p. 196, nr. 1207; aceeaşi consemnare
din 1933 (!, p. 295, nr. 1452); RE, Il (1896), col. 2454 (Rohden).
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asasinarea împăratului la 8 aprilie 217. Credem că poate fi identificat
acest ofiţer cu procuratorul imperial de mai tirziu, bazindu-ne pe mai
mrulte consildeJ'len te.
La complotul impotriva lui Caracalla, condus din umbră de Macrinus,
prefectul pretoriului şi principalul beneHdiClir (viitor împărat), au participat, potrivit relatării lui Cassius Dio 8 , doi fraţi, tdbuni ai cohortelor
pretoriene, Aurelius Nemesianus şi Aurelius Apollinar.is, precum şi Iulius
Martialis, înfăptuitorul amorului. Historia Augusta 9 pomeneşte pe ling[t
ce'i menţionaţi mai srus, pe [T]riocianrtliS, preiect al Leg. II p,arthica şi pe
Marcius Agrippa, comandantul flotei. Ajuns împărat, Macrinus a rechemat din Dacia pe C. Iulius Septimius Castinus, legatul consular al
provinciei, sub pretext că ar avea nevoie de el; (de fapt se temea de
sentimentele acestuia, farvorabile lui Caracalla) 10 . La fel, alţi înalţi demnitari au fost înlocuiţi: Macrinus se înconjura cu oameni de încredere şi,
in acelaşi timp îşi răsplătea tovarăşii de complot. Dintre cei cinci pomeniţi de Historia Augusta, Marcius Agrippa a fost instalat ca guvernator
(lega.tus consuJaris) in Pannon:ia Inferior, apoi la conducerea celor trei
Dacii 11 , Trkcianus a fost trimis in, Pannonia Inferior 12 , iar lui Aurelius
Apolli!naris i s-a încredinţat, după părerea noastră, procuratura Daciei
Porolisg.ensis, el fiind dedicantuJ. insoripţiei din Napoca 1:1•
Chiar fără aceste "merite", Aurelius Apollinaris, tribun pretorian, putea
deveni procurator Augusti, 'llii"'llind obişnuitul cursus honorum rezervat
membrilor ordinului equestru. O bună analogie o oferă cariera lui
M. Basseus Rufus, care, in timpu1. domniei lui Antoninus Pius, de l;a
tr:i:bunatul unei cohorte pretoriene este avansat "proc(urator) Asturiae ct
Galleciae" 14 •
Rezumind, cunoştinţele noastre despre cariera lui M. Aurelius Apollinaris au încă numeroase lacune. Ipotetic, putem presupune că era
greco-oriental de origine 15 , tatăl său primind cetă~nia de la Marcus
Oass. Dio, LXXVIIJ, 5, 2.
Antoninus Caracallus (AeHi Spartiani), 6, 7.
10 Oass. Dio, LXXVIII, 13, 2; A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapes1,
1944, p. 66, 113.
11 Cass. Dio, Loc. cit.; A. Stein, op. cit., p. 67; RE, XIV, 2, (1930), col. 1547-1549
(Fluss); H.-G. Pflaum, Les carrieres procuratoriennes equestres sous le Haut Empire romain, II, Paris, 1960, p. 749.
12 Cass. Dio, LXXVIII, 13., 3; RE, IV (1901), rcol. 2286-2287 (Groag).
13 Martialis fusese ucis de .garda lui Caracalla. Nu ştim deocamdată ce s-a intimplat cu Nemesianus, dar putem presupune că i s-a încredinţat şi lui un post important, militar sau civil.
14 CIL, VI, 1599; R. Cagnat, op. cit., p. 114-115; H.-G. Pflaum, op. cit., I, Paris,
1960, p. 389-393, IV, Paris, 1961, pl. B 51.
15 Exemple pentru antroponimul grecesc
'A7toÂ>.LvcipL~ (W. Pape, Worterbuch der
grtechischen Eigennamen, I, Braunschweig, 1863-1870, p. 107) sub forma Ia.tină
"Apollinaris" în numeroase inscripţii: OIL, III, Indices, p. 2380, 2630; CIL, VI,
13021, 13288; CIL, XIII, 6765 etc.
B
9
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D . Protase) .

Aurelius. Face parte din ord i.ll1 ul equestru şi înain te ază , ca şi fratele1său,
urelius Nemesi anus, pînă la gradul de tribun pre torian , unde il găsim
la sfîrşitul domnie i lui Caracalla. Par ticipă la complotul împotriva acestuia, după care, în t impul lui Macrinus, îşi încep e cariera procuratoriană
propriu-zi ă, poate tocmai cu acest post de iPf'ocurator f~nanciar al Daciei
Porolissen sis (deci în p erioada 217-218). Cît t imp a îndeplinit această
f uncţie este g r eu de preci zat. Credem cii nu a depă şit domnia împăratuil.U!i
Macrinus, fiind ş tiut că în timoul }UJi Elagabal (218-222) partizanii
impărat ului precedent a u fost înlocuiţi , iiCllr unii chiar ucişi1 6 • Nu ştim
nimic despre r es tul cariere i şi vieţii sale.
Cu Marcus Au.re liiUS Apollinaris, numărul procuratorilor financiari cunos cu ţi a i Daci.ei Porolissensis (fig. 3) s e ridică la 9, prece daţi de cei
patru procuratori praesidiali cunoscuţi :ai acestei J)Tovincii. Lista lor ·ar
fi

urmă toare a 17 :

lG

Cass. Dio, LXX IX, 3, 4-5, 4, 3-4; Tri<:cia nus a fost condamnat la moarte

î n 219 (RE, IV (1901), col. 2287 (Groag).

Vezi ş i A. S tein, op. cit., p . 113-114; TransAnt, e d. III, 1945, p. 98, nota J.;
H.-G. Pfla um , op. cit., III, Paris, 1961, IP· 1065, 1067; M. Macrea, Exercitus Daciae
'17

Potolissensis et quelques considerations sur l'organisation de la Dacie romaine; în
Dacia, N .S . V III, 1964, p. 150-151; idem, Organizarea provinciei Dacia, în ActaMN ,
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r.

Procuratori

praesidiali

a. 133

Flavius ltalicu.s

(C. Daicoviciu, D. Protase, Un nouveau diplome militaire
de Dacia Porolissensis, în JRS, LI, 1961, p. 36-70
AnnEp ..
1962, 255
C. Daicoviciu, D. Protase, în ActaMN, I, 1964,
p. 163-180)

=

=

a. 157

Tib. Claudius Quintilianus

(CIL, 111, 836; A. Stein, op. cit., p. 29; C. Daicoviciu, D. Prot..asc, în JRS, LI, 1961, p. 68, nota 40; idem, in ActaMN, 1,
1964, p. 171, nota 92)

a. 158

M. Macrimus Vindex

(CIL, XVI, 110; A. Stein, op. cit., p. 36-37; H.-G. Pflawn,
op. cit., 1, p. :.:81:1-389, nr. 161)
L.

Semproniu~

a. 164

Jngenuus

(D. Detschew, Ein neues Milită1·diplom aus Dacia Porolissensis, in Klio, XXX, 1937, p. 187-199
Ann.Ep., 1937, 113
CIL, XVI, 185; A.. Stein, op. cit., p. 37; I. 1. Russu, Diploma
militară de la Gilău, în Materiale, II, 1956, p. 703-713
Annf:p., 1957, 199; G. Forni, in Athenaeum, XXXVI, 1958,
p. 193-217
Annf:p., 1959, 37 (diploma militară descoperită la

=

=

=

=

Căşei,

pe care însă nu s-a păstrat numele guvernatorului Sempronius Ingenuus); H.-G. Pflaum, op. cit., J, p. 396-397 nr. 164)
II.

Pr ocu r at or i

fi n a n c i a r i

C. Aurelius Atilianus

a. 170

(CIL, III, 853: A. Stein, op. cit., p. 85-86; 1. I. Russu,
op. cit., p. 711 (Aurelius Atilianus e menţionat ca prefect al alei
Siliana); H.-G. Pflaum, op. cit., II, p. 792-793, nr. 307: E. Chirilă, N. Gudea, în Castrul roman de la Buciumi, Contribuţii
la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972, p. 119,
pl. CXLU (prefect al alei Siliana)
M. Valerius Maximianus

a. 178

(H.-G. Pflaum, Deux carrieres equestres de Lambese et de
Zana. in Lybica, .JII, 1955, p. 135-136, 149
Ann.Ep., 1956,

=

ILI, 1966, p. 143-144, 148-149. In lista noastră C. Publicius An-tonius Probus a fost
trecut printre procuratorii financiari. Menţionăm însă că nu se poate stabili cu certitudine caracterul praesidial sau financiar al procurateleî sale din cauza impo.sibilităţii datării precise a inscripţiei CIL, III, 856.
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124; H.-G. Pflaum, Les carrieres procuratoriennes equestres
sous le Haut-Empire romain, 1, p. 476-494, nr. 181 bis; 1. Berciu, Al. Popa, Marcus Valerius Maximianus, Legatus Augusti
Legionis Xlll Geminae, in SCIV, XII, 1, 1961, p. 98)

Aelius Constans

a. 191 sau

19~

(CIL, III, 865; A. Slc>in, op. cit., p. 84)

C. Valerius Catullinus

inainte de a. 193

(CIL, III, 857; A. Stein, op. cit., p. 83-84)
P. Aelius Sempronius Lycinus

prin a. 198-209

(CIL, III, 7659; A. Stein, op. cit., p. 84-85; H.-G. Pflaum,
op. cit., II, p. 700-701, nr. 262)
M. Cocceius Genialis

prin a. 193-217

(CIL, III, 7662;A. Stcin, op. cit., p. 85)

Ulpius Victor

prin a. 211.....:...211

(CIL, III, 1464; A. St.ein, loc. cit.; idem, Dacien nach dem
Bruderkrieg im Hause des Severus, Sibiu, 1942; H.-G. Pflaum,
op. rit., II, p. 691-694, nr. 257)
M. Aurelius Apollinaris

prin a. 217-218

C. Publicius Antonius Probus
(CIL, 111, 856; A. Stein, Die Reichsbeamten
nudapest, 1944, p. 86)

nedeterminat
L'On

Dazien.

Altarul lui 1\1. Aurelius Apollinaris, inchinat zeiţei Salns, este a treia
a acestui cult in Dacia romană 18 • Veche divinitate romană,
personificare a unui concept abstract Ja inceput, cu semnificaţie politioo'socială, ocrotitoare a binelui Statului roman, a binelui public, Salus s..:.a
c-onfundat mai tîrziu cu Hygea, fiind trecută in rîndul divinităţiloc sănă
tăţii. Ulterior, sub Imperiu, se pare că Salu..s a fost venerată pentru
dublul caracter: ocrotitoare a binelui univ€["Sa} şi a binelui personaJ (al

menţionare

1s Numele zeiţei Salus mai apare pe un altar de la Sarmizegetusa, ridicat pe la
mijlocul secolului al III-lea de P. Aelius Hammonius Junior, proc. Augg. Daciae
Apulensis (C. Daicoviciu, Contribuţii la sincretismul religios în Sarmizegetusa, in
AISC, I, 1928-1932, p. R4-85) şi pe un altar de la Apulum, ridicat spre sfi~ilul
secolului al II-lea de către P. Catius Sabinus, tribunus mililtum Leg. XIII Gemiriae
(1. H. Crişan, Două inscripţii inedite din Apulum (Alba Iulia), în SCIV, V, · 3-4,
1954, p. 603-605). Ambele inscripţii ilustrează sincretismul religios din Dacia, Salus
fiind pomenită printre mulrte alte· divinităţi.
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în primul rînd), în sensul sănătăţii şi prosperităţii1 9 • Marcus
Aurelius Apollinaris, magistrat imperial, cinsteşte pe vechea zeiţă, cerîndu-i ISă-şi arate bunăvoinţa faţă de împărat, f•aţă de provincia în care
fusese trimis, dar şi faţă de persoana sa şi familia cu care (.,cum suis")
împreună aduce ofr.anda.
împăratului,

MIHAI HARBULESCU

MARCVS AVRELIVS APOLLINARIS PROCVRATOR AVGVSTI
DACIAE POROLISSENSIS

Une inscription (fig. 1 •a-b, 2 -

reconstitution) n:!cemment trau.vee

a

Cluj

(Napoca) vient de nous apporter le nom d'un procurator Augusti, Marcus Aurelius

Apollinaris, inconnu jusqu'a present parmi les procurateurs imperiaux. L'autcur
etablit qu'il s'agit d'un ancien tribun des pretoriens, qui a participe au complot
dirige contre Caracalla (Dion Cassius, LXXVIII, 5,2; Hist. Aug. Carac., 6,7); celui-ci
est devenu, sou.5 l'empereur Macrin. procurateur financier de Dacia Porolissensis
(217-218).

L'inscription est dediee a la d€esse Salus, en se constituant commc le troisiemc
temoignage de ce culte en Dacie.

19

Salus, în RE, I (1920), col. 2057-2059 (Thul-in); Salu.s, în LexMyth, IV (19091915), col. 295-301 (Wissowa); Salus, în DA, IV, 2, p. 1056-1059 (Hild); L. Preller,
Les dieux de l'ancienne Rome, Paris, 1865, p. 403-404; G. Wissowa, Religion und
Kultus der Romer, ed. a II-a, Munchen, 1912, p. 131-133, 267, 327, 329; K. Lailte,
Rur••ische Religionsgeschichte, Munchen, 1960, p. 227, 234, 300, 322; G. Dumezil,
La rcligion romaine archaique, Paris, 1966, p. 387-388, 431.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CIRCULAŢIA

MONETARA IN AŞEZARILE ANTICE DE PE
TERITORIUL COMUNEI ORLEA*

Spre a păstra o oarecare unitate in catalogul monedclor, am folosit
pentru fiecare perioadă unul din manualele cele mai uzuale: monedelc
romane republicane au fost determinate după Babelon şi datate pe baza
cronologiei stabilite de Grueber; emisiunile din epoca imperială, după
Cohen, iar in aranjarea succesivă a monedelor - pentru secolele 1-111
e.n. - am avut în vedere cronologia stabilită de Bernhard şi in RIC, cu
excepţia monedelor emise de Traian, Hadrian şi Antoninus Pius care
au fost determinate după lucrarea lui Strack; pentru moned0le din -cpoca
bizantină am folosit manualul lui Salbatier sau cel a lui Wroth.
Mcmedele însemnate cu* fac parte din categoria pieselor argintatc.
Merită o atenţie specială drahma (nr. 2 = pl. V /1) imitaţie in stil "barbarizat", pe care plăcuţa de argint de pe avers s-a tocit aproape complel.
Dintre drahme-le thasriene una e bine conservată (nr. 3 = pl. 1/1) şi
poaTtă monograma M; 1cealaltă este foaa.,te uzată şi compJlet toeită; drahmele din Dyrrhachiwn şi cea din Apollonia (nr. 5-7 = pl. 1/5, 3) sint
puţin uzate.
Intre cei 22 de denari romani II'epublicani există numai două piese
argintate (nr. 17 = pl. 1/4; nr. 26 = pl. V/2), ambele bine <:onservate,
lucrate în stil bun, prin procedeul aplicării unui strat de argint pe un
nucleu de cupru, care dtermină şi o greutate ioartc scăzută (2,10 g şi
2,90 g). Cinci dintre denarii romani fac parte din seria celor zimţaţi
(nr. 11, 18-20, 22), iar doi (nli'. 28-29) din seria emisiunilor din est ale
lui Marcus Antonitts pentru legiuni; ambele piese sînt foarte tocite şi au
o greutate redlliSă, pe una se află şi o contramarcă 1 , în formă de semilună,
pe IWl alt exemplar se găseşte o cantra!lljarcă in forma unui cerc. mic. Un
denar provine dintr-o monetărie din Italia (nr. 10), celelalte 19 piese sint
emisiWli ale monetăriei din Roma (tabelul 1).
Un gr:ad de uzură mai pronunţat se o,OO;ervă şi pe alţi doi denari
(nr. 25, 27), datind din secolul 1 Le.n. CeleLalte monede romane din epoca

* Prima parte a acestui articol a fost publicată in Acta MN, VIIJ, 1971, p.
161-172, pl. 1--'IV. Pentru prescurtări vezi p. 212 *·
1 1. Winkler, Despre pătrunde1·ea denarilor lui Marcus Antonius în Dacia, în
SCIV, 22, 1971, p. 102-103.

https://biblioteca-digitala.ro

TABELUL 1
după

Repartizar, a monedelor

EPOCA DACICA
RoQlS.IIe republicane

1

1

-te

Gollio

Est

Itnlia

Rei ma
1

atelierul de emitere

Laodi~o

l,ugdunum 1 nd :llare

1

AnUocllio

1

Eml'Sa

Sigcia

1~

1 Totol

1

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

22

2

Augustus
Tiberius
---Claudius
Nero

2

2

Galba

1

1

2

2

Vespasiantis

2

Ti tus

-

3

Do mi tian us

3

Nerva

4

4

Traianus

35

35

Hadrianus

21

21

Antoninus Pius

59

59

16

18

EPOCA SCI.AVAGISTA ROMANA

Marcus Aurelius

şi

I.ucius Verus

Com.modus
Septim.ius Severus

8

8

33

Caracalla

3

J;;1agabal

14

Severus Ale:mDder -_

25

43

3

7

3
2

18

25

Ma%! minus
Gordianus III

7

Filip Arabul

5

5

2

2

2

2

Traian~

I)ecius

. Gallienus

8

1

Aur~us

1

265

1

2

1

1
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3
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z

;li;
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1"11
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TABELUL 2

· Repariizârea monedelor
d

;a

"'

:ti
(J
.!a

u

ao

...o:

"'

1

::1

...;..,
(J

u

1

~

l~

m.~

rJJ

Uo:

!-<.S!

."'

;a

~8.
o o

atelierul de emitere

d

:;:l

(J

z

<

după
u"'"'d

.

.1:10:

('l

;;
Ci
c:
!""'

a"'o

ti

p::

~

d
"i:j

·g.
<

-~ ~

·o"'

'il§

iii"'

~-

1

a::1

s~

iii

"'"'
<t!::

-~

1

~

>

!·~

3::

...

c;

o

ztT1

o
!-<

o-j

>
""
>
>
z

EPOCA POST-AURE;I,IANĂ

Probus

o-j

Dlocletianus

n

Constantius Chlorus

2

I,icinius
Constantinus 1

2----------------------------------
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republicii sint bine păstrate. Nici o piesă nu atinge totuşi, din pricina
uzării, in circulaţie greutatea oficială de 3,90 grame.
Opt dintre denarii romani republicani datează din deceniul al II-lea
al secolului 1 i.e.n., aşa incit aceste descoper1ri izolate, provenind - poate
- in parte dintr-un depozit, concordă înrtru totul, in eşaionarrea lor cronologică cu compoziţia tezaureloc de denari romani republicani din Daciat.
Printre monedele emise in secolul 1 e.n. maJoritatea nominalelor sint
de bronz; printre ele există zece piese (din totalul de 27) atit de tocite,
incit e imposibilă precizarea tipului de pe revers; urme pronunţate de
uzare se remar-că şi pe denarii emişi de N erva.
Odată cu înglobarea teritoriului din nordul Dunării de Jos in imperiul
roman se schimbă şi nominalele descoperite la Orlea; avem un singur
denar emis de Traian, restul nominalelor sint de bronz; se remarcă cei
nouă quadranţi bine păstraţi, in contrast cu aşii, dupondii şi sestcrţii
foarte tociţi.
Printre monedele lui Hadriau există trei dennri suuaeraţi; pe unul se
mai observă resturile foiţei de argint (nr. 96 = pl. Vi/3), al doilea este de
bronz (nr. 97), iar al treilea e un dena.r hibrid şi subaerat (nr. 113 =
pl. V/4). Avcrsul e bătut după ·Wl aureus 3 , dar puţin barbarizat în gravare.
Mai ridicat decit intre emisiunile lui Hadrian este procentul denarilor
printre monedele lui 1lntoninus Pius; gradul lor de uzură e relativ redus.
Găsim şi intre aceste emisiuni denruri subaeraţi (nr. 135, 150 = pl. V/7,
151=pl. V/8, 164; deci patxu din rmsprezece).
Printre denarii emişi de Marcus Aw·elius şi Commoclus există numai
doi denari subaeraţi (nr. 172 = pl. V /5, 187) şi o piesă de bronz Lni ~ia1
poate tot argintată, luorată in stil "barbarizat"' (nr. 176 =pl. V/6).
Sub Septimius Severus emisiunile imperiale de argint devin dominante;
se constată o scădere uşoară a exemplarelor suberate (nr. 191, 202=
pl. V/10, 204 = V/11, 207-208, 210 = V/12, .211 = V/13, 213 = V/14,
215, 216, 224 = V/15, 230, 231 = V/16, 232 = V/17, 236 = Vl/19, 1239 =
V/20) in raport cu monedele dd.n argint (14 din 46). Proporţia lor se
cifrează la 30,40/0 in epoca Severilor faţă de 36,3D;'0 in timpul lui Antoninus Pirus.
Piesa nr. 213 = pl. V/14 poate fi considern.tă ca un fals antic, după
felul cum este executat cornul "Amalteei", iar cea de sub nil". 235 = pl.
V/18 un denar barbarizat şi hibrid. Reversul cu legenda VENVS CAELF.STIS este reprodus după o piesă emisă pentru o împărăteasă din dinastia Severilor4 •
2 B. Mitrea, Un nou tezaur de denari romani din timpul republicii descoperit in
Oltenia, in SCIV, 21, 1979, p. 43Z-437; 1. Winkler, in Jahrbuch fur NumisfTI.(ltik
und Geldgeschichte. 17, 1967, p. 139.
3 P. L. Strack, Die Reichspriigung zur Zeit des Hadrian, Stuttgart, 1933, nu cunoaşte acest tip monetar.
t RIC, IV, 1, p. 173/604, IV, 2, p. 47/230, 48/243; BMC, V, p. 559, pl. 85/19-20.
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Denari subaeraţi continuă să se menţină in proporţi.e similară şi după
Septimius Severus: două monede emise 'de OaracaJ.la (nr. 241 =pl. VI/21,
243) şi cinci de la ELagabal (nr. 255 = pl. VI/22, 256 = VI/23, 261 =
VI/25, 262=VI/24, 265). Relevăm piesa nr. 261 in sti'l "barbarizat",
cunoscută ca atare şi ·in literartură 5 .
Situaţia se inrăutăţeşte sub Severus Alexander, căci 16 din 29 de piese
sîrut argintate, reprezentind aşadar un procentaj de 51,1C/o (nr. 267 = pl.
VI/,26, 268, 269 = VI/27, 271 = VI/28, 273, 274 = pl. VI/~H, 278 = pl.
VI/32, 279 =pl. VI/33, 280 =pl. VI/29, 286 =pl. VI/34, 289 =pl. VI/35,
290-292, 293 = pl. VI/36, 294. Deosebit de inter<'santă este moneda nr.
282 = pl. VI/30 pe al cărei avers şi revers se observă urme,Jc unei duble
stanţări: pe avers se păstrează din prima imprimare IMP ... AVG ~i o
parte din draperia imbrăcăminţii este vizibilă, iar din a doua IMP C l\I
AVR SEV - ALEX ... Pe revers, din prima imprimare: ... R - A, o
parte din aripa, din îmbrăcămintea şi ramura de palmier, iar din a doua
legenda VICTO-R I-A şi imaginea completă.
Sub Gordianus III, dintre nominalele monetădei imperiale, antoni.nianul trece pe primul plan; piesele subaerate se reduc la o proporţie de
250/0 (nr. 302 = pl. VI/38, 308 = pl. VI/39) din totalul de opt piese. SUJb
Filip Arabul şi Traiamts Decius lipseşte cu totul moneda ele· argint subaerată.

Printre piesele din metal alb în al căror aHaj este un procent foarte
de argint, emise sub Gallienu.s, se găseşte .şi o piesă in stil "barbarizat" (nr. 318 = pl. VI/40).
Numărul monedelor de argint fiind relativ mică calcularea greutăţii
medii n-ar fi concludentă, se remarcă .că monedele tdescoperite la Orlea
rămîn din punct de vedere al greutăţii medii in urma greutăţii medii a
pieselor de argint emise de :la Nero pină lai Septimius Severus, din colC>Cţia fostului liceu din Orăştie 6 precum şi a celor descoperite la Apulum 7 •
Pentru epoca post-aureliană, după ·CUmJ a stabilit Elmer, greutatea diferitelor nominale e in continuă schimbare: astfel foUis-ul descreşte de la
6,82 g cit a fost in 307 e.n., la 1,51 intr·e 335-340; paralel cu descreşterea
greutăţii se reduce şi mărimea rondelului; dimpotrivă pecttnia maiorina
emisă iniţial, in 340 .e.n, cu 4,54 g se ridică prin 345 la 5,45 g; centenionalis-ul la inceput de 2,72 g {= t; 2 din pecunia maio1·ina) e redus in
357 e.n. :lai 1,70 g 8 •
Dat fiind că denumirile stabilite de Elmer nu sunt general utilizate in
literatură şi că intre două nominaLe diferenţa este uneori nesemnificativă
din caru.za oscilaţiilor mari faţă de greutatea normală şi a uzurii, am clasifimt monedele pe baza greutăţii ,atotuaJ.e. Aoeastă claJsificare prezilntă
desigur un anumit indice de aproximaţie, dar reflectă totuşi o realitate
scăzut

1

5
6
7

BMC, V, p. 577, nota.
I. Winkler, OmD, p. 569 (128 de denari au dat o greutate medie de 2,88î1093 g).
I. Winkler, în ActaMN, II, 1965, p. 225-226.

6 G. Ehner, Verzeic1mis der romischen Reichspriigungen van Augustus bis Anastasius, Graz, 1956, p. 26-27.
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concretă. Mai ales că noi nu cuno~tem în ce măsură schimbările legiferate
în imperiu cu privire la greutatea monedei erau acceptate şi în nordul
Dunării de Jos. Ori cum va fi fost, monedele găsite la Orlea se încadrează intre nominalele cele mai mici.
CH priveşte monetăriile din care provin nominalele descoperite la
Orlea, făcînd abstracţie de emisiunile coloniilor, ale oraşelor greceşti şi
ale provinciilor romane, constatăm că in secolul al II-lea e.n. ele provin
din officinele oraşului Roma. Incepind cu Septimius Severus situaţia se
schimbă, multe piese fiind emise în noile officine instalate în Laodicea; ad
1\lare, Antiochia şi Emesa, ceea ce se reflectă şi în compoziţia descoperirilor monetare de la Orlca. Dintre monedele lui Aurelianus una e emisă
la Siscia (\'ezi tabelul 1).
In epoca post-aureliană şi bizantină primul loc îl ocupă emisiuniLe din
Thesalonica (50 de piese) după care urmează Siscia (27 de piese), Constantinopol (24 piese), Cyzicus (18 piese), Nicomedia (16 piese) şi Heracleea
(11 piese). Alte şapte monetării sînt reprezentate printr-un număr redus
de piese (n·zi tabelul 2).
Dacă urmărim raportul dintre cantitatea emisiunilor şi poziţia geografică a diferitelor monetării, faţă de Dacia, constatăm că emisiunile provenite din monetăriilc situate în Illyricum (Siscia, Sirmium, Thessalonica şi
IIeraclea) au cea mai mare pondere sub .raport. numeric. Piesele din
Antiochia, Nicomedia şi Cyzicus au putut pătrunde prin intermedliul oraşului Constantinopol. iar cele din Augusta Trevirorum. ca şi pesele emise
la Roma, pot fi considerate eu totul întîmplătoare. Este puţin probabil că
in secolul al IV -lea regiunile din nordul Dunării de Jos să fi avut legă
turi directe cu Italia şi provinciile apusene ale imperiului roman.
Cauzele istoric-o-economice ce stau la baza deosebirii lor în repartiZ131I"ea
monetăriilor din care provin piesele de la Orlea faţă de a tezaurelor de
la Celei (Sucidava), unde primul loc revine or~ului ConstantLnopol urmat
Jc Cyzicus şi Nicomc>dia'l, necesită un studiu exhaustiv al descoperirilor
monetare din toate localităţile situate in sudul Daciei. In stadiul actual
al cercetărilor credem că această deosebire se leagă de caracterul dife-rit
al c-e~or două aşezări: existenţa la Sucidava a unui castru cu o puteinică
~arnizoană militară a dete.rminat, desigur, ca numerarul să vină in
primul rînd din capitala imperiului, în timp ce la Orlea avem în sec:olul
al IV-lea doar o modestă aşezare rurală, in care schimbul prin intermediul. monedei se realizează cu numerar din officin.ele cele mai ·apropiate.
O altă problemă care nu va putea fi elucidată decît pe baza un,.m_ studiu exhaustiv incluzind nu numai Dacia, ci şi intregul imperiu roman
C'ste aceea a locului de emitere a denarilor subaeraţi 10 , care, după cum am
~· Gh. Poenaru-Rordea ct V. Barbu, Contributions a l'histoire du Bas-Empire
1-lumain a la lumiere des deux tresors monetaires des JVe-ve siecle, decouverts a
Cel.eiu, în Dacia, N.S. XIV, 1970, p. 268-269.
1o Despre monedele subaeratc există o literatură foarlP. vastă. Menţionăm numai
unde dintre ultimele lucrări: E. Bernareggi, Nummi pelliculati (Considerazioni sulle
argento suberato della Republica Romana), în Rit•ista italiana di numismatica e

https://biblioteca-digitala.ro

CIRCULAŢIA

MONETARĂ

ANTICĂ

LA ORLEA

187

văz:ut, ~reprezintă

aproape o tre..ime din totalul nominalelor de argint descoperite J:a Orlea. Un astfel de stll!diu ne-ar permite şi distingerea emisiunilor oficiale subaerate de falsurile antice.
Faptul că patru dintre cei 16 denari subaeraţi din timpul domniei lui
Severus Alexander din descoperkHe de la Orrlea (nr. 267-~68, 271, 292)
apar :între tipurile clasificate de K. Pink ca emisiuni neoficiale ale imperiului roman 11, precum şi apartenenţa a cinci piese, emisiuni ale oraşului Nioaea, la seri1a celor ,,barbarizate" (nr. 419 =
pl. VIII/51, 420 =
pl. VIII/52, 421 = pl. VIII/53, 422 = pL VIII;54, 423 = pl. VIII/55),
indică provenienţa din af.a~ra Daciei atît a monedelor subaeratc, cît şi a
celor nbarbarizate", căci este puţin probabil ca pe teritoriul aşezării
romanP de la Orlea să fi fum.cţionat o monetărie care să emită astfel de
piese. Dacă am -COnsidera denarii subaeraţi ·ca produs'e al1e unei "monetărW'
din sudul Daciei, am admite implicit că ele au pătruns de aci în marile
colecţii europene, ·ceea ce este desigur un non sens. Se exclude, de asemenea, presupunerea că ex•act aceleaşi tipuri subaerate ar fi fost emise în
sudul Daciei şi într-o albă parte a imperiului romrun.
Urmărind compoziţia a 10 te~aure monetare descoperite pe teritoriul Olteniei: Dobridor (28 de monede) 12 , Moţăţei (80)1 3 , Birca (167) 14 ,
Frinceşti (1365)15, Flăminda-Cremenari (465) 16 , Ioneşti-Govori (151) 17 ,
Olteni (259) 1P, Birca (315) 19 , Turnarii Vechi (156) 20 şi Moţăţei (39) 21 , ce
cuprind emisiuni din secolul II-III e.n., publicate cu descrieri amănun
ţite, intr--un quantum de peste 3000 piese de argint, există numai 'În
tezaurul de la Olteni - o singură monedă :de bronz care a putut :ft iniţial
un denar de argint 2 ~.
scienze affini, XIII, 1965, p. 5-32; M. H. Cr-awford, Plated Coins-False Coiris, în
N~m. Chronic, VIII, 1969, p. 5î şi urm.; K. Pink, Der Aufbau der rl:imischen
Milnzpragung ... în NumZ, 66, 1933, p. 30; 67, 1934, p. 5, 8, 11, 15; 68, 1935, p. 14,
19,, ~0, 23, 26, 30, 33, 34; RIC, 1, p. 34-35, ~ill, p. 1; BMC, I.JI, p. XIX; IV, p. XIX;

,

V, p. XXVII-XXIX.
11 K. Pink, op. cit., în NumZ, 68, 1935, p. 14, 19.
12 Oct. O. Ili<'scu, în Oltenia, 1, 1940, p. 140-141.
11 Idem, in Oltenia, II, 1941, p. 160-169 .
. 14 · Idem, în SCN, V, 1971, p. 327-333.
· 11'· C.
Moisil, în Biblioteca Academiei Române. Creşterea colecţii/ar in anii
'1938-.c.;-1942, vol. XLIX-LIII, 1944, p. 41-91.
.lG B. Mitrea, în SCN, 1, 1957, p. 407-410.
17 Idem, în SCN, IV, 19t)8, p. 209-221.
1s Idem, în SCN, V, 1971, p. 131-:-142.
t-9: C. Preda, în SCN, IV, 1968, p, 175-196.
20 G. Papilian, în Acad. R.S.R. Centrul de istorie, filologie şi etnografie. Comunicări. Seria numismatică, 1, Craiova, 1967, p. 3-4, 13-44.
n Idem, loc. cit., p. 4-5, 45-54.
â

B. Mitrea, în SCN. V, 1971, p. 122.
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Situaţia este aceea..cşi şi in Transilvania, căci printre tezaurele monetare
îngropate, in secolul II-III e.n. 23 , numai in cel de la Sălaşuri se găseşte,
intre 3200 de piese descoperite, un denar subaerat 24 •
Nu cunoaştem însă compoziţia descoperirilor izolate din celelalte ~
zări romane de pe teritoriul Olteniei. Potrivit unei informaţii primite d~
la Octavian Oct. Iliescu, care a lucrat la Cabinetul numismatic din
Craiova, printre piesele păstrate la MU!Zeul de istorie al Olteniei există Uin
număr insemnat de denari şi antoniniani suberaţi. Deşi locul de descoperire a acestor piese nu poate fi precizat, se ştie eă ele nu provin 'din altă
parte a ţăr!i şi nici nu au fost eumpărate de la comercianţi de anU.chităţi,
aşa incit ele pot fi considerate ca monede ce au circulat în antichitate pe
teritoriul dintn· Cat·paţi, m(_-"fidionali, Olt şi Dl..lii1ăre. Tot Octavian Iliescu
ne-a ("Omunicat că printre monedele descoperite la Cioroi există, de asemenea, denari şi antoniniani subaeraţi. Apariţia monedelor subaerate in
descoperirile izolate de la Orlea nu trebuie considerată, aşadar, ca un
fenomen izolat, l"i ca unul general in această parte a Dacici.
Deosebirea compozi1.ki dintre tezaure şi descoperirile izolate in privinţa calităţii monedelor arată cu cită grijă şi pricepere erau selecţio
nate piesele de argint in momentul cind erau depozitate pentru a servi
in tranzacţii mari comerciale sau erau adunate în decursul unei perioade
mai lungi pen ti"U diferi te al t0 seopuri.
Cei 17 dena.ri şi 3 antoniniani subaeraţi din tezaurul de la Virtopu format din 53 2'; monede fiind un caz izolat nu infinnă concluzia noastră.
ProJX>rţ.ia numărului de denari şi antonin:iani subaeraţi care au ajuns
să se impună in circulaţia monetară a aşezării rurale de la OrLea este
mare in conmparaţie cu proporţia constatabilă în centrele urbane din
provincia Dacia sau Pannonia, pentru care dispunem de informaţii detaliate şi sigure.
Astfel, in Apulum "principal centl'u, economic, militar şi administrativ
al provinciei" pe lîngă 754 monede romane de aTgint din sec. 1 i.e.n.-272
e.n., există numai şapte piese care pot fi încadrate in seria ce'lor arg'intate
sau false 26 , iar la Carnuntum, avem numai 172 falsuri ce redau monede
de argint 27 faţă de 2522 de monede de argint, emisiuni originale romane
(epoca republicană pînă la Aurelian) 2 ~'~.

2:1 Bibliografia tezaurelor mone-tare din provincia Dacia, vezi la D. Protase, Les
tresors monetaires de la Dacie romaine ... , in Congresso internazionale di Numismatica, II, Roma, 1965, p. 432 şi tabeLul alăturat; B. Mitrea, Descoperiri recente
şi mai vechi de monede antice şi bizantine in Republica Socialistă România, in
SCIV, 1961-1971; idem, în Dacia, N.S., 1959-1970.
24 1. Molnâr I. Winkler, în ActaMN, H, 1965, p. 275-276.
zs Oct. O. Iliescu, in Oltenia~ 1, 1940, p. !122-126, nr. 8, 9, 13, 20, 22-24, 32, 33,
38, 40-46, 50-51.
zo I. Winkler, in ActaMN, II, ~965, 1 p. 228-254.
27 G. Elmer, în NumZ, 66, 1933, p. 58, 67.
za G. Elmer, lnc. cit., p. 61-64; cf. ActaMN, Il, 1965, p. 239.
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3.elatările

din literatura veche despre descoperirile de la Sarmizegetusa
indicaţii sumare despre monedele descoperite, aşa incit nu putem dLstinge piesele false şi cele subaerate de
originale, numai pentru cele achiziţionate întîmplător de fostul "Colegiul
Reformat Kun" din Orăştie putem conchide pc baza de-scrierilor că s-a
găsit şi o monedă de bronz (tip Cohen, nr. 4b4) cu diam·?trul dl' l!J mm
şi greutatea de ~.:~2 g, care putea fi iniţial un denar sltl>aeraV'.
Jn săpăturile arheologice din .Sarmizegetu.sa Ulpia Traiana ('XecuLah·
in 1934-1935:1°, printre lOG monede, datind din epoca republicii pînă
la Severus Alexander, există 22 de denari, dintre care numai un bronz
mic (= denar subaerat), de 2,5{) g, şi 16-17 mm, de la Didiu:> lul:ianus
şi o imitaţie de denar, de 2,15 g şi 1~ mm, de la· Iulia l\-lamaea: 11 •
1ncercînd o corobolare a propor~iei denarilor subaeraţi şi a falsurilor din
centrele urbane menţionate, constatăm că la Apulum de reprezintă doar
to;8, la Carnuntum 6,8o;0, iar la Sarmizegetusa Ulpia Traiana ajunge la
aprox1mativ 100;'0. Diferenţa mare intre acest procentaj şi cel stabilit
la Orlea, unde cantitatea globală a monedelor nu rămine cu mult în
urma unora dintre centrele w·bane, ne duce spre aceeaşi constatare a
unui control mult mai puţin riguros al pieselor din numerarul curent
în aşezările rurale decit în centrele urbane. Lipseşte .însă in stadiul
actual al cercetărilor posibilitatea confruntării cu un alt centru rural cu
un grad de dezvoltare similar celui din Orlea.
1V1aterialul de la Carnuntwn .şi Orlea indică deopotrivă ca pc~rioadă de
maximă frecvenţă a denarilor su.baeraţi domnia lui Severus Alexander,
după· caDe începe decăderea acestui gen de emisiuni, încetînd sub Gallienus, cînd moneda de argint se transformă intr-o piesă de metal alb.
In ceea ce priveşte deosebirile de detalii •Ce se constată pe UU1e1e dintre
piesele de la Orlea aparţinînd emisiunilor oraşelor greceşti şi a coloniilor
din imperiul roman, faţă de cele descrise de Mionnet, considerăm că
nu este cazul să insistăm deoarece de la apariţia luc·rării lui Mionnet
au fost publicate numeroase variante noi in diferite manuale şi cataloage,
dintre care cel mai amplu: "British .Museum Catalog of the Greek Coins",
nu ne-a fost accesibil. Fotografiile de pe plaJilşele 1-IV, şi VIII, permit
însă specialiştilor o stabilire precisă a tuturor detaliilor.
Monedele post-aureli.ene nu ridică, din punct de vedere tipologie, nici
o problemă, dat fiind că nu există între ele piese "barbarizate 44 variante
sau falsuri.
lntre monedele bizantine o singură piesă de la Iustinian prezintă greşeli de gravare pe revers: între 1\1 şi X există o linie frintă: A din cimpul

Ulpia Traiana nu cuprind decit

29 B. Jan6, A szciszvcirosi ref. Kim-Kollegium Eremtcira, II, R6mai penzek,
1910, p. 74, nr. 317.
ao C. Daicoviciu, Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) în lumina săpăturilor, în
IV, 1932-1938, p. 372-405; idem, Sarmizegetusa (Ulpia Traiana), Cluj,
21-'-56.
:n Inedite se ·păstrează la Muzeul judeţean Hunedoara din Deva (în curs
lucrare).
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inferior al literei M este despărţit în două jumătă~i inegale printr-o linie
oblică; linia de la baza literei M nu este orizontală ci oblică. Sub aceasta
se află o a doua linie care e orizontală; astfel exerga e despărţită de
cimpul monedei printr-o linie orizontală şi una oblică (nr. 781 = pl.
IX/56). Pe reversul altei monede (cu aversul foarte tocit), se remal"cii
urme de rebatere (nr. 793 =pl. IX/57).
O ultimă problemă care se cere lămurită este deosebirea dintre numărul pieselor bizantine de la Orlea publicate, cu ani in urmă, de
B. Mitrea 32 şi cele prezentate in lucrarea de faţă, deosebire care se
repartizează, grupind după împăraţii emitenţi in felul următor:
B. Mitf'('a

Catalogul

Iustinianus

3

2

Iuslinus II

7

4

Mauril:ius Tibcrius

4

:l

Roman III

2

Alcxios 1(?) Comncnul

1

1

17

10

Total:

alătw·at

Piesele care lipsesc in catalogul nostru s-aru pierdut, desigur, cu ocazia
repetate a expoziţiei monetare ca şi exemplarul din seria emisinnilor cu legenda PROVINCIA DACIA, tip B, emis in ,anul III de Filip
Arabul 31 •
Dintre emisitmile oraşelor greceşti şi ale coloniilor romane nu lipseşte
nici o piesă faţă de cele înregistrate de noi în 1958'"'. Sporirea la mai
mult decit dublu a acestor piese, a:lături de o creştere sensibilă a emisiUJnilor romane de la Traian pînă la Aurelian 35 , justifică presupunerea
informaţiile despre circulaţia monetară d.in aşezările antice de la Orlea
se vor completa şi preciza succesiv prin alte descoperiri.
mutării

ca

IUDITA WINKLER -

CONSTANTIN BALOI

:rz B. l\fitrea, în SCIV, XIV, 2, 1963, p. 474. tnr. 57; XVII, 2, 1966, p. 425, n.r. 57.
1. Winkler, în SCN, V, 1971, p. 153, nota 4.Ja.
:u 1. Winkler, in Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums, Bu.dapest, 1968, tabelul alăturat la lucrarea Zur Problematik der Handelsbeziehungen
83

Daziens mit den griechisch-orientalischen Stădten.
15 I. Winkler, loc. cit., p. 371.
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găsite

N r. crt.

CATALOGUL MONEDELOR
la "Orlea" şi păstrate în colecţia 1\1uzeului comunal Orlea

Denumirea
monedclor

Cronologia

Greutatea

Diametru!

Bibliografia

2

3

4

5

6

---

Sigla

Plan>;<a

---

1

7

8

EPOCA DACICĂ
Monede

greceşti

Mesembria
1.

Monedă

2.

, tip.
Alexandru Macedon sau Filip III.

sec. III- II l.e.n.

4.]

Tetradrahmă
Tetradrahmă

148-146 î.c.n.
148-146 l.e.n.

5.

Drahmă

229-100 i.e.n.

6.

Drahmă

229-100 l.e.n.

3,10

7.

Drah.mă

229-100 l.e.n.

3,10

de bronz

sec. III -II l.e.n.

Drahmă 0

7,80

22,3-22,1

2,30

15,4-14,5

Hcad, 279 (Dl\IC,
Tracia, 132)

pl. 1/'l.
pl. V/1

Thasos
3.

29,3-32,7
26,6-27,1

Hcad, 266/164
Head, 266/164

pl. 1/1

19,1-17,0

cf. Schlosser, 27/4

pl. I/3

15,20
7,10

Apollonia
2,90

Dyrrhachium
cf. Schlosser 44/30
şi urm.
17,2-16,7 ibidem
18,1-17,5

M one de romane republicane
Q. 111 ar ci u s 1, i b o
8.

D.

Roma,

172-151 l.e.n,

9.

D

Roma,

150-125 i.e.n.

3,70

20,2-20,7

B II, 181/1

C. Reni us
3,60

16,4-17,6

1,. F 1 a m i n i u s

10.

D

Italia,

11.

D

Roma,

91 l.e.n.

12.

D

Roma,

89 t.e.n.

13.

D

Roma,

88 l.e.n.

14.

D

Roma,

87 l.e.n.

15.

D

Roma,

85 t.e.n.

18.

D

Roma,

93-92 l.e.n.

3,80

1,. C o r n e 1 i u s

D II, 399/1

C i 1o
17,4-17,8

B I, 495/1

S cip io Asia gen u s
3,60

18,0-19,1

B I, 399/24

1,. S e n ti u s C. f.

3,80
1,. Piso

21,0-20,2

B II, 437/1

19,5-19,2

B I, 292/12

Frugi
3,70

Q. Ti tiu s
3,80
1,. I,icinius

19,7-18,2

B II, 490/1

1,. f. Macer

3,80

21,1-21,6

B II, 133/16

Man. Fonteius C. f.
85 t.e.n.

3,70

20,2-22,8
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2

4

3

6

5

anexă

ccmtinware

1

8

Gargilius
17.

u•

18.

D

Roma,

84 i.c.n.

17,7-18,0

2,10
Q. Anton i us

Roma, 82 l.c.n.

19.

IJ

Roma, 82 J.c.n.

20.

IJ

Roma, 79 l.c.n.

21.

D

Roma, 71 l.c.n.

22.

D

Roma, 72 l.c.n.

pl. 1/4

Balbus

3,70

C. Marius

li 1, 532/2

19,6-19,0

B 1, 158/1

C.f. Copito
20,1-19,6

3,70

n

11, 203/11

I.. Procilius fi 1 i u 6
3,60

19,3-19,5

D Il, 386/2

C. Postumlus
3,80

17,6-17,5

B II, 3112/9

l i an. Aquillius

:1,110

20,0-20,4

P. Ac mi 1 i us

23.

IJ

Roma, 71 l.e.n.

24.

I>

Roma, 68 l.e.n.

25 ..

D

Roma, 58 l.e.n.

26.

n•

Roma, 44 l.e.n.

3,90

17,1-18,1

:1,70

c o 8 si u 8

li J, 12:.!/10

Cestionus

J!. Plaetorius

Q.

D I, 213/2

Lepidus

IR,5-19.1

H II, 312/:1

Longinus
2,70

16,5-20,3

B 1, 330/7

M. M e t tiu s
2,90

19,1 -18,6

B Il, 21/33

Augustus
27.

D

28.

D
D

32 l.e.n.

3,70

Marcus

29.

Est
Est

32/31 l.e.n.
32/31 l.e.n.

18,4-17,4

B Il, 59/139

Antonius

2,80
2,60

18,1-15,8
15,3-16,1

B 1, 201/117
B 1, 200/105

MOM4e ro1111111e emise In epo&tJ imperiului

Augustus
30.
31.

As
As

15 l.e.n.
f.t.

3:.!,

As

16-22 e.n.

33.
34.

As
As

41-52 e.n.
41-52 e.n.f.t.

6,90
9,40

35.
36.
37.

D
As
As

63-68 e.n.
54-68 e.n.

2,90
6,50
9,40

38.
39.

D

19,05
10,00

25,5-25,3
28,4-27,0

c

.f73

BMC, pl. 19

Tiberius
9,50

c

247

27,1-27,8
27,7-28,0

c

14

17,1-19,1
25,0-25,6
27,4-28,3

c
c

314
280-282

17,5-19,6
27,3-27,2

c
c

55
266

27,5-28,2

Claudius

Ner o

f.t.

Gal ba

s

68-69 e.n.
70-71 e.n.

3,00
8,30
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3

2

5

4

6

Vespasianus
40.
41.
42.

D
As
As

71 e.n.
76-78 e.n.
f.t.

43.
44.

D

80 e.n.
f.t.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Dp

2,90
9,50
11,45

c
c

16,8-18,1
26,5-25,6
25,7-25,8

391
2-4

Ti tus
As

2,80
8,32

c

316

26,5-28,1
32,1-33,7
32,1-32,0
18,3-19,7
26,5-26,1
26,0-26,4
25,4-27,3
23,1-27,3

c
c
c

459-461
307-308
509

18,1-18,5
17,7-17,1
26,1-26,7
26,7-27,2

c
c
c
c

16
16, 20
108, 115
7

17,7-18,2
26,4-26,9

Domitianus

s
s

D
Dp
Dp
Dp
As

80-81 e.n.
85
e.n.
85
e.n.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f .t.

8,20
18,1
22,40
2,10
11,7
8,10
11,50
10,00
Ner va

53.
54.
55.
56.

D
D
As

57.

As

Dp

96
96-97
96-97
96

2,80
2,90
10,80
13,80

Nedeterminat
f.t.

13,25

26,6-27,5

EPOCA SCLAVAGISTA ROMANA.
Trai anus
58.
59.
60,
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Al.
82.

Qd

Qd
Qd
Qd
Qd
Qd
Qd
Qd
Qd
Dp
As

Dp
D

s

As
As
As

Dp
As

Dp

s
s
s
s

83.
84.
85.

Dp
Dp
Dp
Dp

86.
87.
88.
89.
90.

As
As
As
As
As

13 -

98-117
98-117
98-117
98-117
98-117
98-117
98-117
98-117
98-117
101-102
101-102
102
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
115-117
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

3,30
3,10
2,70
2,60
2,65
2,50
2,35
2,15
2,75
13,70
7,15
10,65
2,95
33,35
10,30
10,10
6,65
11,95
9,65
15,60
24,85
23,95
22,55
19,65
13,40
11,35
10,85
9,80
10,40
9,40
9,05
7,80
7,40

16,3-15,5
15,5-16,4
17,4-16,3
16,5-14,9
15,7-15,9
16,1-16,2
16,4-15,2
17,2-17,1
13,6-13,9
25,6-26,2
26,7-26,3
25,5-26,9
19,3-20,6
34,2-34,8
25,6-26,7
24,7-26,5
24,2-25,7
25,7-27,1
27,0-26,8
27,8-27,7
33,1-33,7
33,7-34,0
32,8-33,6
25,6-25,0
26,5-26,8
27,3-26,1
27,1-26,7
24,3-25,1
25,7-26,5
27,1-26,7
26,5-27,4
26,7-26,5
25,3-25,6

ACTA MUSEI NAPOCENSIS X/1973
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St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

464
484
484
484
485
485
485
484
489
339
343
346
160
366
366
401
401
403
403
469
476

7

continuare
8
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anexă

2

91.
92.

As
As

3

4

6,80
9,05

f.t.
f.t.

6

5

7

continuare
8

25,1-25,8
27,8-28,7

:•.

Hadriauus
93.
94.
95.

98.
97.

98.

s

117
117-120
118
119-123
121
119-123
119-123
119-123
123-129
123-129
123-129
128-129
128-132
132-134
132-134
132-134
134-1311
f.t.

Dp
Dp

f.t.

))•

f.t.

s

1311
139
139
140-144
140-144
140-144
140-144
145-147
145-147
148
149
151
152
153
156
156
156
156
157
158
180
160
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

J)

A5

Dp

n•
n•
s

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

As
As

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

s

As
As

Dp
As

s

As
A5
As

l.t.

2,90
9,50
11,55
2,35
2,15
25,40
9,80
9,50
24,10
11,40
9,95
11,05
10,80
25,15
8,80
8,55
11,25
24,40
12,40
9,10
2,90
Antouiuus

As

Dp
Dp
As
As
As

Dp
As
As
As
As
As

Dp
As

Dp
As

s
s

D
D

n•
s
s
s

Dp
Dp

141.

As

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

As
As

149.
150.

As

18,6-18,9
26,5-27,4
26,8-25,8
18,2-19,4
18,2-17,7
33,4-34,1
26,5-27,5
26,3-26,2
32,0-32,5
27,8-26,2
25,8-26,5
27,1-28,2
24,8-25,2
30,5-31,2
24,6-25,4
23,2-24,2
26,0-26,9
33,0-34,5
25,3-25,2
23,7-25,1
16,7-17,8

..

St
:!
St 501
St 511
St 68
St 263
St 533
St 575
St 575
St 611
St 613
St 613
St 629
St 643-644
St 648
St 653
St 653
St 637

pl V/3 ,.

'

..

•:!•

"

St 148, 285, 290

Pius

25,50
10,30
10,50
11,50
8,10
8,05
7,65
10,25
9,65
8,40
8,80
10,25
9,20
9,00
11,55
10,40
10,80
17,05
21,25
2,80
2,40
1,90
22,25
20,00
18,85
9,65
7,85
7,25

30,0-31,1 St 743
27,0-25,9 St 764
23,5-23,2 St 766
26,3-26,5 St 821
27,4-27,2 St 8811
23,0-25,2 St 890
23,1-23,4 St 884
24,6-21,4 St 977
24,5-25,3 St 993
25,1-24,3 St 1012
27,3-27,3 St 1024
25,8-27,5 St 1058
26,8-26,9 St 1074
26,1-27,3 St 1084
24,9-25,7 St 1120
23,6-26,4 St 1121
24,0-25,0 St 1124
32,2-31,7 St 1125
27,7-28,2 St 11211
17,0-17,3 St 322
18,3-16,7 St 366
15,5-17,7 St 361
30,4-30,5
31,0-31,8
31,0-35,0
25,6-25,7
24,8-24,4
24,0-27,3

Antoninus Pius peutru M ar c u s A u r e 1 i u s

As

D
As
As

s

147
149
152
156
156
157
f.t.

13,00
9,95
8,50
3,00
8,80
10,50
21,60

21,7-21,3
26,7-26,3
23,6-24,7
16,1-16,2
24,1-24,0
24,2-24,4
30,0-31,4

St
St
St
St
St
St

1010
1045
1077
306
1115
1137

Autoninus Pius peutru F a u s ti u a Senior

n•

139-141
141-161

12,1
2,35

26,5-27,2
17,1-17,2

https://biblioteca-digitala.ro

St 1224
St 428

1.

:· ·~

..

•:r:

··:
pl. V/"i'

CIRCULAŢIA

MONETARĂ

ANTICA LA ORLEA

195
anexă

2

ISI.
152,
153.
154.
155.
156.
157.
158•.
159.·
160.
161 .. ·.
162.
163.
164.

o•
O
O
O
As
As

s

As
As
As
As

As

s

o•

4

3

141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
141-161
f.t.

5

3,00
3,05
2,95
3,15
8,15
11,25
25,65
10,35
9,40
10,50
9,90
7,95
22,50
2,17

17,7-18,5
17,7-18,1
17,6-18,4
17,7-17,8
24,3-24,2
26,2-27,1
34,0-33,9
29,1-26,4
22,!1-25,3
23,3-24,2
24,4-25,2
22,9-24,2
31,4-32,8
15,4-16,5

6

St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

474
475
479
484
1230
1241
1241
1249
1263
1263
1265
1281
1294

7

continuare
11

8

pl. Y/8

Antoninus l'ius pentru Faust in a Iunior
165.
166.
167.
168.
169.

s
As
As
O
As

152-156
152-156
152-156
156-161
f.t.

22,90
10,15
14,15
3,10
7,35
Marcus

17(i..

O
O

1n.

As

161
161
185
166
173
175
f.t.
f.t.

178.

s

175

179.
180.,.

o•

161
164

s

171.
172.
173.
174.
175.
176.

o•
O
O
As

o•

30,7-32,5
23,2-25,4
25,3-25,6
15,9-16,7
26,2-26,6

St
St
St
St

1322
1325
1327
518

Aurelius
2,80
3,00
2,55
2,05
3,00
7,95
1,75
8,72

17,4-17,7
18,4-17,6
16,1-17,4
17,8-19,2
18,7-18,6
28,3-24,8
16,2-17,3
23,2-24,5

c 30
c 507
c9
c 435
c 300
c 349

pl. V/5

508

pl. V/6

c

MarcliS Aurelius pentru Fa u s t 1 n a Iunior
20,20
Lucius

s

29,5-29,4

c

212

c
c

144
250

V er u s

2,10
18,80

17,2-17,1
28,4-29,3

Commodus
181.
182.·
183.
184.
185,
186.
187.
188.

s

184-186
186
187
188
191
192
192
192

189.

s

f.t.

O
O
O
O
O

o•

17,60
3,05
2,30
3,05
2,85
2,47
1,90
16,40

26,8-27,5
17,3-17,6
17,2-18,2
16,7-17,3
16,8-18,3
16,2-16,6
17,2-17,6
29,5-27,1

c 945-947
c 241
c 986
c 537
c 655
C288
c 568
c 566

::\larcus Aurelius sau Commodus
16,25
Scptimius
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202..

n

n•
D
D
D
D
D
O
D
D
D
D

n•

194
194
194
195
195
196-197
196-197
196-197
198-197
196-197
196-197
197
198-200

34,4-31,2

Severus
2,85
2,55
2,30
2,65
3,05
2,90
2,30
2,85
3,15
2,80
2,95
2,55
2,40

16,2-16,3 c 60-61
16,5-18,00 c 232
14,8-16,5 c 690
16,8-17,7 c 395-397
16,6-18,9 c 658
17,4-17,9 C6
15,8-16,4 c 419
16,0-18,1 c 290
16,0-16,8 c 436
16,7-15,5 c 436
15,4-16,4 c 444
15,6-15,9 c 212
14,7-16,1 c 576-577
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2

203.
:!04.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
:!17.
218.
219.
220.

o
o•
o
o
o•
o•
o
o•
o•
))

u•

o
o•

u•
s
s
s
A:;

4

3

198-200
198-200
198-201
202-210
202-210
203
205
205
205
208
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

5

18,0-19,5 c 205
16,0-16,5 c 711
15,4-16,6 c 576-577
19,5-18,1 c 606
15,4-17,4 c 135
16,8-17,2 c 461, 466
19,6-18,8 c 469
17,5-18,6 c 469
16,2-17,7 c 470
20,0-20,6 c 298
17,6-17,2 Cf.C 36
15,1-14,7 Cf. C 279 şi ucm.
16,1-16,4 CI. C 508
15,4-17,8
30,0-30,2
28,1-27,9
27,2-26,9
25,2-26,J

2,92
3,25
3,65
2,85
2,10
2,60
2,95
3,00
2,85
2,75
1,25
2,80
2,15
1,85
20,50
19,60
10,70
9,40

Scplimius Scvcrus pentru 1 u 1 i IL
:!21.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

o

:!31.
232.
233.
:!34.

o•
o•

2:15.
:!36.
237.
2J8.
239.
:!40.

o•
o•

u

u

o•
o

.,u
H

li

o•

193-196
196-202
196-202
196-202
196-202
196-202
196-211
196-211
196-211
196-211

3,25
2,95
2,65
2,55
3,10
2,60
2,10
2,70
2,75
3,20

6

7

continuare
8

,1. V/Il

pl. V/IZ
pl. V/13
pl. V/14

Domna

17,0-17,5
16,6-17,4
15,0-16,8
16,2-17,3
17,4-17,9
15,1-16,3
16,2-17,:1
19,5-18,6
17,6-11t,1
18,6-17,7

c

191
C72
C72

c
c
c
c
c
c
c

lti8

pl. V/15

174
246
27
82
197
150

Scplimius Scvcrus pentru G c t IL

J)

AE

203-208
205-207
210
211

2,55
2,60
3,20
1,60

17,1-18,1
17,9-18,2
18,5-18,4
17,2-17,3

c
c
c

170
205
140
Cf. C 51,59

pl. V/16
pl. V/17

Septimius Scverus pentru C a r a c IL Il a

lJ
Ll

u•

Il

198
201-206
208
209
210
206-210

3,30
1,60
2,65
2,25
2,55
2,50

19,7-20,9
18,8-llt,O
18,2-17,7
17,5-19,4
17,9-18,6
19,5-19,0

C Av. 599
23
446
465
471t
128

c
c
c
c
c

pl. V/18
pl. V/19
pl. V/20

CILracaiiiL
241.
242.
243.
244.
245.

})•

246.
247.

lJ

u
!>•

As
AE

:!10-21J
210-21J
214
f.t.
f.t.

2,45
2,55
2,45
7,92
2,10

18,2-19,2
17,4-llt,8
18,2-19,2
25,1-26,0
18,7-17,3

c
c
c

165
529
247

c
c
c
c
c

97
208
246
102
304

c

6

pl. Vl/21

x,;lagabal
1>

220
221
220-222
218-222
:!18-222

:wt

Il

249.
250.

11
1>

:!51.
252.
:!53.
254.

u•
u•
As

f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

255.

u•

219-220

2,75
3,15
2,60
1,50
1,37

17,5-17,8
18,4-19,8
17,8-19,4
16,9-17,7
17,0-17,1

Caracalla sau Elagabal

Ll

2,30
2,10
1,80
7,92
Elagabal pentru I u 1 i a
2,30

17,8-18,7
17,5-18,4
16,4-17,1
25,1-26,0
Paula
17,9-18,9
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at~exti
2

4

3

5

Elagabal pentru 1 u 1 i a
256.
257.

n•
D

220-221
220-221

Aquilia

2,55
2,70

Elagabal pentru 1 u 1 i a
258.

))

259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

])

218-222

Elagabal pentru 1 u 1 i a
D

n•
n•

D
D

n•

2,20
2,45
2,50
1,75
1,80
2,50
2,15

Scv erus
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

D

n•
n•
n•
D
n•
D
n•
n•
D
D
D

n•
n•
n•

D
D
D
D
D

n•
D
D

n•
n•
n•

221-222
222
222-223
222-223
223
223
223
223
222-228
222-228
222-228
222-228
228
228
228
228
228
228
228-231
228-231
228-231
234
231-235

t.t.

n•
n•
n•

295.
296.
297.
298.

n•
n•
n•

An

299.

n•

235-238

300.
301.
302.

An

241
242
238-244

222-235
222-235

2,35
2,50
2,75

f.t.

Severa

17,6-17,4
18,4-18,9

17,4-17,5

c

pl. Vl/23

2
C6

c

8

M aesa
16,9-17,8
16,0-16,4
18,7-18,1
17,6-17,5
20,5-18,2
19,4-20,1
18,4-20,7

16,9-18,9
16,4-17,7
16,6-18,8
16,4-19,1
18,5-19,2
18,5-17,3
17,6-18,1
16,9-17,6
16,5-18,0
18,2-18,5
18,3-17,6
18,4-19,8
17,7-18,8
17,0-17,4
17,3-18,8
18,4-18,1
19,3-20,4
18,1-18,2
17,8-19,9
17,3-19,8
17,9-18,1
20,3-20,0
19,0-19,6
17,8-18,5
18,0-17,7
17,9-19,0

Severus Alexander pentru 1 u 1 i a
292.
293.
294.

8

c8
c 25
c 28
c 36
c 36
c 36
c 36

pl. Vl/25
pl. VI/24

Alexandcr
1,85
2,60
1,90
2,65
2,60
17,3
2,62
2,80
1,80
2,52
2,50
2,50
3,20
2,25
1,75
2,60
2,25
2,40
2,90
2,90
2,20
2,95
2,75
2,35
1,15
2,70

f .t.
f.t.

7

Soaemias

2,10

218-222
218-222
218-222
218-222
218-222
218-222
218-222

6

continuare

c 65
c 152
c 38
c 38
c 229
c 231
c 239
c 460,
c 23
c 563
c 95
c 530
c 44
c 46
c 346
c 346
c 564
c 337
c 579
c 582
c 585
c 501
c 83

pl. VI/26
pl. VI/27
pl. VI/28
470, 483

pl. Vl/31

pl. Vl/32
pl. Vl/33
pl. Vl/29
pl. Vl/30

pl. Vl/34
pl. VI/35

Mamaea

17,4-18,8
17,4-17,6
17,9-18,2

c
c

4
81

pl. VI/36

c

33

pl. VI/37

c
c
c

237
353
121

pl. VI/3S

Nedeterminate 1 u 1 i a (?)
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

1,00
1,60
2,30
3,15

17,6-16,8
16,2-17,0
17,7-18,4
20,0-21,4

Maximinus
2,30

18,5-18,8

Gordianus
An
An•

3,35
3,90
3,20

III

21,5-21,2
21,9-20,4
20,2-21,2
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2

:!03.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

An
An
D
An
Au

n•
A.n

3

238-244
238-244
238-244
238-244
238-244
{.t.
{.t.

4,95
3,15
2,75
3,30
4,20
3,30
4,75
Filip

310.
311.
312.

Au
An
Au

248
244-247
244-247

5

4

23,2-22,4
20,7-20,5
19,1-20,9
23,1-22,5
22,4-22,5
19,6-20,1
19,6-22,4

Au
Au

244-249
244-249

An
An

249-251
249-251

3,55
4,30
Traianus

''
:115.
316.

c
c
c
c
c

7

8

155
319
347
348
404
pl. VI/39

Arnbu1
3,70
3,80
3,60

21,7-22,6
22,5-23,0
21,2-23,1

Filip Arabul pentru M a r c 1 o. Otaci1in
3):1.
314.

6

co1rJinua,.e

c 189
c 215
c 227

s~vera

21,9-22,4
23,6-24,5

c
c

14
52

c
c

4
2

c
c

157
381

IJecius

3,50
3,90

27,7-20,0
22,2-23,2

Galli~nus

3li.
318.
319.

An

253-268

Au•

253-268
f.t.

An

2,40
1,80
2,90

18,4-18,3
21,1-21,0
22,9-21,5

€
pl. VII/40

Aure1ianus
320.
321.

A.n

322.
233.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.

D

Au

270-275
f. t.

2,20
2,55

20,6-22,0
20,8-20,5

c 35
c 50-55

S-XXI

Nedetermlnate

332.
333.
334.
335.·
336.
337.
338.
339.
340.

n•
lJ

D
D

n•
D
Dp
Dp
Dp sau
As
As
As
As
:!

As
As
As
As
~

AE

f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

2,80
2,50
2,30
2,20
1,80
1,25
1,35
14,65
11,80

19,3-18,6
15,7-17,1
18,8-17,0
17,3-15,8
16,4-17,1
17,0-18,2
18,5-17,5
28,8-28,0
26,5-26,3

f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

7,80
10,60
9,75
8,80
7,80
6,40
6,25
4,95
2,60
2,80

25,4-26,4
25,4-25,7
26,0-24,5
29,0-29,6
26,7-26,5
22,3-23,9
22,3-21,6
25,2-25,3
16,6-18,2
16,5-17,3
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MONEDE DE BRONZ EMISE ÎN PROVINCII, COLONII ŞI ORAŞE
DIN IMPERIUL ROMAN

Nr.

crt.

Greutatea

Diametru!

Bibliografia

Sigla

Pla.n.şa

2

3

4

5

6

--1

PROVINCIA DACIA
Filip
341.

Arabul

Pick, I/1,15
Marcia

342.

14,20

29,0-28,4

343.

2,90

18,9-19,2

Otacilla

Severa

Pick, 1/1,18

pl. VII/41

Filip Caesar
Pick, 1/1,28

pl. VII/42

MOESIA SUPERIOR
G o r d i a n III
344.
345.
346.
347.
348.

16,80
20,90
14,10
6,20
6,90

27,5-28,0
29,0-27,7
28,6-28,5
21,5-21,9
23,0-23,8

349.
350.

15,90
19,10

27,9-28,4
29,1-28,7

Pick, 1/1, 70
Pick, 1/1, 83
d. Plck, 1/1, 70
Pick, 1/1, 72, 77
Pick, 1/1, 72, 77

şi
şl
şi

urm.
urm.
urm.

pl. VII/43
pl. VII/44
pl. VII/45

Filip Arabul
Pick, 1/1, 102
Pick, I/1, 103

pl. VII/46

MOESIA INFERIOR

Nicopolis
Septimlus
351.
352.

3,40
2,82

16,7-16,4
17,2-16,5

353.
354.
355.

14,57
10,50
3,70

27,3-27,2
28,9-29,6
17,1-17,2

356.

8,80

26,4-26,3

Atl

Islrum

Severus

Plck, 1/1, Av. 1386 Rv. 1388
Pick, 1/1, 1422

pl. 1/9
pl. 1/8

Elagabal
Pick, 1/1, 1955
Pick, I/1, 1990
Plck, I/1, 2020

pl. 1/6
pl. 1/10

G o r d i a n u s III.

Pick, I/1, 2069

pl. I/7

Tomis
Domitianus
357.

3,80

18,9-18,2

Pick, I/2, 1, 2595

pl. VW/47

Marcianopolir
Elagabal
358.
359.
360.

10,60
2,25
4,55

26,7-27,4
15,9-16,8
18,0-19,0

361.

10,17

28,3-26,8

Elagabal

Pick, I/1, 822
Pick, I/1, 839
Pick, I/1, 934
şi

Iulia

pl. I/11

Maesa

Pick, I/1, 935
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2

3

4

5

continuare
6

THllACIA

Serdica
Caracalla
362.

15,62

28,2-29,4

363.

2,30

15,4-15,5

)( 1 670

pl. 1/12

Autonom
d. B.uzicka, p. 12/22, 66/372.
Pldlippopol i1

Antoninus
364.

17,45

28,6-29,3

365.

3,70

17,6-18,0

366.

4,40

18,2-18,0

367.

9,25

23,8-23,7

)( s

Pius

Il 1433

lfarcus

pl. 11/13

Aurclius

M S Il Av. 1483, B.v. 1478

Scptimius

Scvcrus

M S II 1540-1557

pl. 11/15

Elagabal
M S Il Av. 1599, llv. 1592

pl. 11/14

C a r a c a Il a sau E 1 a g a b a 1
368.
3611.

3,80
2,75

18,4-19,2
16,7-16,8

l4 S Il llv. 600
)( s Il 1603

pl. 11/16

Pau# alia
Marcus
370.

8,40

24,6-25,5

371.

5,45

21,0-21,5

25,20

30,0-29,3
22,0-22,0

Aurclius

)( s

Il 987

Paustina

)( s

Junior

I l 991

pl. Vlll/49

Scptlmlus Scverus
ll,05

)( s

Il 1054
M S Il Av. 1052, Rv. 1048

pl. 11/19

pl. II/111

Macrinus
374.

7,60

23,2-23,5

375.

10,55

24,6-25,4

376.

6,20

23,3-23,4

377.

6,20

23,3-22,9

378.
379.

6,00
7,80

23,4-24,0
23,0-24,5

)( s

Il 459

pl. 11/20

Diadumenianus
M S Il Av. 466 Rv. 545

Iulia
l4

pl. III/26

Mamaea

s

Il 495-496

pl. II/21

Maxlminus
l4 S II Av. 516, Rv. 517

pl. 11/22

Gordianus W

)( s

Il 540
.M S II 547
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4

3

2

continual'l'

5

6

Hadrianopolis
Caracal! a
380.

3,50

18,2-18,0

381.
382.
383.
384.

11,45
12,40
12,25
10,10

27,9-24,4
28,0-27,5
26,4-27,6
25,4-25,5

M S II cf. 729

pl. II/17

Gordianus III
M
M
M
M

S
S
S
S

II
II
II
II

756-757
759
764
Av. 791, Rv. 792

pl.
pl.
pl.
pl.

II/23
VIII/50
II/24
II/25

Traianopolis
Caraca\la
385.

17,20

30,3-30,2

M S II Av. 1818
Rv. 1823, 1837-1847

pl. 111/36

BITHYNIA

Nicaea
Caracal la
386.
387.

9,60
3,00

29,1-27,8
22,9-22,2

1\1 S V 636
M S V Av. 641, Rv. 664

pl. 111/37
pl. IV/38

C a r a c a 1 1 a sau El aga bal
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.

6,00
4,70
4,30
3,80
3,55
3,30
3,30

20,1-20,0
20,5-20,5
19,4-20,0
22,4-20,2
18,7-19,5
18,8-19,5
19,2-19,5

M
M
M
M
M
M
M

S
S
S
S
S
S
S

V
V
V
V
V
V
V

Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.

753
753
753
753
753
753
638

pl. IV/50

Macrinus
395.

3,45

18,2-18,6

M S V 742
Severus

396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417,
418.

8,40
4,62
4,65
4,55
4,30
3,75
3,30
4,70
4,60
4,60
4,35
3,80
3,65
3,00
2,55
4,20
3,82
4,40
2,45
4,90
1,75
4,60
4,40

24,9-25,3
19,2-20,0
21,1-20,2
22,3-20,5
19,7-19,8
18,3-18,6
20,8-21,4
20,2-20,6
20,5-20,4
18,8-18,6
19,8-21,2
20,0-19,8
19,4-19,8
19,3-19,4
17,9-20,6
19,8-20,7
19,3-19,6
19,7-19,4
18,6-18,5
21,1-19,7
17,6-17,5
20,5-19,9
19,7-19,4

Alexander

M S V 762
M S V 795
M S V 795
M S V 795
M S V 795
M S V 795
M S V 495
M S V 796
MSV796
M S V 796
MSV796
MSV796
M S V 796
MSV796
MSV796
M S V cf. 796
M S V 800
M S V 802
MSV802
M S V Av. 799, Rv. 796
M S V Av. 791, Rv. 7116
M S V Av. 799, Rv. 800
M S V Rv. 802
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anexă
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continua,e
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6

llarbarizate
~~~-

4 ,.III

4~0.

:1,35

421.
4"l')

3,20
3,10

4~:1.

:!,10

19,4- 19,i
111,11-111,:1
19,8-18,9
16,9-16,8
111,7-17,3

424.
425.
42fi.

i,90
4,60
4,50

25,1-24,9
20,5-20,6
:!0,6-19,3

2,60
4,10
2,20
1,80
4,30

17,9-18,2
19,4-21,0
18,9-18,11
18,6-19,5
18,4-19,2

lll S V 795 - 796
Jll S V 795-796
Jll S V 795-798
Jll S V 795-796
Jll S V 795-796
1 u 1i o

pl.
pl.
pl.
pl.
pl.

VIII/SI
VIII/52
VIII/~

VIII/54
VIII/55

lllamaea

Jll II 281
JllSV808
Jll S V 808

pl. VW/56
pl. VIII/57

Gordionus III
427.
428.
429.
4:10.
4:J 1.

S
S
S
S
lll S

Jll
Jll
Jll
Jll

V
V
V
V
V

866
868
870
870
871

Nedclcrminatc (tipul cu trei sUndardc emis Jo Nlc:aea

..

:.~.

4:1:1.
434.
435.
4:1h.
4:17.
4311.
4:19.
4411.

441.
44~.

5,40
. ' :J,75
4,50
4,30
4,25
3,75
3,20
3,05
2,85
2,50
1,60

20,7-20,4
21,2-18,6
19,0-19,2
18,1-17,8
19,5-19,1
21,2-18,6
17,6-18,3
19,8-19,4
17,3-17,7
19,8-19,5
16,5-15,6

şi

pl.
pl.
pl.
pl.

IV/47
IV/48
IV/49
IV/48

pl.
pl.
pl.
pl.

III/31
VW/58
111/29
W/30

Nicomcdla)

r.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.

Nj,orrutJja
Alexondcr

Scverus
4,90
3,30
8,95
4,85
4,05
4,60

443.

444.
445.
448.
447.
4411.

21,1-19,7
18,1-18,9
24,3-24,2
20,9-21,5
18,6-19,2
18,8-18,6

]1(
]1(

Jll
lll
lll
M

Il 355
Il 355
S V 1220
S V 1234
S V 1236
S V 1638
I.IDIA

Tllya,jra
Elagabal
449.

7,25

M IV Av. 967, Rv. 970

25,9-26,0

.'

pl. III/32

IONIA

1·

Epllutu
Septimius
450.

5,35

Severua

Guide, Rv. cf. pl. 47/13

21,6-21,7

pl. III/33

EGIPT

A

Jesar~tJ.da

Antonlus
451.

4,30

18,7-17,7

Piua

M S IX, cf. 304
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anexă
2

5

3

Ne de t c r mi o a t c (reversul fiind foarte tocit)
Antoninus
452.

2,20

Marcus
453.

4,25

454.

5,65

455.
456.

3,90
4,50

Pius

16,0-16,6
Aurelius

19,7-20,1
I'austina

Iunior

21,6-26,5
Scptimius

Severus

16,5-16,4
21,1-22,4

1 u 1 ia?
457.

4,80

458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.

19,5
3,20
3,10
2,65
2,45
2,10
1,90

22,7-23,5
N e d e t e r m i n a t e (aversul

şi.

reversul fiind foarte tocit)

29,7-26,9
18,2-18,5
15,9-14,7
16,6-17,0
14,5-15,2
15,4-17,4
16,5-17,7
EPOCA POST-AUREI.IANĂ
Probus

465.

2,85

21,5-21,9

466.
467.

3,50
2,80

21,1-21,2
21,3-21,2

468.
469.

7,62
3,20

26,0-28,6
18,0-18,5

470.

1,95

18,3-19,0

471.
472.

2,80
2,30

21,3-20,4
19,2-18,9

473.
474.

3,05
2,80

19,3-19,4
18,4-18,9

c

676

C-1\1 XXI

Dioc1etlanus

c 419
f.t.
Constantius

P XXI

Chlorus

c

264
f.t.

ST

SMN

Constnntius Chlorus pentru H e 1 e n a

c

12

SMNO

Licinius

c
c

86

Licinius pentru L i ci n i u s

c

c

SIS 1
SMNT

114
1 u n 1o r

21
39

SMN

EPOCA CONSTANTINIANĂ
Constantinus 1
475.
476.
477.

2,25
2,05
2,65

19,0-20,6
16,1-16,7
19,1-17,6

c
c
c

123
250
454
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a11exă

2

3

478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
501!.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
511!.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.

1,10
3,05
1,95
1,55
2,00
1,35
2,65
2,30
2,55
2,00
2,10
1,90
3,25
3,15
3,10
1,85
1,35
1,10
1,35
2,05
2,80
1,62
2,70
3,50
3,15
3,25
2,70
3,00
2,80
3,05
2,00
3,00
3,25
2,70
2,60
1,75
3,00
2,45
2,70
2,40
4,20
2,20
2,90
2,75
1,15
1,05
1,00
2,20
1,30
2,110
1,35

14,5-15,7
17,9-17,2
17,5-17,8
17,8-18,7
18,2-19,4
13,6-14,8
18,7-18,5
18,3-17,2
18,2-18,5
16,8-17,3
17,6-17,5
17,8-18,0
18,7-18,9
18,7-18,6
19,4-19,8
16,3-17,4
15,2-16,4
16,1-15,5
16,0-16,9
18,2-17,7
17,8-17,6
17,8-18,0
19,0-19,1
18,8-19,5
18,0-19,2
18,7-19,3
18,6-19,8
18,4-18,5
19,5-19,8
18,6-20,5
18,7-19,7
18,4-20,2
18,7-19,8
111,4-19,0
111,9-18,3
16,3-17,1
18,2-111,11
17,9-18,0
17,7-111,7
17,6-18,4
18,7-19,6
18,4-18,5
16,7-17,11
19,0-111,7
16,9-16,4
14,9-14,8
14,9-15,5
17,5-17,4
13,2-13,0
17,1-18,0
15,7-15,9

529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.

2,75
2,55
1,10
2,75
1,82
1,60
1,07

17,4-17,3
17,7-17,5
19,3-16,5
16,6-17,4
17,4-18,0
17,7-18,7
16,0-16,1

sa6.
sa7.
saa.
saa.
540·
541·

2,75
2,50
2,10
2,00
1,75
2,25

16,8-17,8
17,9-18,1
17,7-17,a
18,5-17,6
16,a-17,1
19,5-18,6

4

c 448
c 254
c 254
c 454
c 454
c 716
c 254
c 254
c 254
c 254
c 254
c 254
c 123
c 123
c 133
c 250
C250
c 250
C250
c 254
c 254
c 254
c 454
c 454
c 454
c 454
c 454
c 454
C696
c 454
c 254
c -454
c 254
c 454
c 454
c 454
c 454
c 454
c 454
c 454
c 454
c 454
c 254
c 123
c 250
c 250
C250
c 454
c -454
c 644
c 741

5

S.MN
SMKI
SMKI
SM.K.e
SM.KR
SMK
CON SA
CONS
CONS
cosr
CONSH
CON(S]N
TSeVl
TS[e)VI
TSEVI
SMTS
[S)MTSA
SMTS
SMTSR
SMTSB
SMTSA
SMTS
SMTSA
SMTS
SMTSr
SMTSe
SMT
SMTSr
TS.6.
SMHB
RBP
SRBP
A SIS
A SIS
ASlS
ASIS
BSIS
BSIS
rs1s
SIS
SIS
SIS
eSIS
ST(R)

C ons te.n ti no poli 15
c
c
c
c
c
c
c
Urbe

c
c
c
c
c
c

21
21
21
21
21
21
21

SMNe
SMNr
SMNTSC

Roma
17
17
17
17
17
17
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4

2

3

542.
543.
544.
545.
546.
547.

2,20
2,40
1,47
1,45
1,25
0,95

18,5-17,8
15,9-16,2
15,2-15,0
16,7-17,6
17,6-17,7
15,2-14,7

c 17
c 18
c 17
c 17
c 17
c 17

548.
549.

3,05
2,00

19,5-19,2
18,2-18,2

c
c

550.
551.
552.
553.

2,70
2,75
2,65
2,65

20,0-19,6
18,2-18,5
19,1-19,7
19,1-19,7

c
c
c
c

554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.

2,40
1,95
2,30
1,90
1,70
3,35
1,40
2,35
2,45
2,82
2,60
2,90
2,60
3,15
2,60
2,35
1,50
2,60
2,10
1,65
1,50
1,10
1,92
2,75

20,5-18,6
17,4-18,8
18,6-18,3
17,5-17,4
18,4-17,7
18,7-19,8
16,6-17,1
18,0-19,4
18,4-18,3
18,2-19,1
19,1-19,8
17,7-18,2
18,9-18,7
19,2-19,9
17,6-18,5
17,6-17,8
16,5-16,7
18,6-18,7
18,8-17,4
15,6-15,1
15,7-16,2
15,4-16,2
17,8-16,7
16,3-18,7

578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.

1,10
1,25
1,70
4,45
1,75
1,55
1,50
1,45
1,25
1,25
1,15
2,90
1,50
0,95
1,20
1,60
1,20
1,95
2,20
2,00
1,85
2,05
1,35
1,45

15,4-15,7
17,6-17,7
17,5-17,8
19,4-20,7
17,5-17,8
15,6-15,7
15,2-16,6
15,0-15,3
15,8-15,2
15,8-15,2
15,8-16,5
19,2-18,1
14,7-14,8
14,9-15,4
16,7-15,5
16,0-16,5
15,5-15,8
17,3-17,6
17,6-16,5
18,2-18,8
15,6-16,7
14,2-15,5
14,3-13,8
15,5-15,7

5

SMHe
TRP

Fausta
15
15

SMHA

Crlspus
126
44
44
126

Sl\IKA
ASIS
ESIS

Constantinus II

c 165
c 116
c 129
c 122
c 122
c 165
C3
c 33
c 122
c 165
c 165
c 163
c 159
c 165
c 163
c 163
c 114
c 122
c 122
c 114
c 114
c 114
c 113-115
c 122

SMANT
SMNr

NI'
SMK
SMKE
SMKB
CON
SB VI
SMTSB
SMTSB
SMTE
SMKO
SMHB
ASIS~

eSIS
eSIS
eSIS
eSIS
SIS

Constans I
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c

197
16
69
19
16
176
176
179
179
179
46
19
176
179
179
179
179
12
16
16
16
106
106
179
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SMKS
CONS
CONST
TESB
SMTS
SMTS
SMTS
SMTS
MTS
SMTS
SMTS
SMHe
HTr
SM Hr

RQ
BSIS HR
BSIS

s
l\[

HR
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anexă

:!

602.
603.

1,30
1,00

:1

4

c
c

14,6-15,4
15,8-15,5

5

s

179
179

HR

WID-{K;~R

continuare
6

.::;-!·
!•!•.

Constantius Il

642.

2,00
2,55
2,30
2,35
l,25
2,20
2,00
1,80
2,00
2,05
2,00
1,95
1,95
1,80
1,90
1,55
3,25
2,50
1,30
2,40
2,20
1,40
2,30
1,35
2,20
4,40
3,40
1,97
1,95
2,25
2,20
2,10
2,10
:1,65
2,30
1,70
2,05
1,20
1,20

16,0-16,4
16,1-16,0
17,0-17,11
19,6-18,4
18,4-17,5
17,1-17,2
16,6-17,4
17,0-17,6
16,0-16,4
16,4-16,2
16,2-17,6
15,9-16,4
17,4-18,8
18,5-19,0
15,8-16,6
17,1-15,9
19,0-21,6
16,9-17,0
15,1-17,1
17,5-16,9
17,2-18,2
16,2-15,4
16,2-16,9
17,5-17,9
16,6-16,0
22,5-21,3
18,4-18,0
18,2-19,3
16,1-16,2
15,4-17,1
18,0-17,4
18,3-17,5
16,1-16,2
22,0-20,4
16,5-16,3
17,1-17,9
18,4-18,7
13,7-15,2
13,1-15,5

643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.

2,70
3,55
2,70
4,70
2,90
1,80
2,05

20,9-20,6
19,5-20,1
18,2-19,2
19,7-19,9
17,7-18,6
18,6-17,7
15,0-15,4

650.
651.
652.
653.
654.
655.

8,40
2,20
2,00
7,20
1,80
1,60

28,8-28,7
18,3-17,7
19,8-19,0
28,8-28,2
18,6-17,7
16,9-16,0

604.
605.
606.
607.
608.
609.

610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
6'28.
b"29.

630.
631.
632.
633.
63~.

635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.

c 92
c 45
c 45
c 45
c 57
c 57
c 45
c 45
c 45
c 45
c 57
c 188
c 104
c 104
c 45
c 293
c 39
c 45
c 45
c 45
c 58
c 293
c 45
c 45
c 188
c 31
c 44
c 45
c 45
c 45
c 45
c 45
c 45
c 54
c 45
c 45
c 57
c 102
c 188

Constantlus

c
c
c
c
c
c
c
I u1ian

::!·

SMN
SMK
SMK
CONS
CONSH
CONSN
CONSB
CON SA
CONSr
SMTS
SMT
SMTSI.
SMTSI.
SMTSI.
SMTSI.
SMTSE
HB
SMH
SMHA
I.SIS
SIS
SIS
BSIRM
BSIR
SIRJII
S-H

1:·
\!··.

-:!•

...

.1 :·

~-

.. ··

.\ ...

•:-:.·

.o

1.

,1.;
·•'".

x:, ..
!•:
,':
.,

.

~

;

(:;:
l\_.

H

Ga11 us

12
12
10
12
10
10
12

K~

CONSN·S·
CON·S·
TSE
ASIS
BSIS

1.;

·:-:
!•<

II A posta ta

C38
c 151
c 151
c 38
c 12-14
c 48-50

1•:.

TES!t
TESA
HERAC
ASI IUti
BSIS

·'"

.•:r:

·'t;.·
· -:

.!·.

Iov ianus
656.

2,50

19,6-20,0

c

37

d·.".

HSIS

,\;·,

. ~: ... :
.\'!''

Va1entinlanus 1
657.

2,05

17,5-18,6

c

12
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2

3

.j

5

Valens
658.
659.
660.
661.
662.
668.

664.

1,95
3,20
2,80
2,25
2,20
1,45
1,65

16,6-18,0
17,6-18,9
16,9-17,2
16,5-17,7
16,4-16,7
14,3-14,5
17,5-17,4

665.

1,75

16,5-li,:l

668.
667.

1,45
2,05

18,4-18,2
17,1-18,2

668.
669.

4,00
1,90

22,4-21,8
17,8-17,5

670.

4,25

21,2-20,1

c 47
c 47
Cll
c 11-12
Cll
c 47
c 47

SMAQS
CONSr

Procopius

c

8

Gratianus

c
c

23
37

SMA
P-E

Theodosius 1

c
c

27
41

Honorius

c

21

Ncdcterminate
Tipul cu legenda FEI, 'fEMP REPARATIO
671.
672.
673.
674.
675.
676.

5,15
2,55
2,45
2,35
2,35
2,10
2,00
1,95
1,75
1,60

21,4-21,3
16,7-18,0
15,8-17,8
17,2-16,7
16,5-16,6
16,0-15,9
17,4-16,2
18,6-18,2
16,1-15,1
17,7-16,8

682.
683.
684.
685.
686.
687.
686.

2,30
2,25
2,10
1,82
1,35
1,25
1,10
0,90

16,8-17,0
17,1-19,1
17,4-18,2
17,7-17,5
14,5-16,0
13,6-13,7
13,6-14,2
14,5-14,6

689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
61Hl.
697.
698.
699.
700.

2,57
2,25
2,10
2,05
1,80
1,60
1,32
1,25
1,20
1,25
1,20
1,02

17,4-16,7
18,6-18,5
18,8-17,4
18,2-17,7
18,3-17,8
17,2-17,6
15,2-15,8
15,8-16,0
14,0-15,4
17,0-17,7
14,8-16,1
15,1-14,2

701.
702.

3,02
1,50

19,6-20,5
18,7-18,9

677.
678.
679.
680.

Tipul cu legenda \"O'f ... :'11\"I,T
681.

Tipul cu legenda GLORIA EXERCIT\'S

Tipul cu poartă de castru flancat de două turuuri
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2

4

3

5

8

Tipul cu phOni:l:
703.
704.
705.
706.
707.

2,50

709.
710.
711.
712.
713.

2,30
2,25
2,20
2,00
1,70
1,80
1,35
1,30
0,95
0,85

17,8-17,5
15,6-15,2
18,0-18,4
17,2-18,2
18,1-18,0
15,9-18,1
14,8-15,1
13,9-13,5
12,3-12,5
14,9-14,8
14,8-14,5

714.
715.
716.

2,40
1,90
1,62

15,8-15,5
17,5-17,8
15,1-13,8

708.

Tipul cu un

:Moaed~ roman~

717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
n5.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
7:13.
734.
735.
736.
737.
738.
7:19.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.

780.
761.
762.
763.
764.
765.

766.

6,00
5,20
5,05
4,30
4,30
:1,70
:1,115
:1,60
:1,50
:1,52
3,45
3,42
3,40
3,30
3,05
3,05
3,05
2,95
2,90
2,110
2,110
2,110
2,110
2,110
2,110
2,70
2,70
2,65
2,65
2,110
2,60
2,55
2,50
2,45
2,45
2,45
2,45
2,40
2,40
2,35
2,30
2,20
2,20
2,10
2,00
2,00
1,95
1,95
1,85
1,85

de IJronz cu avc:nul

Ullăr

sUnd cu o lance

şi rrv~rsul roart~

şi UD

glob

tocite, daUnd de lo

:!1,5-21,3
20,9-19,4
18,8-18,4
19,1-19,11
2:1,4-23,7
1;1,8-18,0
17,8-111,6
16,7-17,4
17,7-17,11
17,9-17,6
16,9-15,2
17,8-18,1
17,5-16,4
111,9-19,8
17,3-16,5
17,5-17,6
17,0-15,8
17,6-16,9
17,7-17,2
16,8-17,7
19,0-19,5
16,4-16,9
16,8-16,4
17,1-17,8
111,1-19,0
16,9-15,8
16,7-16,2
14,11-16,4
17,2-17,7
15,2-16,1
15,9-17,2
16,6-16,4
18,4-18,6
16,0-15,2
16,7-16,6
14,5-15,2
17,1-11,7
16,3-15,6
18,9-18,8
17,0-17,8
13,3-15,1
16,2-16,9
17,3-15,8
17,6-16,3
14,7-15,1
19,8-19,0
17,2-17,0
14,3-14,5
15,9-15,8
15,8-15,6
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sftr~itul

sec. lll -IV

~.a.

5

2

6

11

7

8

10

f2

fJ

f5

20

1.6

Pl. V . - l\'Ionede su baerat e, fa lsuri ş i hi bride: 1. Dra lun ă; 2. Den ar roman rep ubli can ;
3 - 20. Denari rom ani din secolul II - III e .n .
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22

2f

25

2J

•'

26

27

28

31

32

33

J6

Pl.VI. -

30

37

Denari romani din secolul II - III e. n .: 21 - 29, 3 1- 40, sub aer ate
Re b ă tut .
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şi

falsuri ; 30.

Pl.VII. - Emisiuni cu legenda PROVINCIA DACIA

https://biblioteca-digitala.ro

şi

P Jvl S COL VIM.

55

58

,

47

51

51

55

5.3

Pl.VIII. - Emisiuni

59

greceşti.

https://biblioteca-digitala.ro

Pl.IX. - Monede bizantine: 56. Cu

gr eşe li

d e gravare; 57 .
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2
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.

1,80
1,70
1,70
1,65
1,47
1,37
1,25
1,20
1,20
1,20
1,07
0,80
0,65

5

4

3

continuare
6

16,2-17,3
17,2-17,5
14,1-14,4
17,1-18,0
13,6-14,0
13,9-14,2
13,3-14,1
13,7-15,2
14,0-14,3
14,5-14,4
15,8-15,7
13,1-13,6
11,1-10,3
EPOCA BIZANTINĂ

Arcadius
780.

1,05

H,:l-13,8

Sabaticr, 1, 107/47

IIIK~

Iustinianus
781.
782.

22,10
7,50

40,8-41,1
20,3-22,1

783.
784.
785.
786.

5,05
4,97
4,75
15,80

24,3-20,7
21,9-19,7
23,3-20,5
29,0-28,7

w

30/39

CON

w 42/167-169

pl. IX/56

Iustinus II

w

85/116
85/119
86/124
87/143

w
w
w

l\Iauricius
787.
788.
789.

6,00
6,00
12,30

23,0-23,4
19,6-17,0
29,3-26,3

790.
791.

5,30
5,80

24,2-20,2
20,2-20,5

w
w

TES
XTA

TC
NIKO

Tiberius
134/70
134/70

CONA
CONA
NICO

w 142/152

I u s t i n u s II sau M a u r i c i u s

T ibcrius

cf. W Rv. 112/60
ci. W Rv. 112/60

TES
TES

M i h a i 1 IV P o r f i r o g e n e t u 1
792.

10,25

w

28,3-25,9
Ion a

497/7-10

Zi m i s ce s, V asi 1 e II, sau l\1 i il ai IV

793.

19,70

34,2-34,0

794.

3,50

24,9-26,2

ci. w 477/18, 488/21, 497/15
Alexius
w 542/9

pl. IX/57

DER MUNZUMLAUF IN DEN ANTIKEN NIEDERLASSUNGEN
AUF DEM GEMEINDEGEBIET VON ORLEA
(Zusammenfassung)
Vorliegende Arbeit ist die Fortsetzung des, unter gleichem Titei in ActaMN,
VII, 1971, S. 161-172, veroffentlichten Artikels. Sie tUlllfasst auch den Katalog der
chronologisch angeordneten Miinzfunde. Die Verteilung auf Miinzstatten ist in
zwei Tabellen ersichtlich (siehe S. 182-183); die Anmerkungen beziehen sich auf die
cles rumanischen Textes.
Von den Kaltalogmiinzen (fiir die verwendeten Handbiicher und Abkiirzmngen,
siehe die Anmerkungen*; die mit* bezeichneten Miinzen geh6ren in die Kategorie
der subaeraten Stiicke) verdient besondere Aufmerksamkeit die in "barbarisiertem"
Stil nachgeahmte Drachme (Nr. 2, 1'af. V/1), auf der das Silberblech vom Avers
fast vollig abgev.retz,t ist. Von den thasis.ahen Drachrnen ist cine gut erhalten (Nr. 3,
Taf. I/1) und trag:t das Mlonogramm M; die andere ist sehr verbraucht und vollig
14 - ACTA MUSEI NAPOCENSIS X/1973
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abgegriffen; die Drachmen aus Dyrrhachium und diejenige aus Apollonia (Nr.
5-7, Taf. I/5, 3) sind wenig abgebraucht.
Von den 22 romisch-republikanischen Denaren sind nur zwei subaerat (Nr. 17,
Taf. I/4; Nr. 26, Taf. V/2); beide sind gut erhalten und von reinem Stil. Sie sind
clurch Auflage einer Silberschichte auf einen Kupferkem gearbeitet, was ein sehr
vermindcrtes Gev.richt zur Folge hat (2,10 g und 2,90 g). Filn.f der romischen Denare
gehoren zur Kategorie der Serrati (Nr. 11, 18-20, 22), zwei aher (Nr. 28-29) zur
Serie der Ostprăgungen des Marcus Antonius fiir die Legionen; hP.ide sind stark
abgegriffen und haben verringertes Gewicht; auf einem davon befindet sich ein
halbmondfonniger Gegenstempell, auf einem anderen Exemplar findet sich ein
Gegenstempel in Fonn eines kleinen Kreises.
Stărker abgebraucht sind zwei andere Denare (Nr. 25, 27) aus dem 1. Jh. v.u.Z.
Die i.ibrigen republikanischen Denare sind gut erhalten, wegen Abni.itzung im
Umlauf errcicht icdoch kein Sti.ick das vorgeschriebene Gewicht von 3,90 g.
Acht der romisch-republikanischen Denare datieren aus dem dritten Jahrzehnt
des 1. Jhs. v.u.Z., so dass diese Einzelfunde in ihrer chronologischen Verieilung
vollig mit der Zusamrnensetzung der Milnzhorte romisch-republikanischer Denare
aus Dazien2 ilbereinstimrnen.
Von den im 1. Jh. v.u.Z. geprăgten Milnzen sind die meisten Bronze-Nominale;
aus der Gesamtzahl von 27 Sti.ick sind 10 Mi.inzen so abgegriffen, dass es unmoglich
ist, den Typ des Rv. festzustellen; auch die von Nerva ausgegebenen Denare zeigen
deutliche Spuren von Abni.itzung.
Zugleich mit der Einrichtung dcr Provinz Dazien ă.ndert sich auch das Verhă.ltnis
zwischen den in Orlea entdeckten Mi.inzen: es gibt einen einzigen von Trajan
geprăgten Denar, die i.ibrigen Nominale sind aus Bronze; cs fallen die neun
sămtlich gut erhaltenen Quadranten auf, im Gegensatz zu den sehr abgegriffenen
Assen, Dupondien und Sesterzen.
Unter den Mnnzen Hadrians gibt es drei subaerate Denare; auf einem von
ihnen bemerkt man die Reste des Silberblechs (Nr. 96, Taf. V /3), der zweite ist
aus Bronze (Nr. 97) und der dritte ist hybrid (Nr. 113, Taf. V/4). Der Av. ist nach
ciner Goldmi.inze 3 gepră.gl, im Stil aber etwas barbarisiert.
Hoher als bei den Pragungen Hadrians ist der Prozentsatz von Denaren unter
den Mi.inzen des Antoninus Pius; der Grad ihrer Abni.itzung ist verhaltnism.ă.~ig
gering. Auch unter diesen Pragungen finden sich versilberte Denare (Nr. 135, 150,
151, 164, Taf. V/7-8, also vier von elf).
Unter den von lHarcus Aurelius und Commodus geprăgten Denaren gibt es nut·
zwei subaeratc (NI". 179, 187) und eine - urspri.inglich vielleicht ebenfalls versilbette - in "barbarisiertem" Stil gearbeitete Bronzemunze (Nr. 173, Taf. V /6).
Unter Septimius Severus werden die kaiserlichen Silberpragungen vorherrschend;
es lăsst sich ein leichter Ri.ickgang der versilberten Exemplare (Nr. 191, 202, 204,
::!08, 210, 211, 213, 215, 216, 224, 230, 231, 232, 236, 239) im Verhăltnis zu den Silbermi.inzen (14 von 46) feststellen. Das Verhăltnis belă.uft sich auf 30,40/o in der
Epoche der Severer gegen 36,30/o zur Zeit des Antoninus Pius.
Das Sti.ick Nr. 213, Taf. V /14, kann :nach Art der Ausfilhrung des Horns der
"Amaltllea" als antike Falschung angesehen werden, wăhrend Nr. 235 (Taf. V/16)
ein "barbarisier'~er" und "hybrider" Denar ist. iDer Rv. mit der Umschrift VENUS
CAELESTIS ist einer Mi.inze fi.ir cine Kaiserin aus der Dynastie der Severer nachgebildet4.
Die subaeraten Denarc (Nr. 255-256, 261, 262, 265) erhal-ten sich im selben
Verhăltnis auch unter den von Heliogabalus geprăgten Miinzen. Bemerkenswert ist
Sti.ick Nr. 2G1 (Taf. VI/25) in barbarisiertem Stil, als solches auch in dE>r Literatur
bekannt5•
Die Lage verschle~htert sich unter Severus Alexander, denn 16 (Nr. 266, 267,
269, 271, 273, 274, 278-279, 280, ·286, 289-294) von 29 Miinzen sind subaerat (55,10/o).
Besonders interessant ist Mi.inze Nr. 282 (Tai. VI/30), an deren Av. und Rv. man
Spuren von Doppelschlag bemerkt; auf der Vorderseite erhielt sich von der ersten
Prăgung MP . . . A VG und ein Teil des J:i1a.l.tenwurfs der Belcleidung, von der
zweiten Prăgung abE>r IMP C M AVR SEV - ALE. Auf der Ri.ickseite, von der
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ersten Prăgung R A, ein Tei~ des Flil~ls und Palmzweigs, von det· zv.·eiten aber
die Umschrift und dars Milnzbild .vollstă.ndig.
Unter Gordianus 111. tritt von dcn Nominalen der kaiserlichen Milnzstătte dcr
Antoninian an die erste Stelle; die versilberten Stilcke gehen auf eine Proportion
von 250Jo zurilck (Nr. 301. Taf. VI/38 und Nr. 308, Taf. VI/39) aus der Gcsamtzahl
vo.a acht Stiick. Unter Philipp Arabs und Trajanus Deciu.s fehlen die versilbcrten
Miinzen vollkommen.
Zwischen den unter Gallienus geprăgten Milnzen aus weissem Metall mit sehr
geringem Silbergehalt befindet sich auch ein Stilck in barbarisiertem Stil (Nr. 318,
Taf. VI/40).
Da die Anzahl dcr Silbermiinzen verhăltni.smăssig klcin ist, wărc• dil' Berechnung
des mittleren Gewichts nicht schlilssig; zu bemerken ist, dass die in Orlea gefundenen Miinzen das mittlere Gewicht der von Nero bis Septirnius Scvcrus geprăgten
Silbermilnzen aus dcr Sammlung des Gymnasiums von Orăşticr., sowie der in
Apulum 7 entdeckten Stucke nicht erreichen.
Wie Elmer feststellte, ist in der nachaurelianischen Zeit das Gcwicht der verschiedenen Nominale in stăndigem Wechsel; so făllt der Follis von 6,82 g im J. 307 v.u.Z.
auf 1,51 g in den Jahren 335-340 u.Z. Gleichzeitig mit Abnahme des Gewichts
verkleinert sich aruch der &hrotling der Miinzcn. Hingegcn steigt das ursprunglichc
Geweicht der pecunia maiorina von 4,54 g auf 5,45 gs.
Da die von Elmer festgelegten Benennungen nicht allgemein verw('ndet werden
und da zwischen zwei Nominalen - wegen dcr grossen Schwankungcn gcgenubc1·
dem Normalgewicht - der Unterschied unbedeutend ist, haben wi1· die Milnzen
nach ihrem jetzigen Gewicht klassifiziert. Diese Klassifizierung ist gewiss nur
annăhernd sicher, wiederspiegelt aber doch eine konkrete Wirklichkeit, besondcrs
da man nicht weiss, inwiefern die im Kaiserreich gesetzlich g0regelten Ănderungcn
des Milnzgewichts nordlich der Unteren Donau anerkannt wurden. Wie dem auch
sei, zăhlen die in Orlea gefundenen Munzcn zu den kleinstcn Nominalen.
Bezilglich der Milnzstătten, aus denen die in Orlea gefundenen Stilcke stamml'n,
stellen wir fest, dass sie - abgesehen von den Prăgungen dcr Kolonil'n, dcr Provin·
zen und der griechischen Stădte - im 2. Jh. in ihrer grossen Mchrzahl aus den
Werkstătten der Stadt Rom kommen. Angefangen von Scptimius Severus ăndcrt
sich die Lage; zahlreiche Stilcke stammen a·us den in Laodicaea ad Mare, Antiochia
und Emesa neuerrichteten Miinzstătten (Tabelle 1).
In der nachaurelianischen und byzantinischen Zeit stchen an erstl'r Stellc die
Prăgungen von Thessalonike (50 Siiick); es foigen Siscia (27 Stuck), Konstantinopcl
(24 Stuck), Cyzicus (18 Stiick) und Nikomedia (16 Stuck) u.a. {Tabelle 2).
Wenn wir das Verhăltnis der Milnzzahl zur geographischen Lage cler einzelnen
Miinzstătten in Bezug aui Dazien verfolgen, stellen wir fest, dass die aus Werkstătten
im Illyrikum (Siscia, Sirmium, Thessalonike und Heracleea) stammendcn Milnzen
zahlenmassig am besten vertreten sind. Die Stucke aus Antiochia, Nikomedia und
Cyzicus konnten liber die Stadt Konstantinopel gekommen sein, wăhrend die aus
Augush Trevirorum, sowie die in Rom geprăgten hier ganz zufăllig erscheinen; es
ist wenig wahrscheinlich, dass im 4. Jh. die Gegenden norolich der Unteren !Donau
unmi1ltelbarc Verbindungen mit Ilalien und den westliohen Provinzen des romischen
Kaiserreichs haben konnten.
Die historisch-wirtschaftlichen Grundlagen fUr die Verschiedenheit in der Verteilung der Miinzstatten, aus denen die Stiicke von Orlea stammen gegeniiber den
Hor'ten von Celei (Sucidava, wo die Stadt Konstantinopel an erster Stelle steht.
gefolgt von Cyzicus und Nikomedia) 9, erfordern eine erschopfende Untersuchung
der Milnzfunde aus allen Ortschaften siidlich der Donau. Beim heutigen Stand dN
Fon;chung nehmen wir an, dass dieser Unterschied im vcrschiedenen Charakter
der beiden Ansicdlungen begriindet ist; in Sucidava h81t das Bestehen eines Romcrlagers mit starker militărischer Besetzung .gewiss bewirkt, dass Bargeld vor allem
aus der Hauptstadt des Reiches kam, wahrend in Orlea im 4. Jh.u.Z. nur eim'
bescheidene lar.dliche Siedlung bestand.
Ein anderes Problem, das nur durch cine Untersuchung geloot werden konn'r.
die nicht bloss Dazien, sondern das ganze Kaiserreich umfast, betrifft den Prăge.Jr'.
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der subaeraten Denarelo, die - wie wir sahen - fast ein Ddttel der gesamten
Silbernominale in Orlea darstellen. Es wird weiters gezeigt, dass die grosse Anzahl
versilberter Munzen keiuen Hinweis auf das Bestehen einer Munzstatte im Suden
Daziens darstellt, da einige der in Orlea gefundenen Typen von Pink als Fiilschungen erkannt wurdenn; auch die fiinf barbarisierten Miinzen von Typ der in
Nicaea gepdigten (Nr. 419-423, Taf. VIII. 151-55) konnten nicht im Norden der
UntPren Donau ausgegt'lx>n worden sein, sondern starnmen von ausserhalb. Es
wird darauf hingcwiesen, dass die Einzelfunde von Orlea sich durch die relativ
grosse Zahl subaerater Munzen von den Horten aus Oltenien12-21 und Siebenburgenza, wo solchc Stucke ausserordentlich selten begegnen22, 24 unterscheiden.
In den Munzfund<'n von Apulum2 6 , Carnuntum2 7-2!1 und Sarmizegetusa Ulpia
Traiana21l. 31 :sind dic subaeraten Denare in einem ganz geringen Prozen1satz vertreten.
Da man keine andeiX' lăndliche Siedlung von den gleichen wirtschaftlichcn Entwicklungsgrad wie Orlea kennt, weiss man nicht, ob die grosse Zahl subaerater Denare
cine Regel 0der <'ine Ausnahme darstellt.
Von den byzantinischcn Munzcn ist eine fehlerha.ft graviert (Taf. IXj56, siehe
S.) und eine andere bat Doppelschlag (Taf. IX/57).
Durch dic gros.sc Anzahl von Munzcn griechischer Stădle und romischer Kolonien
nimmt Orlca den crsten Platz unter den gleichartigen Munzfunden in der Provinz
Dazien ein (Katalog Nr. 351-464).
Hinsichtlich der Miinzzahl der Sammlung des Muscums von Orlea wurde festgestellt, dass manche, fruher in der Fachlitcratur veroffentlichte Stucke32. 33 inzwischen
verloren gingcn, dass aher - im allgemeinen - die Munzsammlung im letzten
Jahrzehnt anwuchs, was zu der Annahmc berechtigt, da.ss unsere Kenntnisse iiber
dcn Munzumlaur durch wcitere Endeckungcn erganzt werden konnten.
~·

n

Prescurtliri
=

E. Babelon, Description

historique et chronologique des monnaies de la
Republique Romaine vulgairement appelees monnaies consulaires, 1-11,

Paris, 1885-18!16.
= M. Bernhart, Handbuch zur Mii.nzkunde der romischen Kaiserzeit,
Halle (Saale), 1926.
C = H. Cohen, Description historique des monnaies frappees sous l'empire romain
communement appelees medailles imperiales, ed. a 2-a, I-VIII, Paris,
1880-1892.
f. t. = foarte tocit.
Grueber = H. A. Grucbcr, Ccins of the Roman Republic in the British Museum,
1-111, 1910.
M = T. E. Mionnet, Description cles medailles antiques, grecques et romaines,
I-VI, Paris, 1806-1814.
MS = Idem, Supplement, tome 1-IX, Paris, 1818-1837.
Pick = B. Pick, Dir. antiken Mii.nzen von Dacien und Moesien, 1, 1, Berlin, 1898.
Sabatier = J. Sabatier, Description generale des monnaies by::antines, 1-11, ParisLondon, 1862.
St = P. L. Strack, Untersuchungen zur romischen Reichsprăgung des zweiten
Jahrhunderts, Sturttgart.
1. Die Reichsprăgung Zur Zeit des Traian, 19-11.
II. Die Reichsprăgung zur Zeit des Hadrian, 1933.
III. Die Reichsprăgung zur Zeit des Antoninus Pius, .1937.
W = W. Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum,
Chicago, 1966.
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MESE SCULPTATE IN COLECTIA MUZEULUI
'
DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

Iri bogata colecţie a secţiei de istorie feudală din Muzeul de istorie al
Transilvaniei, un loc apaTte îl ocupă piesele de mobilier, care au făcut
parte odinioară diin interioruJ. laic sau bis·erkesc. P1,inrtre aceste piese se
remarcă rm număr de şapte meiSie smlllptate. Deşi ele au ma~ stat in a·tenţia
unor cercetători\ nu au fost încă prezentate in ansamblu şi ·analizate mai
detaliat. Or, o asemenea analiză este binevenită şi chiar necesară, avînd
în vedere rolul important, organic legat şi funcţional încadrat în interiorul
orăşenesc, pe care 1-a avut masa, ca piesă de mobilier a epocii.
Faţă de începutul dezvoltării oraşelor în Transilvania medievală, cînd
interioarele se rezumau la minimul strict necesar (paturi şi lăzi grosier
cioplite), in perioada de inflorire a vieţii urbane, odată cu diferenţierea
economică, cu creşterea pro5perităţii vîrfurilor orăşeneşti, şi gusturile
devin mai rafinate, sporesc nevoile casnice şi apar chiar pretenţii de
confort. Aceste cerinţe, avantajate la inceput de posibilităţile de import
şi de putinţa de imbogăţire a orizontului, sînt satisfăcute mai apoi, în
mare măsură, prin confecţ.ionarea diferitelor piese de mobilier de către
tîmplari autohtoni. Preluînd formele şi ornamentica cunoscute lor din
arta europeană a vremii şi ataşîndu-se în special modelelor sud-germane
şi austriece, "mensatorii" încep să valorifice şi motivele specifice locale.
Această tendinţă se vădeşte şi in cazul executării meselor pentru interioarele orăşeneşti din Transilvania. Conscripţiile şi inventarele de mo.cştenire
fac adesea menţiune despre asemenea piese existente în locuinţele unor
orăşeni 2 • Mesele prezintă de a~cum o dirve·rsitate de tipmi. Dintre cele oaxe
formează obiectul studiului nostru, de factură mai veche poate fi considerată "masa cu ladă", caracteristică sfîrşitului secolului XV şi secolului XVI1 trecînd şi răspîndindu-se ca tip de masă populară în secolele
următoare 3 • După destinaţie, aceste mese puteau fi sau nu prevăzute cu
1 Ştefan

Pascu -

Viorica Marica, Clujul medieval,

Bucureşti,

1969, p. 83.

2 Jak6 Zsigmond, Az otthon es muveszete a XVI-XVII. szcizadi Kolozsvciron, în
EmlKel, p. 378-379; B. Nagy Margit, Reneszcinsz es barokk Erdelyben, Bukarest,

1971, p. 137-138.
3

Szabolcsi Hedvig, Regi magyar butorok, Buda.pest, 1954, p. 16.
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V. POP

zăvor. In cele cu zăvor se păstrau, probabil, diferite obiecte de valoare, iar
în cele fără zăvor alimente, feţe de masă sau alte obiecte de uz casnic.
O variantă a meselor cu ladă este cea în care picioarele au intre ele,
pe cele patru laturi, cite o placă de forma unui leagăn, fapt pentru care
în Transilvania sînt numite "mese leagăn". Indeobşte, locul meselor era
in sufragerie, într-un colţ, acoperite cu catifea, covoare sau broderii; pe
tăblie puteau fi aşezate diferite piese ornamentale, lădiţe intarziate ca
loc de păstrare a scrisorilor, bibelourilor şi bijuteriilor, sau lădiţe de
scrlere in care se găseau aocesoriile necesare scrisului.
Aceste mese prezintă interes nu numai ca piese de mobilier, ci şi ca
obiecte de artă, deoarece timplarii işi exersau măiestria in decorarea lor
printr-o ornamentică lx>gată. Laturile lăzilor, ca şi "leagănul" erau decorate, îndeosebi, cu frize vegetale, sculptate in relief plat, policromate sau
bicromate, iar uneori şi tăblia era pictată.
Elementele sumar expuse mai sus sint prezente in cazul meselor ce
unnează a fi descrise, aflate in patrimoniul Muzeului de istorie al Tran~ilvaniei.

1. Masă sculptată4, număr de inventar F 2873 (pl. 1/1, 111/1). Dimensiuni: înălţimea

77,5 cm; lungimea tăhliei 112,5 cm; lăţimea tăbliei 105 cm; lungimea lăzii 85,3 cm;
22,7 cm; distanţa dintre picioare 62 cm; distanţa dintre barele de

înălţimea lăzii

susţinere 27 am. Materialul: tăblia lemn de brad; lada - lemn de paltin; picioarele- lemn de stejar.
Masă cu ladă şi zăvor. Pe două tălpici paralele stau cîte doUă picioare masive
legate opus două cite două printr-o stinghie orizontală. Cele doUă stinghii paralele
se subţiază la capete in formă de cep şi sînt fixate în exteriorul picioarelor prin
cîte un ic, pentru asigurarea 'llllei mai bune stabilită,ţi. Tot intre -tălpici, transversal,
sint fixate şi două bare care serveau probabil drept suport pentru sprijinirea picioarelor în timpul utilizării mesei. Tăblia care glisează pe două LŞine de-a latul
lăzii şi care era fixată deasupra lăzii mesei cu limba zăvorului este lo placă groasă
care depăşeşte sensibil suprafaţa ramei pe care se sprijină.
Lada, partea cea mai interesantă a mesei, este compartimcn:tată în interior, iar
în exterior este sculptată în relief plat Pe !friza din faţă, runde zăvorul este fixat
într-un blazon mic, simplu, de tip Renaştere, decorul este al vrejului de frunze de
stejar stilizate, ce form<>ază valute (fig. 1). Motivul se repetă cu regularitatl! in

Am încercat o prezentare
sele datl:.ate.
4

cronologică

a pieselor, avind ca puncte de reper me-
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şi

partea din spate (în jurul W1Ui vrej)
fig. 2), relieful plat iiind picta,t în

pe

părţile

laterale (in jurul unei baghete;

cărămiziu.

1. Masă sculptată, număr de inven;bar F 2874 (pl. I/2, III/2). Cumpărată d>e la Adolf
Braşov.

Reseh din
tăbliei

Dimensiuni: înălţimea 79 cm; lungimea tăbliei 92,7 cm; lăţimea

77,3 cm: lungimea

lăzii

78 cm;

înălţimea :Lăzii

28 cm;

distanţa

dintre picioare

66,4 cm; distanţa dintre barele de susţinere 28,2 cm. Materia~ul: tăblia -

lemn de

paltin; lada - lemn de paltin; picioarele - lemn de stejar.
Masă cu ladă şi zăvor. Partea de jos a mesei este identică cu a mesei anterioare.
Tăblia, din placă groasă, depăşeşte cu puţin rama lăzii. Lada, avind in interior
aceeaşi oompartimentare, este soulptată in exterior in relief plat. Partea din faţă
prezintă trei rozete mari cu marginile zimţarte (din care una întreagă unde e.;te
dispus zăvorul şi două iumătăţi laterale), legate prin volute din oare se de5prind,
c.lternativ şi simetric, patru flori deschise au petalele suprapuse avind marginea
interioară ajurată (fig. 3). Acelaşi motiv îl întîlnim şi pe latura stîngă, unde două
rozete întregi încadrează lujeri dir. care pornesc pe'talele ajurate a două flori tampazite (fig. 4). Friza din spate este decorartă cu vrejuri de frWlze in mijlocul cărora
sint dispuşi ciorchini de strugure. In partea dreaptă, din cel de al treilea vrej se desprinde o mică floare deschisă cu trei petale (fig. 5). Latura din dreapta poartă
aceleaşi valute din care se detaşează ciorchini de st:l-ugure şi două flori cu trei
pe!tale (fig. 6).
3.

Masă sculptată, număr

de inventar F 2875 {pl. 1/3, III/3).

Găsită

la Cisnădioara

(jud. Sibiu). Dimensiuni: înălţimea 80 cm; ltu1g:imea tăbliei 116,5 cm; lăţimea tăbliei
91 cm; lungimea lăzii 79 cm; înălţimea lăzii 25,8 om; distanţa dintre picioare 59 cm;
distanţa

susţinere

dintre barele de

tăblia

22,8 cm. Mwterialul:

-

lemn de brad;

lada -lemn de paltin; picioarele- lemn de brad.
Masă

zintă

ladă şi zăvor.

cu

d€osebiri

fată

Structura

părţii

inferioare, care nu este
Tăblia

de a celorlalte mese.

Relieful plat sculptat pe

această ladă

mesei anterioare. Partea din

faţă

este o

replică

a acesteia, Wlde se

mentată.

Pe latura din spate, volutele care se

stilizaţi,

rezUIIllaţi

la

nişte

depăşeşte

dispuşi

o aranjare

a motivelor: volutele intre care sint

lăzii.
lăzii

este neorna-

ciorchinii de strugure mult

linii incizate ce se intretaie,

decit am intilnit la masa nr. 2. Cele

identică

a decorului

fixează zăvorul,

îmbină,

nu pre-

cu mult rama

stilizată

mai

floarea cu trei petale (fig. 7), sînt in ansamblu mai
organizat

originală,

alături

puţin

două părţi
plasaţi

de care intilnim

rigizi

şi

mai

laterale

puţin

prezintă

ciorchini de strugure

sînt mărginite in stînga de p€talele unei flori ajurate, iar în dreapta de cite două
flori cu trei petale (fig. 8, 9).
4. Masă sculptată din 1538, număr de inventar F 2876 (pl. 1/4, III/4). Dimensiuni:
înălţimea

79 cm; lungimea

tăbliei

128 cm;

lăţimea tăbliei
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88,5 cm;

înălţimea

lăzii

25,5 om;

distanţa

dintre plctoare 79 cm;

distanţa

V. POP

dintre

barele de susţinere 26,3 cm. Materialul: tăblia - lemn de arin cu un strat de
furnir de nuc de 3 mm; lada -lemn de paltin; picioarele - lemn de brad.
Masă

La aceasta masă JliU găsim barele de susţinere a picioarelor. Tăblia iese mult in afara corpului mesei. Friza elin faţă a lăzii are zăvorul plasat
intr-un blazon ce poartă gravat anul 1538. Este decorată prin impletirea unor
volute de frunze in jurul unei Lulpini curbate (fig. 10). Motivul celorlalte trei laturi
se deapănă sub forma unor volute de frunze ce se înfăşoară in jurul unui lujer
central ce are la capătul din dreapta o floare de foioasă.
5.

cu

ladă şi zăvor.

Masă sculptată

din 1555, număr de inventar F 28775 (pl. II/5, IV/5). Masa a

fost achiziţionată de la Griinblatt Benă din Sibiu. Dimensiuni: înălţimea 79,5 cm;
lungimea tăbliei 117 cm; lăţimea tăbliei 104 cm; lungimea lăzii 85,7 cm; înălţimea
lăzii 21 cm; distanţa dintre picioare 64 cm; distanţa dintre barele de susţinere
20,3 cm. Materialul: tăblia - lemn de brad; lada - lemn de paltin; picioarele lemn de stejar.
Masă cu Iadă şi zăvor. Intilnim şi aici picioarele masive legate prin Stinghii,
barele car<' sPrvesc ca suport pentru picioare (din c.are astăzi una lipseşte) şi
tăblia care dC'păc,;eşle sensibil rama lăzii. După slabele urme care se mai disting,
se pare că tăblia a fost vopsită in verde.
Lada, ca şi in cazul celorlalte mese, este sculptată in reflief plat, motivele diferind
de la o faţă la alta. Latura din faţă (cu zăvor) poartă ca decor de bază motivul
antic preluat de Renaştere al ghirlandei cu fructe rotunjite, pere sau rodii. Motivele
se repetă simetric de o parte şi de alta a zăvorului incadrat intr-un blazon simplu,
de tip Renaştere. Zăvorul din fif!r este lucrat in forma unei flori cu marginile
ajuratc; probabil că este ultC>rior adăugat lăzii mesei, fiind executat in stil baroc
(fig. 11). Latura opusă are in mijloc un blazon purtind gravat anul 1555 şi
insemnele Sibiului (două săbii incrucişate, o coroană regală şi trei frunze lobate
legate între ele în formă de triunghi). Motivul care se desfăşoară încadrînd blazonul este un vrej arcuit din care se desprind volute din frunze de stejar stilizate
şi pe alocuri frunze de acant. In colţul din dreapta sus este dispusă o rozetă cu
multe petale, reprezentind o floare de foioasă (fig. 12). Cele două părţi laterale ale
lăzii prezintă decoruri asemănătoare, constind in frunze de acant şi flori cu trei
petale stilizate (fig. 13 -latura din dreapta lăzii). In interior, lada este compartinientată transversal de doi pereţi paraleli avind ca motiv o bandă în torsadă ce se înfăşoară ritmic in jurul unei tulpini care prezintă protuberanţe. Motivul este policromat, in

roşu,

verde

şi

negru (fig. 14).

s In inventarul vechi al muzeului figurează, sUJb nr. 1 7007, ca purtind data, ueşit
1552.

descifrată,
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6. Masă sculptatii., număr de inventar F 2878 (pl. II/6, IV/6). Masa a fost găsită la
Şelimbăr

înălţimea

siuni:
lăzii

susţinere

paltin; picioarele cu

l·adă

şi

zăvor.

spdjină

că

de

şi

tălpici

ce

vopsită

galbenă,

faţă

a

placă

din

două

distanţa

lemn de brad: lada -

dintre

lemn de

zăvorul,

patru bare unite intr-un cadru, tot

groasă,

roşu

depăşeşte

pictură.

roşii

linii paralele
mai deschis

şi

ce par a fi trandafiri,

cu mult rama

Pc fonrlul de un verde

încadrează

un cere' piotat in

avind dispuse concentt;c

legaţi

lăzii

şase

crenguţe

între ei prin

cu

coroniţe.

lăzii, ornamentată

uniform în

încadrează

-

urme vizibile de

cu conturul desenat în

Partea din

dintre picioare 72 cm;

tăblia

fixează

se

Tăblia,

poartă

frunze, dînd impresia unei
este

104 cm; lungimea

Descrierea picioarelor este identic;l. cu a meselor ante-

închis, un chenar trasat cu
pete de culoare

lăţimea tăbliei

lemn de stejar.

rioare, cu deosebirea

roşu,

120 cm;

distanţa

27,5 cm;

20 cm. Materialul:

ca suport pentru picioare.
pe care se

de la Muzeul Ungariei superioare. Dimen-

tăbliei

80 cm; lungimea

înălţimea lăzii

93,3 cm;

barele de
Masă

achiziţionată

(jud. Sibiu), fiind

v~rde

de o

numai cu un cadru dreptunghiular incizat,

nuanţă închisă şi

blazon simplu, de tip

Renaştere,

acelaşi

(fig. 16). Celelalte trei laturi, vopsite în

excepţia

rece, cu

verde,

blazonului

de culoare brun-deschis
poat'tă

ca decor motivul

"tablei de şah", format prin alternanţa pătrăţelelor incizate cu cele în relief plat
(fig. 15). In interior lada este comparlimentată tot prin pereţi transversali, dar
neornamentaţi.

7. Masă sculptată din 1597, număr de inventar F 2880 (pl. II/7, IV/7). Masa a fost
de la Griinblatt Benă din Sibiu. Dimensiuni: înălţimea 76 cm; lungi-

cumpărată

mea

tăbliei

25,5 cm;
tăblia

distanţa

-

leagănul

Masă

108 cm;

lăţimea tăbliei

dintre picioare 70,5 cm;

lemn de brad; lada -

"leagăn". Tăblia

de tip

Renaştere

şi

tînd incizat

cu .cele

anul 1597. O

(fig. 17). Acest motiv se
(fig. 19).

vopsea verde
menea

89,5 cm;

leagănului

înălţimea lăzii

40,:J cm. Materialul:

lemn de paltin; picioamle -

vopsită

şi

repetă

Părţile

două

de

două săbii incrucişalte

identic

lemn de stejar;

lăzii

şi

faţă,

emblemă
află

central, [ada

a Sibiului, purla

capătul

din

pe celelalte trei frize (fig. 18), la fel ca

in mijloc este o

culori. Lada [n interior este
şi

ca

Jn

volutele de frunze de stejar stilizate

laterale, nesculptate ale

picioare ale mesei sînt înconjurate

ladă.

cu mai multe petale se

încolăcesc

ocru. Pe fundul

în cele

puţin detaşată

este

rozetă

stinga al vrejului pe care se
leagăn

lăţimea

lăzii

lemn de paltin.

are un blazon

pe

85 cm; lungimea

fixate prin bare.

*
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Dat fiind locul aparte pe care il ocupă aceste piese în arta decorativă
a epocii, bogăţia şi frumuseţea ornamentaţiei lor, mesele puse în discuţie
ridică o serie de probleme privind caracterul, încadrarea lor stilistică şi
funcţia pe care au avut-o in interioarele oră.şeneşti.
Referitor la apartenenţa acestor produse artistice uneia sau alteia
dintre marile epoci stilistice. dorim să facem unele precizări pe baza studiului formei şi ornamenticii acestor mese. Este cunoscut că din punct de
vedere al formei, mesele sculptate din Transilvania şi Ungaria in secolul
al XVI-lea aparţin goticului tirziu0 ; sint piese relativ greoaie, de o construcţie complicată, aşezate pe picioare robuste legate între ele prin stinghii ce le străpung, cu lăzi masive pe care culisează tăblii destul de
groase ce depăşesc cu mult rama lăzii pe care se sprijină. Această soliditate
a formei era în concordanţă cu funcţionalitatea relativ redusă în interiorul
casnic, datorită pe de o parte cadrului de viaţă mai restrîns în ansamblul căruia acestea serveau mai puţin unor activităţi cotidiooe, iar pe de
altă parte incomodităţii de construcţie, suplinită, totuşi, într-o oarecare
măsură, de bare ca suport pentru sprijinirea picioarelor.
Pentru a atenua sobrietatea, caracterul greoi, artiştii epocii folosesc
decorul. In cadrul meselor, partea componentă care se preta cel mai mult
la ornamentaţie era lada. Lăzile acestor mese de formă gotică tîrzie poartă
decoruri bogate, în maniera specifică materialului lemnos, şi anume
sculptarea in relief plat (Flachschnitt). Tocmai de aceea, la construcţia
lăzilor s-a utilizat un lemn de esenţă moale, paltinul, care se pretează la
o modelare nuanţată, spre deosebire de lemnul de esenţă tare (în special
stejarul), care a servit la confecţionarea piciowelor, dîndu-le masivitate şi
rezistenţă. Motivele ornamentale de bază le constituie cele vegetal-florale
gotice, îmbogăţite, amplificate, astfel încît in unele cazuri această ornamentică începe să dobîndească sensuri stilistice noi.
Iată de ce, în cele ce urmează, ne vom ocupa de modul în care motivele
discutate poartă amprenta tradiţiei decorative gotice, de măsura în care
ele depăşesc această tradiţie, prezentînd indicii edificatoare ale noii orientări spre Rena~tere.
Motivul gotic cel mai frecvent pe frizele lăzilor este vrejul din care
pornesc frunze de stejar ce formează valute. Execuţia acestui motiv
variază de la o reprezentare mai rigidă, strictă şi sistematic repetată, cu
aglomerări de motive într-un spaţiu relativ restrins (fig. 12, 17, 18), pînă
la interpretarea mai aerată, mai descongestionată a motivului (fig. 1, 2).
De tradiţia gotică aminteşte însăşi ritmicitatea imp.rimată diverselor motive botanice care se înscriu în cimpurile marcate de şerpuirea lujerului.
Uneori motivul frunzelor de stejar începe să aibă contururi mai puţin
precise, este sculptat mai lejer (fig. 19), renunţîndu-se la rigiditatea formelor întîlnită pe alte frize 7 • De asemenea, de fac.tură goUcă este şi
Balogh Jolân, .4z erdelyi Renaissance, I, Kolozsvâr, 1943, p. 148.
S-ar putea pur şi simplu să fie vorba despre o execuţie mai superficială, mai
imprecisă a decorului gotic; totuşi, putem desluşi pe această friză şi motivul rudimeatar executat -al florii cu trei petale.
G

7
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decorul benzii ce se înfăşoară ritmic în jurul unei tulpini orizontale, cu
protuberanţe, aflat pe pereţii ·Ce secţionează de o parte ~i de alta interiorul
lăzii mesei din 1555 (fig. 14).
Pe unele dintre lăzi apare o ornamentică mai apropiată de Renaştere
decit de gotic; cel mai adesea întîlnim variante stilizate, chiar metamorfozate ale frunzei de acant, cu linii mai rotunjite, intr-un aranjament mai
li'ber (fig. 13). Este o interpretare transformată a motivului gotic al vrejului care prin unduirile sale formează volute. Repetarea motivului frunzei de acant pe întreaga suprafaţă a frizelor (cea din fig. 13 şi analoaga ei
de pe peretele opUIS a1 lăzii) le difer:enţi,ază de ornamentica goUcă.
Chiar pe unele frize în care precumpăneşte aspectul gotic apar elemente ale Renasterii care se încadrează însă în ansamblu. Astfel, floarea
cu trei petale8 Şi frunz;a de acant stHizată oare apar pe laturile mesei
nr. 3 înoheie firesc linia ondulată a vrejului (fig. 7, 8, 9). Un frumos
exemplu de încadrare organică în contextul gotic il oferă ro;:eta cu mai
multe petale asemănătoare unei flori de foioasă, ornament pe care il
găsim pe latura lungă a lăzii mesei din 1555 (fig. 12) 5i pe ambele laturi
lungi ale lăzii mesei din 1597 (fig. 17, 18). Indiscutabil. este o interpretare diferită de cea rigidă a rozetei gotice; petalele florii sînt bine diferenţiate, prezintă rotunjirni care o apropie mai mult de natură, dînd
impresia unei corole mai puţin stilizate. Rozetele mari cu marginile
zimţate, ce umplu întreg spaţiul compartimentat prin unduirea vrejurilor
(fig. 3, 4), sint alte reprezentări florale întîlnite în arta decorativă a
Renaşterii.

O reprezentare care ni se pare mai apropiată de caracterul fiziomorf
este cea de pe latura din faţă a mesei din 1555. Toată suprafaţa frizei este
acoperită de motivul ghirlandei cu fructe ce formează patru re-gistre
plasate simetric de o parte şi de alta a blazonului central ce încadrează
zăvorul. Datorită poate şi dimensitmiloa:- f.ri:zJeli, in special în înălţime,
amintitul motiv esrte scuJ:ptat mai puţin elegant, mai simplist.
Alte Plemente vegetale ale ornamenticii Renaşterii, ce se pot distinge
pe feţele lăzilor, sînt ciorchinii de strugure plasaţi în spaţiul dintre valute
(fig. 5, 6, 7, 8, 9). Preluat din antichitate, unde se întîln~te pe reliefurile
votive- 9 , pe monumente aJI"hitectoni~e 10 şi funerere 11 , mothnul vrejurilor, al
fM.l1nzei de viţă şi a~l dol"chini1or de strugurre este des uzi,tat în goticl 2 , fiind
reprezemtat mai naturalist, într-o ordine mai riguroasă. Deco!"ul ciorchinilor de strugure, fără a fi însoţiţi de frunze de viţă, este prezent şi în
ornamentica Renaşterii, dar într-o manieră mult stilizată, ajungind pînă
la schematism.
a Balogh Jolan, Kolozsvari reneszansz lada 1776-bol, în EmlKel, p. 16-23.
Motivul se întîlneşte in special pe monumentele închinate cultului dionysiac.
to C. Pop, Monumente sculpturale romane din Napoca, în ActaMN, V, 1968,
p. 479, 482, nr. 1, fig. 1 a-b etc.
m Gr. Florescu, 1 monumenti funerari romani della ,,Dacia Superior", în EDR, IV,
1926-27, passim.
12 Adolf Feulner, Kunstgeschichte des Mobels, Berlin, 1927, p. 47, fig. 35.
9
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De o factură aparte
pătrăţele adîncite şi in

este ornarnentaţia lăzii mesei nr. 6, cu decorul în
relief, ce dau imaginea unei table de şah (fig. 15),
motiv intilnit tot in antichitate, ce reapare in Rena:şterC' 13 • O bună analogie
a decoru.lui ne-o oferă, de pildă, o masă nord-italiană din secolul XVP 4 •
In inventarele Muzeului de istorie al Transilvaniei este menţionat că
masa nr. 6 datează din secolul XVII, deci este mai tirzie decit analoaga ei
de la Sibiu, astfel incit nu ne surprinde faptul că şi tăblia mesei este
pictată cu motive florale, policrome (trandafiri galbeni dispuşi pe un
lujer cu frunze verzi, totul deta.şindu-se de pe un fond verde inchis), înşi
ruite de-a lungul unui cerc mare, ce ocupă partea centrală a tăbliei.
O menţiune specială trebuie acordată blazoanelor întîlnite pe cinci
dintre mesele studiate (fig. 3, 4, 5, 11, 12). Toate blazoanele sint de tip
Renaştere, asemănătoare intre ele ca formă, unele avind însă baza rotunjită (fig. 1, 11, 16), la altele, in schimb, arcurile laterale se întîlnesc intr-un virf fonnind o acoladă (fig. 10, 12, 17). Unele dintre acestea încadrează numai zăvorul, altele cuprind incizat şi anul care datează masa
(fig. 10), pe cind iarăşi altele, pe lîngă an - trecut cu litere gotice - ,
conţin şi insemnele oraşului Sibiu (fig. 12, 17). Prezenţa acestor blazoane
de tip Renaştere indică, ca şi celelalte elemente ornamentale aparţinînd
aceluiaşi stil artistic, părăsirea treptată a goticului şi pătrunderea tot mai
insistentă a noului curent in sculptura in lemn a vremii.
Analiza formală şi stilistică a meselor sculptate aflate in patrimoniul
Muzeului de istorie al Transilvaniei evidenţiază, credem, faptul că, la
fel ca in alte genuri ale artei, şi in sculptura in lemn perioada de tranziţie
de la gotk la Renaştere constituie un indelnngat răstimp de căutări, de
renunţare treptată la unele forme vechi în favoarea altora noi, in condiţiile in care necesităţile vieţii cotidiene încă nu reclamau imperios
înlocuirea vechilor produse artistice gotice cu acelea ale Renaşterii.
in ceea ce priveşte atribuirea execuţiei acestor mese meşterilor autohtoni dintr-o regiune sau alta, deşi nu ne putem pronunţa cu absolută certitudine, totuşi, pe baza indiciilor din inventarcle muzeului, precum şi din
cele oferite chiar de aceste piese, sintem în măsură să facem unele precizări. Inventarele muzeului menţionează ca loc de descoperire sau de
provenienţă zona sudului Transi]ivaniei. Astfel, masa din 1555 a fost cumpărată de la Sibiu, ca şi masa din 1597. Masa nr. 2 a fast achiziţionată ia
Braşov, masa ornamentată cu "tabla de şah" figurează ca fiind găsită la
Şelimbăr, iar masa cu numă.rul de inventar F 2875 a fost descoperită
la Cisnădioara 15 • Două dintre J:ll.ffiele disootate, oea di!Il 1555 şi cea
din 1597, poartă in blazon insemnele Sibiul ud, două săbii incM.lJCişate,
La Muzeul Brukenthal din Sibiu se afJă o masă asemănător decorată, datată
in anul 1588, a cărei fiş.ă ne-a fost pusă la dispoziţie de colega Ana-Maria Haldner.
u Adolf Feulner, op. cit., p. 112, fig. 103.
15 Ace~i loc de provenienţă, Ci:snă<Noara şi Sibiu, îl găsim menţionat şi in legă
tură cu mesele aflate la Muzeul Brukenthal.
13
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care pledează pentru aceeaşi provenienţă din sudul Transilvaniei. Cu toate
aceste indicii, nu putem afirma că mesele ar prezenta un specific strict
local, nici ca formă, nici ca ornarmentaţie; exemplare asemănătoare se
intilnesc, de pildă, şi în muzeele din Ung.:l.!ria 16 • De asemelle'a, aceleaşi
forme ornamentale le regăsim şi pe alte piese sculptate in lemn, cum este
bunăoară uşa sacristiei bisericii dirn. Sînvăsii, aflată la Muzeul de istorie
al Transilvaniei, uşa păstrată in Muzeul din Sighişoara, datind din a doua
jumătate a secolului XVP 7 , sau o serie de piese făcînd pavte din mobilierul
bisericesc (strane) 18 •
Din cele expuse .rezultă că mesele puse in discuţie se integrează organic
în spiritul epocii de semnificative transformări artistice din care va ieşi
biruitoare o nouă orientare, mai apropiată de viaţă, de nevoile cotidiene
ale societăţii care i-a dat naştere.
FRANCJSO PAP -

VIORICA POP

DES TABLES SCULPTEES DANS LA COLLECTION DU MUSEE
D'HISTOIRE DE LA TRANSYLVANlE
(Resume)
Les auteurs presentent et interpretent un nombre de sept tables du XVI-cme
siecle, conservees dans le> patrimoine du Musee d'Histoire de la Transylvanif'. Si la
forme des tables est plut6t caracteristique pour le style gothique tardif, le-urs
decors rrefletent la transition a la Renaissance, en combinant les motifs gothiques
(les feuilles de chene bâtis sur une baguette ou sur des guii'landes) avec ceu.x de la
Renaissance (variantes de la fleur avec trois petal2s, "la table d'echecs", des
petales designees dans une maniere assez naturaliste etc.), en concipiant les
decors dans un esprit plus libre, plus detache qu'auparavant. Par ces traits, les
tables etudiees s'inclurent organiquement dans l'esprit de l'epoque des significatifs
changements artistiques, desquels va triompher la nouvelle orientation de la
Renaissance.

18

Balogh Jolan, Az erdelyi Renaissance, 1, fig. 259-260; Srobolcsi Hedvig,
op. cit., p. 65, fig. 4-5; Horvath Henrik, A kezmiiipar uj formcii, în Magyar
muvelodestărtenct,
17

10

vol. Il, Budalpest, f.a., p. 594.
Balogh Jolan, Az erdelyi Renaissance, 1, fig. 225.
Idem, fig. 253.
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STRUCTURA EI INTERNA. IDEOLOGIA EI.

Fără îndoială, cea mai interesantă mişcare eretică a secolului al XVI-1ea
a fost mişcarea anabaptistă. Este însă aproape cu neputinţă de stabihit cu
precizie cînd. în ce an .şi în ce împrejurări a apărut această mişcare.
Motivul rezidă în faptul că, din momentul apariţie1, propagatorii mişcării
au fost nevoiţi să-şi dlucă actdrvirta.rbea in condi,ţi'i dandestine, spre a se
feri de prigoana claselor dominante. De altfel. in literatura apuseană de
specialitate discuţiile privitoare la locul, data şi conditiile de apariţie ale
anabaptismului nu pot fi considerate drept rezolvate nici pînă astăzP.
Astfel, cer10etătorii din Statele Undte ooută ffn general ;;;ă fixeze anUl 1525
drept dată la care a apărut mişcarea. Acea~s~tă strădanie izvorăşte din
dorinţa de a nega. în ultimă instanţă, teru:linţelle revoluţionare ale anabaptismului de odinioară şi a scoate în evidenţă caracterul său exclusiv
religios 2 •
Nu intenţionăm. în cadrul acestei lucrări, să analizăm situaţia eco ..
nomico-socială pe solul căreia s-a născut anabaptismul. nici să urmărim
evoluţia sa pînă la războiul ţărănesc german :şi, după înfrongerea lui, pînă
la înfiinţarea comunei din Mlinster. Este însă mai presus lde orice îndoial'ă
că mişcarea anabaptistă nu s-a născut de pe o zi pe alta. Tnchegarea şi
dezvoltM"ea ei nu pot fi separate de mişcăriJJe anterioare eretice, 'oare, la
rîndul lor, sînt verigi ale procesului ce a dus la declaruşarea războiului

1 De exemplu Fritz Blanke stabi~eşte ca dată a apariţiei anabaptismului ziua de
25 ianuarie 1525.
2 Reprezentanţii acestei tendinţe neagă de altfel şi trăsăturile "comuniste" ale
C'omunităţilor anabaptiste. Cf. F. Blanke, Anabaptism and the Reformation, în
Recovery of the Anabaptist Vision, Scattdaile (Pennsylvania), 1957, p. 66. In Statele
Unite, unde există şi astăzi comunităţi anabaptiste mennonirt:e (curent apărut în
]url\.11 anului 1530 în Olanda, denumit după ,reprezentantul său Simon Menno, a luat
fiinţă în anul 1911 o societate (Mennonite Historical Society) cu scopul cercetării
istoriei mişcării anabaptiste. Din anul 1927 soci€'1:.atea dispune şi de o publicaţie
ştiinţifică: Mennonite Quarterly Review. Incepind din 1955, ea a inceput şi publicarea
unei enciclopedii. In ambele publicaţii au apărut culegeri şi izvoare foarte importante, dar ~i o serie de monografii şi studii, dintre care orientarea multora reflectă
tendinţele amintite.
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ţărănesc german. Fapte istorice stau mărturie şi pentru acţiunea propagandei anabaptiste în cadrul mişcării de Reformă încă în perioada premergătoare războiului ţărănesc german şi apoi pentru rolul ei de seamă
chiar în timpul acestuia. Conducătorul reformei populare din Germania
intretinea legături strînse cu fruntaşii mişcării anabaptiste. Mlinzer a
njuns în relaţii apropiate cu ei încă in anul 1520, cind activa ca predicator
in oraşul Zwikau. l'vliinze1· nu s-a alăturat însă anabaptiştilor, ci, dimpotrivă, ei <1 fost acela care i-a atras pe fruntaşii mişcării anabaptiste sub
influenţa sa=J. De atunci, din ce în ce mai mulţi anaba:ptişti au trecut
alături de Miinzer, devenind propagandişti activi ai concepţiilor sale .şi
adepţi ai mişcărilor din cadrul războiului ţărănesc, iar parte din ei rămî
nind credincioşi principiilor lui Miinzer d1iar şi după infringerea războiu
lui ţărănesc german.
După cum am arătat mai sus, anabaptismul, aVîndu-şi rădăcinile in
mişcările ţărăneşti şi plebeiene de la sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul celui următor, a fost un produs al mişcărilor de reformă din
Germania. Baza sa de clasă era identică cu cea a mişcărilor eretice de
nuanţă ţărănească şi plebeiană. Majoritatea adepţilor anabaptismului s-au
recrutat din sinul acestor pături, determinind caracterul ideologic, obiectivele social-politice ale mişcării, fapt care explică de ce anabaptismul s-a
ridicat in chip necesar impotriva reformei burgheze, dezvoltînd mai departe tendinţele antifeudale reprezentate de ereticii protestanţi timpurii,
precursori ai reformei populare.
Mişcarea anabaptistă nu era unitară, astfel nici elementele ideologiei
ei. In sînul mişct.rii s-au format de la bun început diferite curente, care
în multe probleme susţineau păreri identice, în altele însă se situau pe
poziţii divergente. Nu putem insista în cadrul acestei lucrări asupra îruvă
ţ.ăturilor ce caracterizau toate curentele anabaptiste, nici asupra tuturor
deosebirilor existente între ele. Ţinind seamă de scopul ce ni l-am pr()pus
prin însuşi titlul lucrării, vom incerca să subliniem doar trăsăturile comune esenţiale, precum şi deosebirile cele mai importante.
Elementul esenţial in ideologia religioasă anabaptistă, cel care caracterizează toate curentele ei, era negarea botezului copiilor. Anabaptismul
propovăduia că omul trebuie, înainte de toate, să devină demn de a se
supune botezului, să-şi insuşească conştient învăţăturile creştinismului,
ceea ce e posibil numai la o virstă adultă. Această concepţie însemna de
fapt ideea că nimeni nu poate fi încreştinat împotriva voinţei sale, că
spre a deveni creştin e nevoie de o voinţă matură, conştientă, de un act
liber consimţit. Deci ei nu propovădwau necesitattea rebotezării, d preceptul că botezul trebuie făcut atunci cînd omul a devenit matur pentru
acest act, deoarece numai în acest stadiu el este in stare să decidă asupra
propriei sale credinţe. Acest erez, negarea botezului copiilor, insemna
neacceptarea învăţăturii religioase oficiale privind "dezlegarea de păoate".
Din motivele sus-amintite, denrumirea de "mabaptişti", "rebot€e.ători"
nu acoperă pe de-a întregul esenţa ideologiei religioase a mişcării.

s Friedrich Engels,

Războiul ţărănesc

german,

ediţia
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Trăsăturile

comune cele mai cunoscute ale diferitelor curente - pe
cea arătată - erau şi următoarele: susţinerea necesităţii separării
hisericii de puterea de stat; interzicerea - bazată pe biblie - a prestării
jurămîntului în faţa instanţelor judiciare inclusiv în cazul proceselor;
lupta împotriva intolerantei religioase. Dar totodată anabapti.ştii credeau
în "revelaţia interioară", ca urmare "cădeau în extaz", aveau ,.vedenii
~i darul prorocirii~~.
Propagarea ideii comunităţii bunurilor făcea parte şi ea din trăsăturile
esenţiale ale mişcării anabaptiste. Totuşi, unii dintre reprezentanţii anabaptiştilor rămîneau pe poziţiile proprietăţii private, iar altii susţineau că
cei bogaţi trebuie să-şi împartă averea sau surplusurile de venit celor
săraci. In legătură cu puterea de stat, unele orientări susţineau că aceasta
este incompatibilă cu egalitatea şi frăţia creştină, că armata. războaiele,
recrutările forţate, impozitele, dijmele, în ~eneral prestatiile faţă de pute:rea de stat, de biserică şi de feuldaLi 'OOnstirbuiie un saJcrilegiu :abominalbil,
iar alţii îşi îndemnau adepţii la îngăduinţă faţă de puterea de stat, la supunere faţă de nobili.
In cadrul mişcării exista curentul care nega dogma trinităţii, argumentînd că ea "nu-şi găseşte justificarea în Biblie". Reprezentantii acestui
curent (Martin Cellarius [Borrhaus], Hans Denck, Johannes CampanUJs
etc.) sint consideraţi cei dintîi precursolii a~ 1antitrinirtarismulu1 4•
Cele mai mari deosebiri lde păreri, din care decurge-au de fapt diferenţele între propaganda revoluţionară desfăşurată de către diferitele curente,
s-au manifestat în problema infăptlllirii ,,impărăţie'i milenl3re divine".
Reprezentanţii curentului celui mai radical, şi anume adepţii lui Thomas
Miinzer, susţineau apropiata înfă?tuire a împărăţiei milenar€' de către
oameni, prin violenţă. Această împărăţie au înoercart ei să o înfăptuiască
în nrumel·e "dreptului divin" încă in martie 1525 Îlll Turingia\ la Miih1ha:usen, la FrankenhaiUSen, apoi in 1535 (timp de mai bine de un an şi jumă
tate) la Miinster, prin înlăturar·ea cu forţa, cu armele, a rînduielilor exi,stente. Curentul reprezentat prin Hans Hut S'U:Sţi.nea că ·din poruncă divin.ă
imperiul otoman, printr-o oampanlie militJară, VIa nlimici împărăţia "necredincioşilor" şi nu vor scăpa decit an:abaptiştii. De ~a~d păre!'ea că turci·i nu
trebuie să fi,e combătuţi .c•u armele. O al'tă idee, susţinrută de Melchior
Hofman, ere aceea că "prăbuşirea", "cotitura" va fi infăptuită de către
"îngerii distrugerii", iar toţi necredindoşH, adi,că oei ce nu vor să fie
re-botezaţi, vor pieri.
Odată cu înăbuşirea comunei din Miinster j1a sfîrşit faza revoluţionară
a dezvoJtării mişcării nnabaptiste. !n :a doua jumătate .a seooluluj al
XVI-1ea curen'cele an'abaprti'S'te pierd din ratdioali~SmiU~ lor, mişcarea dobind~ oaJI'\aicterul runei sede, inlde;părtîndru-se tot mai mult de oa!'lacte.rul
ei iniţial revoluţionar. Trăsătura comună a celor cinci curente de acum
inlainte ·existente5 printr1e care şi 'a huteritismu~ruli '(curent eare ne
lîngă

' Wilbur Morse Early, A mi unittirius oroksegilnk, Cluj, 1937-1938, p. 29-48.
5
Fr. Braekmann, A propos des anabaptistes bruxellois, în Oahiers Bruxellois, 3
(1948), fasc. II, p. 28.
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mai îndeaproape) - , llll()derate sau mai rigoriste, ena. că ele
o propagandă paşnică pentru înfăptuirea concepţiilor lor social-religioase. Huteritismul din Moravia conţinea de asemenea elementul
de ~teptare a prăbuşirii orinduirii existente, dar in interpretarea pe oare
i-a dat-o Jakob Huter înfăptuirea "împărăţiei milenare" nu se mai preconiza pe calea armelor, ci avea să se prodJucă prin mijloace paşnice 6 •
Conform acestei poziţii in cele aproximatrl.rv 60 de comunităţi existente pe
teritoriile morave, organizate in majoritlatea lor pe baza principiului comunităţii bunUTilor, anabaptiştii incercau să înfăptuiască o stlare "creştină
ideală".
Anabaptiştii refugiaţi
potriva lor, după 1525,

in Moravja din cauza prlgoanei indreptate îmapoi după înăbuşirea comunei din Miinster, au
fost pe alocuri deosebit de bine primiţi. Ce-i drept, autoritatea de stat
ii prigonea, cind mai mult, cind mai puţin, însă ei au putut să se menţrină
datorită unor familii nobiliare, carre îşi aveau motivele lor de a le lua
apărarea. Motivele acestei ocrotiri au fost arrgumentate în felul n.umăwr,
in anul 1567, împăratului Maximilian, care dorea să-i alunge in timpull cel
mai scurt: ". . . Rebotezătorii sint nişte su~i foarte trebuincioşi, astfel
ei nu pot fi alungaţi fără mari dezavantaje, ei sint muncitori zeloşi, eco:10m.i, cumpătaţi şi de altfel cei mai ind.eminaltici" 7.
ln Transilvania anabaptiştii au fost •zaţi pe domeniul fiscal de 1a
\'inţul de Jos incepind din anul 1621, după care succesiv în 1622, 1623,
1629, 1635, apoi in anul 1649. Dintre toate colooizările cunosc'lJ.Ite, cea
mai mare ca proporţii a fost a<.-eea din 23 decembrie 1622-12 ialn'Uial'ie
1623. Pe baza informaţiilor ce le conţin croruiciLe an~rubaptdste, însemnările
cronicarilor transilvăneni, prerum şi datele arhivti.stice, numărul an.abaptiştilor coloniza ţi la Vinţul de Jos între all1ii 1621-1649 8 îl putem aprecia
6 Bericht und Bekanntnus etlicher Glaubens-Artikel der Brueder so man die
Hueterischen oder Măhrischen nennet (Ar1iculi confessionis Anabaptistarum) 1559.
Titlul după R. Szcntivanyi, Catalogus concinnus librorum manu.scriptorum Bibliothecae Batthyti"'.yanae, Szeged, 1958, nr. 489.
7 Anton Gindely, Geschichte der Bohmischen Brilder, II, Praha, 1857, p. 19--21.
H După părerea noastră, anabaptiştii veniţi in Transilvania în perioada sus-amintită n-au rămas în totalitatea lor la Vinţul de Jos. Deja in timpul domniei lu!i. Gabl"iel Bethlen se ob~ervă iluctuaţia unor grupuri de meşteşugari, împreună cu familiile lor, de pc un domeniu pe altul, desigur acolo, unde era nevoie de munca
lor. Probabil tot in acest răstimp a luat fiinţă ~i comunitatea de J.a Mice$, in
apropierea reşedinţei princiare de la Alba Iulia (Jakab Elek, Erdely es az anabaptistcik a XVII. es XVIII. szcizadban, în Kereszteny Magveto, XI, 1876, p. 2-12). NumăMll membrilor acestei c·omunităţi nu-l aun<>a~?tem, dar ei s[nt strămutaţi aici probabil de la Vinţ, alcătuiţi fiind din unul din grupurile compacte originare din acelaşi loc. Unele documente păstrate în arhlva familiei Rak6czi dovedesc că după 1630
în Transilvania, .anabaptiştii trăiau, in afară de Vdnţ, atît pe domeniul de iLa Gilău,
cît şi pe cel de la Gurghiu, Iernut, :la Făgăraş etc. Ele ne înştiinţează despre fluctuaţie permanentă încă din anul 1631 spre diferitele domenii ale familiei Rak6czi.

https://biblioteca-digitala.ro

,,COMUNA" ANABAPTISTĂ DE LA VINŢUL DE JOS

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

235

la cea 1500-1700 de persoane. Acest număr oscilează in interval'Ul amintit, dar denotind o accentuată deool'leştere numai in a doua jumătate a
secolului al XVII-lea. Ex;ilstă păreri oare pun sub semThul Îillrtoobării
nrumărUil enunţat mai stliS 9 • Bazindu-ne pe oronioari contemportani saşi,
mai ales ,pe cele relatate de Gea.rg KraUJS, numărul fixat ou aproxi.maţie
de noi este - credem - aproape de cel ·Ce va fi fost acela real. Kraus
(1607-1679), oare şi-a redactat .cronica incepind din anul 1650 la Sighişoam, unde deţinea fUIIlcţia de notaJr orăşenesc, era in general bine informat asupra realităţii deceniilor şi a mediului în care a trăit. Ce-i
d.rept, K<raus n-a enunţat numărul anabaptiştilor ~a •colonizare, ci a aTătalt
că numărul lor a crescut după colonizare: " ... ei scria Kraus - s-au
înmulţit de atunci după felul .baptiştilor cu citeva mii de oamooi" 10• In
această relatare, exagerarea lui KraUJS este intenţionată, dedesubtul ei
se ascunde aversiunea pe oare păturtile bresLaşe ale oraşelar săseşti o
purtau ana.baptiştilor de ·la Vinţ. Tocmai intenţia vădită de exagerare a
lui Kra'UJS ne face să ne menţinem JPărerea, deoarece in carz că numă:ru:l lor
la col!onizare ar fi fost (ne gÎlndrim la motivele din cauZ'a cărora numă
rul lor oscila, sau descreşte) mult mai scăzut, este aibsolut nerv.erosimilă o
astfel de spo6re ce ne-o sugerea?A Krnus. Totodată, nu este de crezut
ni-ci faptul că el [Kraus] i-'M fi deplins pe "bieţH meseriaşi S~a.Şi" pentru
"marea pagubă" cau.zată loii" prin "aducerea ibaptiştilor", in caz dacă rolul,
ponderea meşteşugarilor de la Vinţ ar :ffi fost neinsemnată. Iar această
din urmă realitate era in interdependenţă dii!I"ectă (printre alte-le) şi cu
număruJ lor.
ln iJ.egătură cu provenienţa gTupUJrilor anabaptiste c:are sosesc in Trandestul de îndepărtate de Vinţul de Jos. In anii 1631, 1635, este atestată prezenţa
unor dulgheri ~i morari la Sarospatak, la Munkăcs (Mukaeevo, U.R.S.S.), in 1646 la
Pocsaj (R.P. Ungară); în 1634 a funarilor, in 1645 a postăvarilor, în ,1646 a unui
făurar de cuţite împreună cu famiUa, tot la Sarospatak. Dintr-o scrisoare a prefectului domeniilor Râk6czi din părţile Ungariei, datată la :a oot. 1645 şi adresată principelui, reiese printre altele că prefectul, după cum insillji scrie: " ... am avut mult
de a face cu anabaptiştii de la Vinţ" (aceştia lucrînd foarte adeseori la Sarospatak).
Magyar Orszagos Leveltar (Arhivele lde Start: ale Ungariei), Kamarai (PenzUgyigazgatâsâgi) leveltiirak, Archivum Farnililae Rak6czi de Felsovadasz; fasc. 3. pali. 1. No.
26; fasc. 4. No. 39; fasc. 5. No. 4: :fasc. 12. foL 594--596; fasc. 14. fol. 496-497;
fasc. 14. foi. 365-366 (in continuare MOL, AFR, fasc. etc.); cf. Detshy Mihaly, Adalekok a sarospataki ujkeresztenyek (habtinok) tărtenetehez, în A Herman Ott6 Muzeum Evkonyve, XI (1972), p. 124-142. In concluzie numărul fixat cu aproximaţie
(1500-1700) nu înseamnă ·că toţi aceştia au rămas ~i au trăit aici. Vinţul de Jos
era locul unde ei soseau în Transilvania, unii rămîneau aici definitiv, alţii plecau
după un timp, sau erau trimişi în aLtă parte, se reîrutorceau, decedau etc.
9 Horst Klusch, Forschungsergebnisse zu dem Thema ,,Die Habaner in Siebenbilrgen", în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Band 14, 2 (1971), p. 101-103.
1o G€org Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665. Traducere de G. Duzinchevici şi
E. Reus-Mîrza, Bucureşti, 1965, p. 58.
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sLlvania, cronicile ne incurnoştinţea..ză că majoritatea membrilor acestor
grupuri erau originari din Moravia, din oomunităţile de la Maskowitz
(:Maskovice) şi Oleckowitz (Okskovice) 11 •
Prima ştire referitoare la organizarea comunei anabaptiste de la Vinţul de Jos s-a păst!1at intr-o scTisoare a lui Gabriel Bethlen purtind data
de 26 iulie 1621, adresată soţ.iei sale Su.zana Kamlyi1 2 • Prin acea:stă s·cTisoare Bethlen dispune provisorului ca la dispoziţial anabaptiştilor să fie
puse, printre alt~le, şi diferite materiale de construcţie, pentru ca "aceş
tia să poată construi casele aşa cwn c obiceiul lor".
Una dintre cronicile anabaptiste ·relatează că La 31 august 1621 principesa Suzana Karolyi ,,a făcut o vizi·tă anabaptiştilor" sosiţi la Vilnţ şi
cu aoeastă ocazie le-a dese-mnat terenurile unde ISă se gospodăreasc'ă. ln
aceste locuri ei au şi inceput să-şi ridice ca~ele şi atelierele 13 • In privilegiul şi actul d<:' donaţi<' acordat la 4 iulie 16~~ d~ către Gabriel Bethlenu
sint înşiraţi propriCltarii terenurilor vecine oelui donat anabaptiştilor.
Reiese din actul sus-amintit di terenul pe care w·ma ca ei să-şi organineze
"comuna" era mărginit la norld de apa Mureşului. Pe de altă parte Szalardi

LI Afirmaţia se baZI"<IZ:"I pC": 1. fragmentele păst1·ale ale' cr-onicii lui Jakob Werner,
Hausz Buech. Darein \\.Ler Brueder zu Allwint;; unser Hausz, Hof, Ackher, Weingartten, Giirtten, Wysen und alle Ligende Gietter Beschreiben, Neben vorgeenden
Kurtzen Bericht, unserrn Nachkimlingen, Durc/1 \Velclte Mitel Wier aus dem Miirher~n in Sibenbirgen komer~: wl-d hie niderglassen haben (titlul după Wagner J6zsef,
A nyitrai egyhcizmegyei konyt·tcir keziratai es regi nyomtatvanyai, Budapest, 1886,
p. 3-9; in continuare: Cronica lui Jal-wb Werner). Autorul cronicii, d:? profesie învă
ţător, "Schulmcistcr von Damerschitz'·, pare-se că işi incepe cronica in anul 1623
la Vinţ. Fragmentele păstrate se referă la anii 1623-1641. Manuscrisul a ajuns -

probabil - în Biblioteca Diecezană din Nitra prin lăsăm:întul iezuitului Teofil Delpini (intr<> anii 178-1-179C. canonic la Nitra), însărcinat cu catolicizarea anabaptiştilor
de la Vinţ (1764·--1767). ::!. Cronica anabaptistă păstrată in Biblioteca Uni·versi.tară Cluj
(in continuare: Historia Auabaptistarum, Ms.s. nr. :J2Hj. IniţiaJtorul cronicii a fosl
Joseph Hauscr (?).După caracterul s::risuluJ. se pare că cl"Onica a fost continuată de o
altă persoană. Cronk-·1 a fo::.t numai menţionată in repetlate rinduri (mai recent de
Robert Friedmann in Die Schriften der Hutterischen Tiiufergemeinschaften, Wien,
1965, p. 8). Nu insistăm asupra detaldilor privind această cronică, deoarece identificarea autorilor, originalitatea C'i ridică o set·ie de proul('Jll<', ceea ce necesită confruntarea cu cron:cile <.mabaptistc aflate in diferite biblioteci din R.P. Ungară.
Rezultatele cercetărilor Vf'Zi in M. Bunta -- E. Katonn, Cronica anabaptistă din Cluj,
manwcriiS.
12 Gergely Samuel, Bet.hlen Gâbo;· levelei felesegehez Karolyi Zsuzsanncihoz, in
Tortenelmi Tcir, 1882, p. 127-128.
13 Cronica lui Jakob Werner, p. 6.
14 Aldasy Antal, Az anabaptistcik kivciltsciglevele, in Tortenelmi Tcir, 1892, p.
367-369; privilegiul, actul de donaţie in traducere germană după originalul latincsc
s-a păstrat şi in Cronica lui Jakob Werner.
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notează

in cronica s·a 15 că anabaptişti~ au fost aşezaţi ia Vdnţul de Jos,
"in cotul Mureşului, ~intr-Ulll. locşor- foarte potrivit~'.
Pe baza privile~ului din 4 iuJi,e 1622, a irnoimJaţiilor cuprinse in cronica
lui Sza.lardi şi mai ou seamă in CI1onica lui Jakob Werner, precum şi în
urma săpăturilor arheologitce efectuate in vara anului 1970, localizarea
,.comunei" poate fi făcUJtă în partea sudică a localităţii actua:Le, pe malul
sting al MUTeşului, pe un teren de 1aproximativ 3---4 ha, la nord-vest de
bi~etrioa (in preZient) reformată, reconstruită in 's.ecoluJ. al XV -lea.
Croni,oarul J akob Werner, oare a t'l"ăit la Vinţul de Jos, avînd şi
aici f:tmcţia de învăţător La şcoa1a anabapti-stă, de5cria astfel comuna:
"Această casă [gospodărie,

n.n.] ... sau curte are ... o astfel de formă şi este aşe
la celE patru puncte cardinale ale lurn.iri, precum este scrisă în epistola casei ...
deoarece avem peste tot lex!ul diferite clădiri.
In primul rînd este menţionat in epistola casei planul de răsărit, acolo <'Ste
latura unde se află focul curţii [probabil bucătăria şi sala de mese comună. n.n.]
... ~i casa băii [a bărbicrilor, medicilor?, n.n.] şi pe ~care o numim noi partea din
dos sau curtea din spate. In al doilea rind este rnRnţionată latura spre amiazăzi ...
unde avem acuma croitoria, [atelierele] şelarilor şi a curelarilor. In al treilea rînd
este semnalat apusul, acolo stau acum cuţitarii, tăbăcarii şi pălărierii [?] . . . pe
latura ele miazănoapte curge riul Mureş ... acesta e lex!ul unde avem acum atelierul blănarilor, colţul principal sau frontonul marii noastre camere actuale şi o
parte a grădinii noastre de casă [grădină de zarzavaturi, n.n.].
zată

Există însă în spatele atelierului cuţitarilor, pe riul Mureş [pe un loc] pc care-I
numesc într-un document »Niedcrgang••, două sărării pe care ni le-a dăruit regim•.
[prindpesa Suzana Karolyi, n.n.] pentru curtea [noastră] . . . pe locul unde a fost
odată un atelier de cuţitari ... sau acum atelif'rele de fierărie" 1 ''.

Săpătura amintită mad sus a ,avut un aartCllcter- de sondaj, scopul UJrmărit
fiind descoperirea urmeLor aşezării, a atelierelor meşteşugaJrilor anabaptişti, menţionate de izvoarele ,şi re1atări1e aronicarilor. Din cauza revăr
sării Mureşului îrn 1Î71, apoi în Tlepe.tate rinduni in prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în momeilltul de faţă pe locurHe amin.tite1 nu se mai
păstrearză urme vizibile ,a},e "comunei" de odinioară (ale construcţiilor
specifice habanilor) 17 • Prin cele trei secţilllJli paralele trns.ate la noPd-vest
de biserica amintită am reuşit pe de o parte să delimităm intinde:rea
teTenului, pe de alta ,să ,s,urprin.idem pă.rţH,e Ulnor dăd'iri de dimensi'lLili
considerabile, care se incadr~aru organi·c ÎIIl. 'COmpLexul descris de Jakob

1s
Szalardi Janos, Siralmas magyar kr6nika, în Erdelyi Tortenelmi Adatok, II,
Cluj, 1853, p. 62.
16 Cronica lui Ja1cob Werner, p. 8-9.
17 Langroff Adam, Habcin hazfedelrol, Eger, 1772. Autorul descrie şi schiţează
schema locuinţelor, clădirilor construite de ei. Pe lîngă forma acestora, interesantă
era soluţia pe care o foloseau la construcţia acoperişurilor. Pentru evitarea incendiilor lutul îl amestecau cu paie şi în felul acesta clădirea lua mai greu foc.
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Wern.er. Această din urmă constatarre se limpune şi in UI"..DJa an.alizm. materialului rezultat din săpături: abnndenţa ceramdcii habane, marteTii prime
(os, sidef - folosite de ha·bani la făl.I!l'"irea tacimurilor). Aceste materiale
s-au găsit tocmai in partea unde Werner sdtuearz.ă in cronica sa atelierul
cuţitarilor. Pe lîngă materialele şi unnele lalllintite s-au găsit şi alte produse fdnite sau semifinite, de asemenea camcteristi.ce meşteşugurilor pmc;icate de anabaptişti 1 !l.
Referitor la principiile de organizare şi funcţionalfe a "comunei", la
.;;tructura ei internă, cele mai imPOrtante izvoare se dovedesc a fi cronicile
anabaptiste. In privinţa obiectului lor istoric, nu toate informaţiile cuprinse in aceste cronici pot fi acceptate. Scrise de fapt ca opeve de exaltare
religioasă, ele aveau în primul rînd menirea de a cultiva memoria "fraţilor" care au rezistat prigoanei ori chiar au murit din cauza ed. Astfel
ele tratau inainte de toate evenimentele ce corespundeau obiectivelor pe
caw şi le-a propus mişcarea. Autorii aoestolf cronici, în general, se mulţumeau să consemneze doar evenimentul istoric respectiv, fă'l"'ă să insiste
asupra imprejurărilor şi detaliilor. Cronicile istorisesc însă peripeţiile prin
care au trecut coloniile anabaptiste, datele biografice ale unor conducătorii
decedaţi. regulile de funcţionare a diferitelor iTIIStituţii, modul de alegere
a slujbaşilor, confirmarea lor etc. Amintind numeLe unui membru al
,.comunei" in legătură cu un eveniment oarecare, cronicarii consemnează aproape intotdeauna ocupaţia acestuia şi slujba pe care o iavea in
cadrul "comunei". Menţionăm însă faptul că însemnările privind aceste
probleme cronicarii anabaptişti nu le redau intr-o fonnă slintetică, ci ele
trebuie desprinse din noianul de date, de evenimente, uneori nesemnificative, confuze sau contradictorii, pe oare le găsim in relatările diferiţilor
cronicari, pentru a reconstitui o imagbe cit mai apropiată de rrealLtatea
vieţii cotidiene a comunei.
ta Prim:.1 secţiune de 25 x 1 m am trasat-o in direcţia nord-sud. Ceramica găsită
în această secţiune, fiind şi de factură babană, ne-a serYilt ca un prim indiciu, de,şi
nu am observat urme de locuinţe. A doua secţiune, de 27X0,5 m, a fost trasată la
35 de m. vest şi paralel cu prima secţiune. Aici am o.<>zvelit urmele unei clă
diri, constînd din două încăperi. In cele două încăperi s-au găsit diferite
obiecte de fier şi ceramică populară, cu smalţ de plumb şi fără smalţ, ceramică ce
se datează între secolele XVII-XVIII. A treia secţiune am trasat-o la cea. 120 de
m de secţiunea a doua, în direcţia nord-sud, nnde am dat de urmele unei constru.cţlii
avînd ziduri groase de 0,40 m, zid lucrat din pietre de calcar, fasonate, legate intre
ele cu mortar. In jurul acestor urme de construcţii am găsit diferite obtiecte de fier,
cuţite, furculiţe avind forme specifice ale tacimurilor confecţionate de meşteşugarii
habani, precum şi os şi sidef neprelucrat. Importanţă deosebită prezintă ceramica
găsită aici, de o calitate superioară, avind smalţ alb de cositor, albastru sau galben, precum şi fragmentele de cahle. Atit fragmentele de ceramică, cit şi cele de
cahle, care au şi inceput să apară deja la o adincime de numai 20-30 cm, poartă
ornamentele caracteristice ceramicii habane. Săpăturile au fost efectuate de P.
Gyulai şi M. Bunta.
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ProbLemele tratate in. continUJare mluCI'IaJI'IOO. de faţă se lba?Jează pe reLaîn mai multe cron:id aruabaptiste 111 • AnabaptiştH stabiliţi in
Trensilvama erau huteriţi, I1epreZ'eii1Jtin.!d Nipa modere,tă a anabaptismulu.i.
In organi?Jarea şi activitatea comunităţii - drupă cum !'eiese din cronicile
menţionate s-au IB.firmat prinai.pii1e pe oare s-a bazat şi funcţionarea
comWlităţilor huterite din Moravi•a, apoli m•ai tirziu a acelo11a de pe teritoriul Slovaciei.
Alllabaptiştii din Vinţul de Jos şi-au construit în comnn casele pe
terenul care le-a fost donat pe maWul Mureşru.JruJi; tot acolo au ridicat •acareturi, ateliere, in jurul unei curţi mari pe care au inconjurat-o, apoi
cu garduri (ziduri ? ); aşe:oa1rea ·astfel organizată purta denumirea de
"Raus Hoff", "Haushaltung", "Habaner Hof", "Haushraben " 20 • In fruntea
ei se af1a stiB.rostele. Mai puţin ra:dioale ÎIIl ideologia lor, in privinţa sistemului egalităţii economice, comunităţile huterite erau in general Tigoriste.
Dar este adevărat şi faptul că nici .printre "Fraţii din Moravi,a" nu exis~a
o unitate deplină de v;eder:i in această privinţă . .Anabaptiştii stabiliţi în
Trnn.sHvania fiind originari dJn Moravia, se .aplica oare la Vinţ principiul
comU!Ilităţ:i bunurilor? Pe baz.a iiilformaţiilor oferite de cronicile anabaptiste menţionate, răspunsul la această int11ebare nu poate fi dedt afirmativ. Căutînd să instauveze o "stare creştină ideală", egalitatea economică şi socială, anabaptiştii de la Vinţ •Considelf!au drept bun al tuturora
pămîntul, uneltele de Lucru, produsele meşteşugăreşti rezultate din munca
tărlle CUJprfuse

comUIIlă.

Comunitatea bnnrurilor este atestată, pe lingă cronicile anabaptiste,
în diferite alte izvoare. Din re1atărrile acestorn r,e,iese că iezuitul Delpini,
in cadrul acţiunii sale de oatolidzare, intreprinsă intre anii 1763-1767 la
Vinţul de Jos, "a împărţit păa:nintul pos.eda\t şi lucrat în comun, interzicind
cu străşnicie în viitor lucrarea in comun a pămintului" 21 • O altă sursă ne
informează că, din cauza desfiinţăr\ii comunităţii, meşteŞ'Ugarii de 1a Vinţ
au rămas dint!f-o dată făTă •ateliere şi ~Unelte de muncă, neavind din ce
şi

19

Ambrosius Resch, Ein Klein Grilndliches Denkbichlein seit 1524-1642; Chronica und Kurze Geschichte ... Wie Gott Mii Seinen Ausserwehlten Gehandelt hat
1630-1708 (Titlul după Robert Szcntivanyi, op. cit., nr. 656 şi nr. 399). Ambele
cronici se păstrează la Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia, nr. II--12~. respccliv
IJI-93 (în continuare: Biblioteca Batthyaneum, nr. II-122, III-93); Cronica lui
Jakob Werner; Historia Anabaptistarum, Mss. nr. 3217.
20 Denuminle amintite le-am intilnit in: Cronica lui Jakob Werner, p. 3; Historia
Anabaptistarum, p. 20070; Scrisoare datată din 1635, M. Bunta - E. Katona, Cronica anabaptistă din Cluj, A. Kudelkova - M. Zeminova, Habânska Fajans, Praha,
1961, p. 8.
21 Arhiva Istorică ~ Academiei Republicii Socialiste România Filiala Cluj, Cartophilacium Transylvanicum, p. 109-112. Colecţia Kemeny Samu~l (în continuare:
Cartophilacium Transylvanicum); T6th Mike, Az anabaptistak Erdelyben es Delpini,
în Katholikus Szemle, 6 (1892), p. 769; Kovari Laszl6, Erdely regisegei es tortenelmi
emlekei, IV, p. 215, 238.
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"Un olar- se arată intr-nn raport trimlis epi.sooopului romano-oatolic
pe nume Johann Sturt.z, in virstă de 30 de ani, a incercat să strîngă in
jurul său pe toţi olarii r~i fără ltucru şi să injghebeze o nO'llă C'Omrun.itate de meşteşugari""u. In anul 1763 plebanuil. romano-catoHc din Vinţ, din
ordinul episcopului de la Alba Iulia, întocmeşte un raport privind profesia de credinţă a anabaptiştilor. In acest raport se arată următoarele:
" ... acum 100 de ani, ei posedau in comun toate bnnll.lrile. D~i sJU.Sţin şi
astăzi că e bine ca toţi creştinii să posede in comnn bunurile, şi nici unul
să nu aibă mai mult decit celălalt. mai nou totuşi este ingădruită posec:iare-a
averii obţinute pe cale cinstită•' 23 •
In concepţia lor, "împărăţia milenară" ce aşteptau să se infăptuilaScă nu
va fi u.n pămînt al trÎindavilor, ci al celor ce trudesc ou braţele; va fi o
ţară ba:oată pe egalitate, rmde nu vor exista nici stăpîni, nid !Slugi, ci toţi
vor fi obligaţi să muncească. In viaţa lor de toa'te zilele se călăurz:eau
după principiul că, pînă la înfăptuirea acestei "împărăţii", nimeni nu
poate trăi fericit şi cu conştiinţa impăoată, decit dacă îşi cîştigă pîinea
prin muncă 24 • Transpunerea in practică a acestui principiu 'a dat roade,
intrucit, la fel ca in general in Buropa centrală, şi habanii din Vinţul de
Jos erau meşteşugari cunoscuţi, apreciaţi in întreagă Transilvania.
-

Chiar la colonizare, factorul hotărîtor a foot - ei avind faima unor excelenţi
- acela ca să se mărească numărul meşteşugarilor aflaţi in afara breslelor,
ca principele Transilvaniei Gabriel Bethlen să dispună de o pătură de meşteşu
gari cu ajutorul căreia să se poată dispensa de bresla..?ii inchistaţi în monopolurile
organizaţiilor lor. Printre ei se aflau: ţesători de postav, funari, fierari, lăcătuşi,
făurari de cuţite, curelari, tăbăcari, cojocari, pălărieri, butnari, dulgheri, dogari, olari,
zidari (constructori) ek. !'J'u încape ÎI;să îndoială că membrii comunităţii nu se oaupau exclusiv de meşteşuguri. Printre ei se aflau şi agricultori, crescători de vite,
oieri, cultivatori de legume, fruct..c şi viţă de vie, grădinari, conducători de ferme
Ptczs. ActiYitatea lor era dirijată de către "conducătorul gospodăriei". Ajungind la
o anumită vîrstă, fiecare îşi putea alege ramura de activitate pentru care se simţea
chemat. Meşteşugar-ii lucrau pe branşe, în ateliere comune, unde aveau la dispoziţie
mijloacele de muncă şi materia primă. Peste toţi meşteşugarii din aceeaşi branşă era
un supraveghetor (conducător, şef), care se îngrijea de respectarea normelor profesionale şi orgarui.zatorice existente in cadrul branşei; alţii se preocupau de procurarea
materiilor prime, de desfacerea produselor, de repartizarea sarcinilor de muncă
etc. Materia primă ce urma să fie prelucrată era achiziţionată din banii comunităţii,
meseriaşi

Veszely Kâroly, Az alvinci plebcinia, în Magyar Sion, 1 (1863), p. 432-444.
Raportul, care formula in opt puncte profesia de credinţă a anabaptiştilor
din Vinţ, a fost publicat de Veszely Kâroly, op. cit., p. 440 şi urm.
2f Vezi notele 6, 11, 19.
25 In documentele scrise în limba maghiară pentru deţinătorii acestei slujbe se
foloseşte cuvintul de "majorosne". Reiese deci că e vorba de femei. Principesa
Suzana L6rantffy, pe diferitele domenii ale familiei, se folosea cu predilecţie de
serviciile lor.
22

23
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unde intrau şi veniturile provenite din vînzarea produselor. In cadrul diferitelor
branşe diviziunea muncii era organizată pînă in cele mai mici faze aJe producţiei,
în sensul că un număr de meşteşugari se ocupa exclusiv de anumite munci in
cadrul procesului de producţie. Produsele erau considerate ca realizări ale comunităţii şi nu ale individului, astfel nici măcar produsele ceramice ale olarilor,
fiind mai cu seamă produse art.i:>lice, nu au fost marcate cu sigla olarului sau a
decoratorului care le-a realizat. Principiile generale de funcţionare ale "comunei"
fiind obligatorii, modul de organizare a diferitelor branşe era unitar şi identic.
Eranşele meşteşugăreşti astfel organizate, capacitatea de producţie a atclierelor era
relativ însemnată, ceea ce e~lică faptul că anabaptiştii - un număr relativ mic
de meşteşugari - ajung să concureze în unele mescrii nu numai în privinţa calităţii mărfurilor, dar şi in privinţa cantităţii produse, cu meşteşugarii breslaşi ai
diferitelor oraşe, provocind ingrijorarea acestora la numai cîţiva ani după stabilirea
ln Transilvania2 6 •
Bunurile, stocurile acumulate, provenite din cîştigul muncii colective, erau repartizate in mod egal; respectiv, in cadrul comunităţii tendinţa era de a aplica principiul repai'tiţiei egale a bunurilor. După mărturia unor izvoare, acest principiu
s-a reuşit să se aplice aproape cu stricteţe pînă in ultimele decenii ale secolului
al XVII-lea. Intrucit bun·urile provenite atit din activitatea meşteşugărească, ci't şi
din diferite alte munci formau proprietatea comunităţii, aprovizionarea acesteia
era asigurată în mod centralizat, organizat, prin persoana unor conducători anume
aleşi pentru îndeplinirea acestei sarcini. Din rîndurile meşteşugarilor erau desemnaţi 3/ceia (de pildă croitori, pantofari, pălărieri, cojocari etc.) care furnizau membrilor comunităţii îmbrăcămintea, încălţămintea etc. necesare, şi în general toate
cele trebuincioase. O altă parte a meşteşugarilor producea bunuri pentru desfacere,
valorificare. Din cronici, dar şi din raportul amintit, pc lîngă cele arătate mai sus
reies încă o serie de aspecte privind viaţa Jor de toate zilele. Astfel, ei întreţineau
o bucătărie şi sală de mese comună (termenul folosit in textul german al lui Jakob
Werner are sensul de "focul curţii")2 7 • Ţinuta lor exterioară era modestă, simplă,
uniformă. Bărbaţii, femeile şi copiii purtau deopotrivă pălării cu boruri largi, de
culoare cenuşiu-închisă (neagră ?), cămăşi cu mînecile ,bmgi, haine; bărbaţii îmbrăcau pantaloni destul de scurţi, pînă la genunchi, femeile fuste largi, lungi pînă
la glezne şi şorţuri (fig. 1)28. Viaţa lor de toate zilele după efectuarea muncii zilnice
se caracteriza in general printr-o atitudine qua!si ascetică, de dispreţ faţă de "plăce
rile lumeşti". Distracţiile lor se desfăşurau in cadrul intrunirilor comune, la care
participau deopotrivă bărbaţii, femeile şi copiii (de la o anumită vîrstă). Invăţătorii,
predicatorii se adresau mulţimii adunate, după oare toţi cîrutau împreună. Predilecţia pentru cîntece şi în general pentru cîntat constituia poate suprema lor distracţie. Din cele arătate reiese că ei se remarcau printr-o viaţă pură, :modestă, bazată
pe principiul egalităţii între membrii care !făceau parte din aceeaşi comunitate.
Asceza vieţii lor se îmbina cu o exrtremă hărnicie. Aspectele arătarte ma~ sus ne
26
Monumenta Comitialia Regni TransyZvaniae, IX, Budapest, 1883, p. 271,
Art. XXIX.
27 Cronica Zui Jakob Werner, p. 8-9.
28
Apărut în Chr. Erhard, GrilndZiche kurtz verjaste liistoria, Mnichov, 1588.
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sint confirmate şi de scrierile unor contemporani care priveau cu ochii miraţi ai
vizitatorului străin viaţa cotidiană a comunităţilor huterite. Relatările lor n.u se
referă direct la cea din Vinţ, ci la cele existente pe de o parte pe teritoriul Ungariei, pe de alta la comunitatea înfiinţată in aruul 1645 pe domeniul de la Sarospatak
(R. P. Ungară) al principPlui Transilvaniei Gheorghe I Rak6czi.
Prima descriere provine de la Grinunelshausen29. Personajul principal al celebrului
roman de aventuri scris in secolul al XVII-lea (prima ediţie 1668) povesteşte următoarele: "Mă gîndeam că ar fi bine să se intemeieze o societate umană din
bărbaţi şi femei ... care să se silească, după pilda baptiştilor sub un conducător
înţelept să-şi cîştige cele necesare vieţii prin munca miinilor ... Am văzut astfel de viaţă ... aşa că m-aş fi alăturat de bună voie acestei credinţe, dacă n-ar
avea in ea unele idei eretice [subl. n.] Astfel aş socoti felul lor de viaţă drept cel
mai fericit din toată lumea ... Aveau mari proprietăţi şi hrană din belşug, dar
nu erau de loc risipitori. Nu existau Ja ci blesteme, nemulţumire, nerăbdare, ba
mai mult: nu rosteau un cuvint de prisos. Meseriaşii lucrau în atelierele lor, ca şi
cind ar fi lucrat in acord (de bună seamă că este o inadvertenţă datorată traducerii;
n.n.]; educatorii cn..>şteau tineretul, ca pe copiii lor. Nicăieri n-am văzut amestecaţi
bărbaţii cu femeile, ci fiecare îşi avea locul său deosebit de muncă. In odăi separate
erau lehuzele, bine ingrijite (împreună cu copiii) de tovarăşele lor. In săli spaţioa
se nu erau decit leagăne de sugari. îngrijiţi atent de femei special pregătite ...
Apoi am mai văzut femei la tors, peste o sută de ma.şinuţe de tors într-o cameră.
Işi împărţeau femeile munca in mod ordonat: una era spălătoreasă, alta făcea
paturile, a trC'ia îngrijea de vite, a patra spăla vasele, a cincea servea la masă, iar
a şasea avea in grijă rufăria. Şi bărbaţii virstnici şi tineri işi aveau ocupaţiile lor
bino ştiute. Fiecare bolnav şi bolnavă işi avea îngrijitorul şi ingrijitoarea lui iar pentru toţi erau un medic şi un farmacist. Am constatat însă că prin felul lor
sănătos de viaţă şi prin ordinea care domnea, rar se îmbolnăvea cineva; de aceea
am văzut printre ei cite un bătrîn sănătos şi fericit, avind virstă mare, cum 'rar
am intilnit in altă parte. Aveau ore regulate de mincare şi de culcare; dar n-aveau
timp pentru jocuri de noroc sau plimbări. Tineretul se plimba însă cite o oră cu
profesorul lor, din motive de sănătate. In timpul liber se rugau ~au cintau cîntece
religioase. N-am văzut minie, invidie, răzbunare, griji pentru cele pămînteşti,
ingimfare, căinţă.
Pe scurt: totul se petrecea in cea mai perfectă ordine. Bărbatul nu-şi vedea femeia decit cind se ducea la culcare. In camera de culcare nu se găsea decit patul ... ,
cana cu apă şi prosopul alb ... Toţi baptiştii se numeau ântre ei fraţi şi surori,. fără
ca in această familiaritate să fie ceva necast."
Despre comunitatea de la Sarospatak ne relatează [n memoriile sale Konrad Jakob
Hildebrandt3o, trecînd pe aici pentru prima oară in iulie 1656 ca membru al unei
solii suedeze. Nu insistăm asupra intregului text, ci ne vom referi la sumarul aces29 Hans Jakob Christoffel van Grinunelshausen, Aventurosul Simplicius Simplicissimus, Bucureşti, 1967, vol. Il, p. 339-342.
30 Konrad Jacob Hildebrandt's D1·eijache Schwedische Gesandtschajtsreise nach
Siebenbilrgen usw., 1656-58, în ediţia lui Franz Babinger, Lciden, 1937, p. 18~21.
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tuia, scoţînd în evidenţă constatările care ne oferă elemente noi faţă de Grimmelshausen.
Cele scrise de Hildebrandt ne interesează în mod deosebit din următoarele motive:
1) Anabaptiştii colonizaţi la Săros.patak, ca şi cei din Vinţ, reprezentau orientarea
huterită a mişcării. Locurile lor de origine, comunele printre ele şi Sobotist (Subotnica) - de w1de sînt aduşi se găseau în apropierea hotarelor teritoriilor moravc.
Comunitatea din Subotnica (infiinţată încă in anul 1591) poate fi socotită "capitala",
centrul tuturor comunităţilor habane - şi al celei din Vinţ -, întemeiată după !izgonirea ·lor in masă din Moravia. Fragmentul din memoriul amintit ne permite să constatăm analogia organizării multor comunităţi huterite existente pe aceste teritorii
ale Europei centrale cu cea din Transilvania31l. 2) Domeniul amintit aparţiruea principelui Transilvaniei. După 1630 (alegerea lui Gheorghe 1 Râk6czi) se observă o permanentă fluctuaţie a meşteşugarilor de la Vinţ spre Sarospatak ~i totodată spre
alte domenii ale familiei. ln cursul tratativelor, începute in 1643, reprezentanţii anabaptiştilor care urmau să fie aşezaţi la Sarospatak, din însăi'Cinarea principelui, cu
administratorul domeniului vor să-şi asigure aceleaşi privilegii ca cei de la Vinţul
de Jos. Din corespondenţa pur.tată de-a lungul acestor tratative reiese că cei dP
la Vinţul de Jos, prin privilegiul acordat de Bethlen, nu plăteau impozite, dar în
caz dacă se apela la serviciile lor erau 'Plătiţi la jwnătate preţ faţă de costul Lucr<irii; cei de la Sarospatak vor să obţină ca volwnul lucrărilor, cantitatea produselor
ce trebuie să le execute la jumătate preţ să fie stabilită după normeJ.e valabile pentru anabaptişotii de la Vinţ32.
:Jt Privind organizarea
şi funcţionarea comunităţilot· huterite vezi: J. Loscrth.
Der Communismus der Mahrischen Wtedertiiufer im lG. und 17. Jahrhunderi, în
Archiv fiir osterreichische Geschichte, 81 (1895), p. 135-~91; Lydia Mi.iller, Der
Kommunismus der miihrischen Wiedertiiufer, in Schriften des Vereins fiir Reformationsgeschichte, 142, (1927). p. 102 şi urm.
32 MOL, AFR, fasc. 12, foi. 568-570; fasc. 16, foi. 162-165. Documentul din
4 iulie 1622 ne dă o imagine swnară despre privilegiile şi obligaţiile anabaptiştil01·
stabiliţi în Trarusilvania. Pe baza fragmentelor păstrate ale cronicii lui Jakob
Werner, presupunem că înainte de pornirea primului grup de anabaptişti spre
Transilvania s-a încheiat o înţelegere intre reprezentantii principelui şi ai anabaptiştilor privind obligaţiile acestora după stabilire. Acest document a rămas însă
nedescopcrit, deci clauzele nu le cunoaştem. Din actul la care ne-am referit rC'iesc
că ei erau obligaţi să lucreze la jumătate preţ pentru principe. Dar nu aflăm din
actul amintit care era cantitatea ce trebuiau să o execute din diferitele produsL'
(postav, piei etc.), rezultatele finite sau semifinîte ale meşteşugurilor practicate,
nici condiţiile în care îşi prestau obligaţiile de ex. dulgherii, oierii, tunzătorii
de oi (în limba maghiară: j,uhnyir6k), grădinarii, conducătorii de ferme etc. Parc-se
că cantitatea mărfurilor executate era stabilită anual şi că după moartea lui
Beth1en aceasta nu a rămas aceeaşi, adică a crescut. Deducem acest lucru din
faptul că prefectul (administratorul) domeniilor lui Gh. 1 Rak6czi, in cursul tratativelor în vederea aşezării unui grup de anabaptişti la Sărospatak, cere principelui
ca la stabilirea condiţiilor să se ghideze după acel an in care anabaptiştii de la
Vinţ au avut cele mai mari obligaţii.
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In privinţa manifestărilor religioase Hildebrandt arată că slujbele şi predicile se
tineau în sala de mese comună; cel mai virstnic dintre bărbaţi deţinea funcţia de
predicator (1); copiii erau botezaţi la virsta de 12 (!), 16 (?), sau 18 ani, dar nume
li se dădeau inc<i mai de timpuriu; erau foarte versaţi în cunoaşterea Sfintei Scripturi. Membrilor k <'ra interzis să obţină slujbe (în afar-a comunităţii) ce implică
putere şi o influenţă oarecare, dar totodată ei acceptau ocrotirea din partea autorităţilor. Bunurile erau comune, toate veniturile intrau intr-() casă comună. Dacă ieşea la iveală că vreun membru al comunei dovedeşte abateri de la acest principiu,
era pedepsit, exilat (!). Comunitatea consta. la număr, din 200 de suflete. Autorul
memoriilor relevă indeminarea şi priceperea lor în anumite meşteşuguri. Slujbaşii
care deţineau funcţii legate de bunul mers al treburilor gospodăr~ti erau aleşi
dintre cei virstnici. Rdcritor la munca in comun ~n cadrul procesului de producţie,
la muncile gospodăreşti, la educarea copiilor etc., Hildebrandt relevă aceleaşi lucruri
ca C.rimmelshaUS<'n şi care, ca toate celelalte aspecte, reies din cronicile anabaplistc, din surs<'le la care ne-am referit in repetate rînduri.
Conducătorii gospodăriC'i, deci cei ce se ocupau de treburile economice, de satisfacerea nevoilor materiale ale membrilor, sint denumiţi de cronici ,.Diener der
Notthdurff". ManifPslările vieţii lor religioase se desfăşurau în cadrul întrunirilor
denumite "Gemain C~otl<'s·· sub indrumarea predicatorilor, in cazul cărora cronicarii
anabaplişti fo!OS('SC expresia de ,,Dicner des Wortes"'. Funcţia superioară eclesiastică
în cadrul comunităţii o deţineau persoanele numite "Diencr des Evangelions"
(evangheliştii). DedU(.'{'m acest lucru, fol06it<' fiind în aceeaşi perioadă (11 mai 1651
- 17 mai 1651), in cazul a două persoane, ambele denumirin. Conducerea supremă
a comunităţii in toatA:· problemele administrative, religioase etc. o deţineau "Bătrî
nii" (Ălteste Brudcr; in iun. 1623 de ex. sint confirmate dn această funcţie la Sobotist cinci persoane, din cadrul comunităţii de la Vinţ). Conducătorul goc;podăriei, dar
nici ceilalţi slujbaşi nu puteau hotărî in problemele mai de seamă fără consultarea
~i asentimentul acestora. Est<' o practică ale cărei origini trebuie căutate după
părerea noastră in istoria com1mei din Mlinstcr, unde in lot timpuJ existenţei sale
atit puterea judPciitorca.scă cît şi cea legiuitoare şi administrativă o exercita organul numit "Sfatul Bătrînilor•·a 4 • Candidaţii pentru toate funcţiile, bisericeşti şi economice, erau desemnaţi de comunitate prin vot. la câre aveau dreptul toţi membrii
de la o anumik'i vîrstă, din rîndul celor mai indicaţi pentru a indeplini funcţiile
respective. E de remarcat şi dreptul comunităţii de a-şi judeca singură membrii.
Conducătorii comunităţii şi chiar .,Bătrînii'' puteau decide numai în anumite cauze.
Jn privinţa abaterilor grave decizia aparţinea comunităţii. Un fel de pedeapsă era

33 Pe lîngă cele arătate am observat că în cazuJ persoanelor care sint amintite
in cronici avind funcţia de "Diener des Wortes" se adăuga totdeauna şi ocupaţia
(de ex.: 7 ian. 1623 Hans Jakob Hagler (?) ... ein Weber; 5 iunie 1633: ... Esias
Welch (?) ... ein Schneider ... etc.).
;H Heinrich Gresbeck, Summarische Ertzelung und Bericht der \Viederdope. Und

wat aich binnen der Stat Monaster in Westphalen zugetragen im Jair MDXXXV,
în ediţia lui K. A. Cornelius, Berichte der Augenzeugen ilber das milnsterische
Wiedertiiuferreich 1534-35, vol. II, Munchen, 1870, p. 32, 34. Autorul Gresbeck, de

profesie tîmplar, in timpul ,,comunei" a

trăit

la Miinster.
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spovedania (adică recunoaşterea celor săvîrşite) in public. Anabaptiştii considerau
drept pedeapsa cea mai severă excluderea din comunitate. Dar decizia asupra wwr
asemenea pedepse era dreptul exclusiv al comunităţii. Ei condamnau în general orice
manifestare al cărei rezultat era judecarea altora, cu atit mai mult condamnau sentinţa cu moartea. Rădăcinile acestor practici, ca şi în cazul anterior arătat, trebuie
căutate în ideologia anabaptismului revoluţionar, ele reprezentînd rcminiscenţclc
unor atitudini de protf"St împotriva jurisdicţiei feudale.
După cum reiese din descrierile uneori încîlcite ale cronicarilor fapt
la care ne-am mai referit-, unitatea socială a comunităţii, care încadra în
ea bărbaţi, femei şi copii, o constituiJa familia. Fiecare familie, pentru toţi
membrii ei, avea la dispoziţie o in~oăpere. Alte surse, precum şi analogiile
ce ni le oferă organizarea comunelor anabaptiste de pe unele teritorJi ·ale
Europei centrale ne călăuzesc spre c0111statarea ·că in educarea copiilor rolul comunităţii se remarcă ·CU putere. Copiii erau crescuţi de mid în comun, minoa:u, dormeau, se jucau in comUIIl, i.ngrijiţll fiind de persoane anume pregătite :pE'ntru aceste saroinP5 • Educaţia lor oontănua apoi in ·cadrul
şrol~d, condusă de dru.o;;căli (Schulmeister). Deşi informaţiile cronic·Hor sint
destul de 1acunare in priv1nţ1a desfăşurării învăţămîntului la şcoa1a anabaptistă de la Vinţul de Jos, X!eiese totu.şi că copidi intre 2-6 :ani aLcătuiau
un grup aparte. Frecvoo.tarea şcolJii pînă La vi~s~ta de 12 ani era obligatorie.
Se acorda o mare atffiţie crmoaşberii bibliei, insuşirii cititului, ·a ~erisului,
a soooti:tu1ui, învăţării cinteceloc, 1a desenului, educaţiei fizice şi a lucrului de mină pentru fete. Este deci de reffilalroat oă frecventarea şcol-ilor er'a
obligatorie şi pentru fete 36 • Pare-se că tinerii care depăşeau virsta de 12
ani incepeau să-şi insuşească tainele meseriei pentru care dovedeau aptitudinile necesare. Formularea um.or concluzii privind metodele foLos.iJte
pentru însuşirea scdsului, ·a cititululi etc. pe baza cronicilor ne este imposibilă. Remarcăm însă f·aptul~că printre cărţile confiscate intre 1763-1767
la Vinţul de Jos de către Delpini, insăr.cinat cu catolicizarea comunităţii,
se găsea şi oartea lui Valentin Ickelsamer, intitulată "Tei.i.tsche Grammati,ca" (probabil o copie a ediţi·ed ddn 1537, .atpărută la Augsburg) 37 . Du1pă
cum ne informează bibliografia coi1JsultaJtă, metodele pe care le expune
Valentin Ickels·amer in 111C:I'Iarea amintită reprezentau nu numla:i 1a vremea .aceea, dar chiar şi ~1a incepllltul sreolului al XIX-lea metode avansate in privinţa insuşi1rii dtitu:luri38. Din b'ibliogi'Iafi·a referitoare la viata
şi activitatea lui Ickelsamer, intemeietorul şoolH anabaptiste din Roth~
b'UJI'lg. apoi din Augsburg, ~af1ăm că dlllpă 1537 el s-a refugiat in Moravia,
oontinuindu-şi activitatea de daiScăJ. în ruina din ~comrmitătile mo.mve39.
De aici deducem că metodele lui vor fi fost probabil aplicate şi răs:15 Vezi notele 29, 30.
aa Vezi nota 19.

:n Cartophilacium Transylvanicum, p. 110-111.
Făldes ~va, Nepoktattisi, nepnevelesi torekvesek a korai antifeudalis nepiforradalmi mozgalmakban, Budapest, 1964, p. 207-208.
39
Paul Barth, Geschichte der Erziehung, Leipzig, 1925, p. 327-328.
38
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pîndite in şcolile comunităţilor anabaptiste din Moravia. Din moment ce
lucrarea sa figurează pe lista celor 52 de cărţi confiscate cu ocazia catolicizării anabaptiştilor de la Vinţul de Jos, ni se pare probabil ca metodele expU5e în lucrarea amintită să fi fost aplicate şi de către dascăltii
anabaptişti de aici. Printre cărţile confiscate mai existau şi alte lucrări
cu acest caracter, precum şi o serie de culegffi de cintec.e 10 • Studierea lor
specială- credem- va aduce o serie de lămuriri privitoare '1a desfăşu
rarea şi nivelul învăţămîntului la şcoala anabaptlistă din Vinţ.
Anabaptiştii stabiliţi la Vinţul de Jos după cwn am mai arătat - ,
fiind huteriţi, in orientarea şi ideologia lor se remarcă ideile anabaptismului paşrt:c. Cronicile anabaptiste păstrate la Biblioteca Batthyaneom
din Alba Iulia şi la Biblioteca Universitară din CLuj, precum şi o serie de
alte însemnări contemporane referitoare la viaţa lor, dintre care foarte
interesant ni se pare raportul amintit, cuprinzind in opt puncte profesia
lor de credinţă, alestă faptul că anabaptiştii din Vinţul de Jos credeau in
înfăptuirea "împărăţiei celor bUJni" in care, potrivit credinţei lor, îşi vor
avea locul numai anabaptiştii. lnsă calea, mijloacele de realizare a acestei
împărăţii se prezintă sub formă abstractă. Nu se mai aminteşte de "nimicirea necredincioşilor", de pedepsirea lor, ci numai că "cei btm..i vor fi
separaţi de oei răi", fără a se specifica data şi locul acestllli. d'in urmă eveniment. In acelaşi timp se pomeneşte despre "cei aleşi", care vorr fi aceia
ce renunţă la interesele lor personale şi trăiesc pentru comunitate. Cei
.,aleşi" vor fi separaţi după anumite semne distinc<tive. Probabil şi pentru
acest motiv ei purtau pălărie şi haină (cămaşă?) de culoare gri în.chllsă (?)
s.au neagră. Legat.ă de portul lor trebuie să fie denumirea de "germani
negri" (fekete nemetek) care le era aplicată, conform mărturiei unor insemnăi'Ii, încă şi irn: secolele XVIII-XIX, deci chiar la muU timp după
desfiinţarea comunei 41 •
Din primul punct al raportului intocmit de parohul romano-catoJic din Vinţ reiese
lor despre credinţă, pe care o considerau ca oeva ce trebuie să fie
conştient acceptat şi mărturisit, motiv pentru care eral\.1. impotriva botezului copiilor.
Tot acest raport ne informează că membrilor "comunei" le era interzis să poarte şi
să făurească arme, sau orice fel de ,,obiecte ucigătoare". Raportul amintit a fost
intocmit în anul 1763. Datele arhivistice pe care le prezentăm în continuare provin
însă din primele decenii ale secolului anterior şi în problema respectivă relevă
aceeaşi atitudine, manifestată insă cu 132 de ani în urmă. Prefectul domeniului
principelui Transilvaniei de la Sărospatak, Chernel Gyorgy, scria într-o scrisoare
datată la 1 august 1631 lui Gheorghe J: Rak6czi că anabaptiştii aduşi de la Vinţ
concepţia

--------40 Das Gulden ABC mit Verschiedenen Religiosen Betrachtungen (1654?); Cantionale Anabaptistarum (sec. XVII); Cantionale Anabaptistarum (sec. XVII), în

Biblioteca Batthyaneum. Titlurile după Robert Szentivanyi, op. cit., nr. 448, nr. 370,
nr. 403.
u Bod Peter, Az isten vitezkedo anyaszentegyhciza . . . historicija, Basel, 1760,
p. 433; MOL, Abszolutizmuskori Leveltăr, Erdelyi Udvari Kancellaria, D, 229,
nr. 1492.
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refuză să construiască moara de zdrobit praful de puşcă, deoarece după cum zic
ei - aceasta este o muncă rezultatul căreia pune in primejdie vieţi 4 2. Acelaşi prefect, la 22 febr". 1634, î:l roagă pe Râk6czi ca fringhiile pentru tunuri să fie confecţionate de funarii de la Vinţ. Atrage însă atenţia principelui că anabaptiştii nu
trebuie să afle de faptul că aceste frînghii vor fi folosite la tunuri, căci în acest
caz ei refuză să execute lucrarea, ci să li se spună că frînghUle sînt necesare la
pivniţe şi la moara de apă 43 • Din punctul cinci al raportului aflăm că se pronunţau
şi împotriva plăţii impozitelor. Legat de această atitudine trebuie să fie conflictul ce
s-a iscat între ei şi principele Gheorghe I Râk6czi, conflict pe care ni-l relatează
una d~n cronicile anabaptiste 44 • ·În anul 1633 Râk6czi a pretins o sumă oarecare,
un fel de contribuţie (nu se specifică, dar suma va fi fost destul de însemnată), din
partea comunităţii, pe care în mod deschis ei n-au refuzat să o plătească. "Conducătorul «comunei» a trimis însă o scrisoare «Bătrînilor» unei comunităţi din Ungaria [ ?] în care acesta şi-a formulat părerea, considerînd că ceea ce le pretindea
Râk6czi este potrivnic şi credinţei lor, dar totodată şi privilegiului acordat la colonizarea lor. Scrisoarea, printr-o întîmplare nefericită, a ajuns în mîinile principelui"'
- şi, după cum îl ştim necruţător cînd era vorba de bani [n.n.] - toţi conducătorii
,.comunei" au fost arestaţi pînă la achitarea sumei pretinse.
Revenind la profesia de credinţă a anabaptiştilor din Vinţ, la punctul patru se
spun următoarele: " ... creştinii nu trebuie să lupte impotriva turcului şi nici împotriva pă.gînilor, deoarece şi ei sint creaturile lui Dumnezeu, care este destul de
puternic să dispună de ei" 45 • Iată, iarăşi, o idee în care putem recunoaşte răsunetul
unor nădejdi vechi ale anabaptiştilor formulate în timpul Reformei, şi anume că
turcii printr-o campanie militară vor nimici pe toţi "necredincioşii", de aceea nu
trebuie luptat împotriva lor.

*
Lucrarea de faţă nu epuizează nicidecum problemele extrem de complexe indicate în titlu. Prin înfăţişarea unor aspecte privitoare la principiile de organizare
cz MOL, AFn, fasc. 3, paU. 1, nr. 26.
43 MOL, AFR, fasc. 4, nr. 39.
44 Biblioteca Batthyaneum, nr. II 122, p. 783.
cs Vezi nota 23; Historia Anabaptistarum, p. 10049-20094.

Influenţa directă a
ne-o dovedesc evenimentele marii mişcări sociale din 1569-1570.
îndemnaţi de crezul amintit, în aprilie 1570, au pornit la atac contra cetăţii de
la Balaszentmikl6s (R. P. Ungară), ocupată de turci, ţărenii răsculaţi în 1569 sub
conducerea iobagului român Gheorghe Crăciun. Pătruns de ideile anabaptiste, conducătorul răscoalei susţinea că "a comunicat", "a fost luminat de sufletul divin"
şi prorocea celor desemnaţi pentru atac că ,.palisadele şi zidurile cetăţii vor lua
foc de la sine, astfel cetatea va putea fi cucerită fără arme, numai cu ajutorul
puterii divine" (cf. Forgach Ferenc, Rerum Hungaricarum sui temporis commentarii, în Magyar Tortenelmi Emlekek, ,z, 16, Pest, 1866, p. 451-456; Wolfgang Bethlen,
Hstoria de rebus TranssyZvanicis, val. II, Cibinii, 1782, p. 178-194; Szamoskozi
lstvan, Torteneti maradvcinyai, în Magyar Tortenelmi Emlekek, 2, 21, Budapest,
1876, p. 96-106. Fragmente referitoare la cele arătate mai sus în ll;raducere maghiară, vezi la Gereb Lâszl6, A hazai osztcilyharcok irodalma 1525-1660, Budapest,

acestor

nădejdi

1955, p. 119-138).
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a "comunei" din Vinţ, la orientarea ei ideologică, ne oferă însă - credem - prilejul să intrezărim o serie de idei sociale care de fapt au luat na~tere in viltoarea
desfăşurării evenimentelor reformei, a războiului ţărănesc şi a comunei din Milnster,
deci îşi au rădăcinile în ideile anabaptismului revoluţionar. "Comuna" din Vinţ reprezintă întruchiparea multora dintre aceste idei intr-un mod de viaţă, într-un ideal
de viaţă demn de admiraţie, dar care a rămas izolat de mediul înconjurător, fără
să aibă astfel vreo influenţă asupra lui. Pe de altă parte, năzuinţa anabaptiştilor
de a realiza o stare socială chibzuită după concepţiile lor "comuniste"
putea să trezească nădejdi in masele ţărăneşti şi plebeene la sfîrşitul secolului al
XV-lea şi la inceputul celui următor. Idealul de viaţă al urmaşilor mişcării anabap•iste, realizat în cadrul "zidurilor" unei secte unde se izolau - ce-i drept in seiTL-:! de protest impotriva societăţii existente, în condiţiile social-economice ale
secolului XVII-lea, prezint...i. totuşi un caracter retrospectiv. De netăgăduit e:;te
însă faptul că strădania lor de a educa copiii de mici pentru cinste, hărnicie, pentru a se remarca mai tirziu prin muncă, concepţia lor în general despre munca fizică, conţin o serie de elemente înaintate.
MAGDALENA BUNTA

DIE

WIEDERTĂUFERGEMEINDE

VON VINTUL DE JOS IM 17. JH.
Ihr innerer Aufbau. lhre Ge~te5weJ.t
(Zusammeniassung)

Aufgrund dPr Angaben aus Wiedertăufer-Chroniken, die 11~ verschiedenen Bibliotheken (Batthyaneum, Alba Iulia, Nr. 11-122, Nr. 11-93; Universitătsbibliothek CluJ,
Mss. 3217; Diozesan-Bibliothek Nitra, mit den Fragmenten der Chronik des Jakob
Werner) und von Daten aus Archiven (nach zeitgenossischen Dokumenten) umreisst
die Verfasserin das Alltagslcben der Wiedertăufer (Habaner), die von 1621 an auf
der Flskaldomăne von Vinţul de Jos durch Gabriel Bethlen und spăter durch seinen
Nachfolger Fiirst Georg 1. Rak6czi angcsiedelt wurden. Die Verfasserin bedient
sich in Verfolgung ihres Ziel<'s auch der Angaben aus zeitgen&sischen Schriften,
welche die Organisation der Wiedertăufergemeinden aus anderen Gebieten Mitteleuropas beschreiben, wie auch einiger Arbeiten, in denen die Wiedertăuferbewegung
in der zweiten Hălfte des 16. und im 17. Jh. behandelt wird. Da die Gemeinden,
welche Gegenstand dieser Beschreibungen und Studien waren - so wie die von
Vinţul de Jos der huterischen Richtung angehorten, bieten sic wertvolle Entsprechungen im Hinblick auf das bereits durch den Titei angedeutete Ziel.
Die Zahl der nach 1621 bis in die 40-er Jahre des 17. Jhs. nach Siebenbiirgen
eingewanderten Wiedertaufer wird von der Verfasserin auf 1500-1700 Personen
(Mănner, Frauen, Kinder) geschătzt. Ihrer Beschăftigung nach waren sie meistens
Handwerker, doch gab es unter ihnen auch Viehziichter, Schăfer, Gărtner, Ackerund Weinbau<>r usw.
In der Arbeit werden auch kurz die Ergebnisse der im Sommer 1970 in Vinţul
de Jos durchgefiihrten Probegrabungen vorgelegt; es gelang damals die ungefăhre
ortllche Festsetzung und Abgrenzung des Gemeindegebiets, sowie die Entdeckung
von Spuren der Gebăude, und Wer~tătten, welche dem Komplex angehorten, wo
sich das Leben der Habaner abspielte.
Die Verfasserin erbringt Beweise dafiir, das.s in Vinţul de Jos die Gemeinde nach
clem Prinzip der Giitergemeinschaft organisiert war. Boden, Werkzeuge, Rohstoffe,
lrurz alle Giiter gehOI'ten, allen, ebenso die aus der gemeinschaftlichen Arbeit er-
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zielten Einnahmen. Das Leben innerhalb der Gemeinde war durch Puritanismus
und Askese, gepaart jedoch mit aussergewohnlichem Fleiss, gekennzeichnet. Die
Absonderung der Habaner hinter den "Maruern der Gemeinde" mag als - allerdings passive- Auflehnung gegen die damalige Feudalgesellschaft gewert.et werden.
Die gesellschaftliche Einheit in der Gemeinde ist die Familie, doch tritt bei
Erziehung der Kinder die Rolle der Gemeinschaft stark hervor. Sie wurden gemeinsam in der Schule erzogen, deren Lehrplan sich nach dem Alter der Schiller
unterschied. Der Schulbesuch war bis zu einem gewissen A~ter gleicherweise obligatorisch filr Knaben wie fi.ir Mădchen. Was das Niveau der Schulbildung betrifft,
weiss man, dass besonderes Gewicht auf Lesen, Schreiben, Rechnen, Turnen und
Handarbeit gelegt wurde. Die Verfasserin hebt die Tatsache hcrvor, dass in der
Erziehung schon der kleinen Kinder das Streben nach Ehrlichkeit, Fleiss (um spătcr
ein guter Arbeiter zu werden) und die allgemeine Einstellung zur korperlichen
Arbeit eine Reihe fortschrittlicher Elemente aufweist.
Ein spezifischer Zug der Gemeindeverwaltung war die Wahl in alle geistlichen
und weltlichen Ămter durch die Gemeinde; wahlberechtigt waren van einem
bestimmten Alter an alle Mitglieder der Gemeinschaft. Die Verfasserin hebt besonders hervor, dass auch die Gerichtsbarkeit ausschliesslich der Gemeinde zustand.
Im Falle irgendwelcher Vergehen wurden die Strafen gleichfalls durch Abstimmung
- also durch allgemeinen Gemeinschaftsbeschluss- festgesetzt.
Die in Vinţul de Jos angesied~lten Wiedertăufer gehorten dem gemăssigten
(huterischen) Flilgel der Bewegung an; doch weist die Verfasserin nach, dass aus
zeitgen&sischen Dokumenten sich Ideen abzeichnen, deren Wurzeln ~n der Gedankenwelt des ehemaligen revolutionăren Anabaptismus des 16. Jhs. zu suchen sind.
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Pl. I. Cronica

ana baptistă pă s tr ată

la Bibliote c a Univ ers it a r ă din Cluj;
coperHt din pie le, luc r aUi în 1631.
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Pl. IV. H abani (familie de anabapti ş ti )
Chr. Erhard, Griindliche kurtz verfaste Historia, Mnichov, 1588.
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PRIMA "TAXA PHARMACEUTICA"
(LISTĂ DE PREŢURI FARMACEUTICE)
DIN TRANSILVANIA

Manuscrisele vechi de farmacie consti,tule ruruul dintre pivoţii principali
pe baza cărora se poate reconstirtrui farmaoologia diferitelor perioade.
ln lucrarea de faţă ne vom oOUipa cu tJaxa :farmaceutică elaborată de
f,a'I"!IlaCistul clujean Tabia;s Maucksah 1a anul 1750 şi rămasă pînă azi ·in
man'll.SCI"is. După ~cunoştinţa noastră oper~a lUJi Maucksch este necunoscută
şi ea prezintă o importanţă deosebită pentru trecutul farmaco-istoric al
TransilVlal1i~i.
Manusc-risul se păstrează in colecţilhle M~eulUii de istode al Translil~
vaniei, provenind din fondul Orienlt (inv. nr. I 3225). Este surprinzător
şi Îin acelaşi timp greu de expli1aat fiaptul că fm""Inaco-i,stori·cul Iuliu
Oment n-a prelucLr~at în opera s.a taxa din 1750 a lui Tobias Maucksch a
cărei importanţă nu putea să-i scape 1şi al cărei manuscris era în posesia
lui. Supoziţiile cu privire La acest subiect, neavînd nici o ba7.ă concretă,
ni se par de prisos.
Twca farmaceutică oe ne pre01cupă a fost scrisă de Tobias Maucks.ch
cu c.err-neală neagră pe hirtie filigranată, fol"'natul în 8°, legat în p1ele.
la cot:or. Volumul cuprinde 60 ide Hle :sCII'fuse şi 15 răttnjase aLbe1. Sint numerotate de cătf!e autor doar primelJe dofUiă foi. Scl'l~sul este foarte ingrijit
şi de :aceea nu prezintă greutăţi deosebite la descifnlJDe. TeXIt'Ull propriu...,zis
este scris în limba latină, la oare se ~adaugă doruă pagini redactate în
1. germană. FdecaTe pagină afle o linia:bură verticală, cu creion ro<"ŞU. In
prima rubrică se menţi10111Jea12ă unitatea de măsură. Urmează apoi denumirea medicamentului şi }JTeţul împărţit in două rubrici: florini renani,
prescUTtlat Rhfl. şi creiţlari, presoU!rbat Xr. Pe Lîngă scriere Tobias Maucksch
a folosit din abundenţă semnele a1ohimke 1 •
Inainte de a prezenta textul oa 1atar,e va tre:bruJi. să stăruim puţin a:sup1 a
cad:rului Jstoric in ,oare .elia fost e1abonat.
Anul 1691 a insemnat, fără îndoială, 'lLI1. moment de cotitură in istoria
Tran.siJvani,ei. Principatul kansilvănean a fost înglobat, ca provincie, în.
imperiul habsburgic sub nrumele de Ma're'Le Principat 1al T:ransilvaniei,
1

1 Pentru semnele alchimice, pe lingă cele :reproduse în Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense, Viena, 1729, p. f-g, vezi şi Ludy Jun., Alchemistische und
chemi.sche Zeichen.
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cu un Guberniu propriu şi o reprezentantă pennane~ntă pe lîngă curtea
de 1a Viena (Oamera aulioă). Independenţa Transilvaniei a fost din ce
in ce mai îngrădită devenind, ~n cele din urmă, o simplă formalitate.
Nu este locul şi cazul aiici să comentăm evenimentele .istorioe caa:-e s-au
soLdat cu transformarea TNU1Silvaniei Îin. provincie a imperiului habsburgic2. Va trebui totuşi să menţionăm că La mijloeul secolului al XVIII-lea
ne găsim in plină perioadă de descomptl!Illere a feudla.l'ilsmului, călreia.
monarhia habsburgică inceai"'ă să-i facă faţă instaurlnd aşa-numitul absolutism luminat, al cărui reprezentant principal a fost Maria T&eza şi
mai ales fiul şi urmaşul ei Iosif al II-lea. In cadrul absolutlismului luminat a luat naştere teoria popu.Laţionistă care subliniază importanţa
majoră a existenţei unei populaţii cilt mai numeroase, cu o bună stare
cit mai ridicată, constitu1nd o inepuizabilă sursă de bogăţie pentru stat
şi pentru monarh. Iată raţiunea unor precepte cum sint cele de bine
public, ocrotire socială etc., urmărite cu perseverenţă de curtea vieneză,
făcind parte din aşa-numita eoncepţie oamerail.istă austriacă 3 • ~a se
explică şi măsurile de reglementare sanitară, de trecere a politk1i sanitare de 1a iniţiativele diferitE-lor oraşe la conducere unitaTă, de trans-formare a ei intr-o politică de stat. Reformele sanitare aLe absoLutismulUIÎ.
lurn:iiW.t au constituit, neindoielnic, un pas hotărîtor in evoluţia medicinii
şi farmaciei autohtone. Aceasta nu inseamnă că pînă la inglobarea Transilvaniei in imperiul habsburgic n-au existat aici preocupări de medicină
publică, de reglementa:re a activităţii medico-fannaceutioe. Acestea intraru
in competenţa Consiliilor de conducere ale diverselor ora.-;;e autonome.
Ele aveau medici (Physious), chii•urgi, farmacişti, moaşe, supuşi autodtăţilor adm:imistrative orăşeneşti 4 •
Primele farmacii publice trBlilsilvănene sint farmacii orăşeneşti, administrate şi conduse de către Consiliile de ·conduce-De ale acesbora5 . La
mijlocul secolului al XVIII-lea cele mai mulbe dintre ele intraseră in
proprietatea unor farmacişti particulari. ln cazrul fannadei din Cluj, din
datele ce ne stau astăzi 1a îndemînă, ştim că ea exista la anul 1573 cind
gă·sim menţionat in documente un farmacist, şi că ea a intrat in prop~ietate particulară la 1727. Primul proprietar al farmaciei a fost
Alexandru Schwartz 6 •
Vezi de ex. IstHom, vol. III, Bucureşti, 1964, cap. VIII şi XII.
Christian Wolff, Vernilnftige Gedanken van dem gesellschaftlichen, Halle, 1721.
4 Cf. V. L. Bolog<t-S. Izsak, Medicina in timpul orinduirii feudale, în Contribuţii la istoria medicinei in R.P.R., Bucureşti, 1955, p. 127-154; I. Spielma.nn,
S. Iz.sak şi A. Huttmann, in Istoria medicinei româneşti, Bucureşti, 1912, p. 96-101.
[, Cf. de ex. V. L. Bologa - E. Elekes, Incercare de ret•izuire şi precizare a
datelor întemeierii primelor farmacii din Ardeal (sec. XV-XVI), in Farma.cia, 1960,
nr. 9, p. 653 şi urnn.; G. Barbu - A. Huttmann, Inceputurile farmaciei orăşeneşti
a Braşovului, :în Din istoria medicinii româneşti şi universale, Bucureşti, 1962,
p. 77 şi urm.
6 J. Orient, :în Buletinul Farmaciştilor (Cluj), 1928, p. 1-4 (extras).
2

a
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lV,Iăsurile

de centrali:zJare şi de transformaiDe a JX>Liticii sani·tare intr-una
se vor concretiza pentru Transilvania încă de pe vremea împă
ratului Carol al VI-lea. Acesta înfiinţează la anul 1737 o comisie sanitară (Consen.ISus medicoN.Im) la Sibiu, comisie organizată in cadJr.ul Guberniului transilvănean şi subor:donată celei mllice de la Viena. Ea va
fi r€0rganizată la 1742 de .către Maria T1ei"teza şi pusă sub preşedinţia
generalului guverna tor lall Tramsil wmiei 7•
Impără·teas.a 1\-La.r;ia Tereza va fi aoeea oare va lua o serie de măsuri
sanitar:e de importanţă primordială, ouJm.inind cu binecunoscutul Generale normativu.m in re sanitatis din 1770, promulg.at pentru Transilvania
intr-o redactare s.peoială 8 • Aceasta este legea de bază a intregii activităţi
me:lico...,sanitare. In fruntea comisiei sanitare este pus un protomedic,
iar l·a nivelul jUJdeţelor şi al scaUII1elor se înfiinţează sUJbcomisii ·conduse
de fizi·cii judeţelor sau 1a.i s·c~mnelor respective 9 •
Una dintre problemele oele mai importante o constituia lipsa unor
preţuri fixe şi unitare ale medioa:rnentelor pentru TransilVlan'ia, .ceea ce
penrukea farmaciştilor să perceapă preţuri după bunul lor plac şi, fiN>şte,
dădea naştere la nUJmeroase nemulţumiri şi plîngeri. Faptul reiese limpede din proi,ectul despr.e inspeetar:ea farma!Ciilor din Tflansilvania a
medicului Felf.alusi Mihai din 18 octombrie 1752 de la Sibiu oare subLiniază şi se plinge de toate ruoeste neajunsuri 10 • Proiectul lui Felfalusi,
"physicus OTdinarius" al Guberniului Transilvaniei, este elaborat ea urmar-e a ordonanţei împărătesei Maria Tereza din 26 iunie a aceluiaşi an
prin care se dispune oa toate farmacille din Tl'lansilvaJnia să fie anual
controLate de med!ici experţi in probleme de fannacie 11 •
ln general el'la admis că 1abLa începînd eu .aii1ul 1777 s-a legiferat şi s-a
impus respectarea preţurilor medioamentelor după taxa vieneză 12 • Cercetările recente ·ale prof. I. Spielmann şi col,aboratorii au arătat însă că
acestea au fost impuse mai de vreme, dovadă fiind faptul că in arhivele
statului din Tg. Mureş se păstrează un aat datat la 30 martie 1772 prin
care se ordonă că pînă la elabo:r1area llii1Ui sistem autohton de taxare
statală

CI. E. Lesky, Osterreichisches Gesundheitswesen im Zeitalter des aufgeklărten
Absolutismus, Viena, 1959, p. 60.
s Vezi pentru aceasta, de ex., lucrările citate în nota 4.
9
Cf. de ex. I. Spielmann, S. Izsak, A. Huttmann, in Istoria medicinei româneşti,
7

Bucureşti,

1972, p. 163-164.

to Proiectul se păstrează în ArhiV'a de stat Budapesta (Gubernium Transsilvanicum
in politicis 1753/261). Cf. I. Spielmann, C. Lazar Szini, I. Orb<ln, Contribuţii la
istoricul farmaciilor din Tg. Mu1·eş. Nota II. Lupta pentru înfiinţarea celei de a
doua farmacii din Tîrgu Mureş, în Revista MedicalU. (Tg. Mureş), 1972, nr. 4,

p. 481-89 .
.,1l Fr. Xav. Linzbauer, Codex Sanitario Medicinalis Hungariae, vol. II, Budapest,
1852, p. 278--279.
tz Ibidem, text citat în toate lucrările, vezi de ex. ultimul tratat de Istoria
medicinii româneşti, Bucureşti, 1972, p. 119, unde se ind~că drept dată anul 1770.
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a medioamentelor este obligatoliÎle 1axa viJeneză din 1765 13 • Aşadar, fără
să putem preciza cind anum.e s-a impus respectarea şi în Toonsilvani.a
a rtaxei farmaceutice vieneze, putem spune că La 1772 ea era deja in
vigoare, f.ără ca la această dată să .se fi ofioi.alizart o taxă proprie pentru
Marele Principat al Transilvaniei. După cunoştinţele noastre, o asemenea
taxă n-a fost oficializată nici mai tirziu, impunÎ!ndu-se şi in continuare
sistemul de preţuri al medicamentelor de la Viena Ştim însă că împără
teasa l\Iaria Tereza a cerut încă in anul 1753 intocmirea unor proiecte
de taxe farmaceutice şi că un asemenea proiect a fost elaborat la Sibiu
de către doctorul Felfalusi Mihai şi farm~istul M. Ahlefeld sub titlul
Circa Rem Pharmaceuticam. Acesta este un catalog al medicamentelor,
cu taxa fiecăruia din ele, ce a fost inaintat de către autori Guberniului
Transilvaniei şi discutat in Consiliu la 14 martie 1753.
Un aLt catalog şi taxă a mooicamentelor a fost intocmit in acelaşi an,
tot la Sibiu, de către medicii Jacobus Hutter şi Andreas Soterius. Aceştia
înaintează un raport către guvernator cu privire la inspectai"ea farmactil.or
şi anexează un catalog al medicamentelor şi taxa lor, specificind pr:eţurHe vieneze şi cele proprii (Taxa nostra). Un alt proiect din acelaşi an,
elaborat la Sibiu, fără să-i cunoaştem aUJtoruJ, se păstrează în aceeaşi
arhivă budapestană 14 •

Din cele arătate pînă acum reiese că în Transilvania nu exista la
mijlocul secolului al XVIII-lea o taxă unică şi oficială a medicamentelor,
fapt care dădea posibilitatea ca preţurile să fie stabilite de fiecare farmacist în parte şi în acest fel unii dintre ei să abuzeze în detrimentul
bolnavilor, dînd naştere la nemulţumiri şi plîngeri. Pentru 'a prme capăt
acestei situaţii, ştim că împărăteasa Maria Tereza a ordonat la 1753
intocmirea unor proiecte de taxe farmaceutice.
Taxa lui Tobias Maucksoh a fost eLaborată cu trei ani mai inainte, fără
să ştim însă dacă ea a fost scrisă din iniţiativă privată, ori a fost
ceru,tă de către Comisia sanita~ă a Gubemiului transilvănean ~Sau a
curţii imperiale de la Viena. Opera tinărululi farmacist clujean a putut fi
preconizată şi de către autorităţile orăşeneşti din (!lai'Ie şi el va face parte
mai tirziu, ajungind să He unuJ dirutre cetăţenii de vază ai oraşuluP 5 •
Fapt este că Tobias Maucksch întocmeşte la anul 1750 o taxă a medicamentelor pentru ocazia vinzăi'Iii orică.rei fa.rmadi din Regatul Ungariei
şi d:in Principatul Transilvaniei.
In foaia de titlu se spWle teJOtual:
Indicator de preţuri farmaceutice (taxa farmaceutica) după cum acesta, cu ocazia
vînzării sau cumpărării oficinei oricui, se obişnuieşte a se aplica in inventare in
13 I. Spielmann, C. Lazăr Szini, I. Orbăn, op. cit., p. 486-487.
u O parte '8 datelor cu privire la cele trei proiecte de taxe de la Sibiu sint
cuprinse în lucrarea citată in nota anterioară, la ,care se adaugă informaţiile amabile
ale prof. I. Spielmann.
1s Cf. Jakab Elek, Kolozsvar tărtenete, vol. III, Budapest, 1888, p. 301.
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folosul farmaciilor Regatului Ungariei şi ale Principatului Transilvaniei. Opera
lui Tobias Maucksch. Anul .J 75016.
Tobias Maucksch s-a născut în alliUl 1727, fără să ştim unde anume, şi a murit
la Cluj în anul 180217• Ştim că !familia lui Maucksch, venită din Germania, se
stabileşte în nordul Slovaciei încă de pe la 1500, iar t:..atăl lui locuia în judeţul
N6grăd de atunci, şi că Tobias Maucksch cumpără în 1752 farmacia din Cluj 18 •
Nu putem însă preciza dacă el a venit la Cluj nwnai in acest an sau era aici
mai demult. Fapt este că la 1750 Maucksch a scris taxa farmaceutică de care ne
ocupăm, la vîrsta de abia 23 de ani, fără a specifica localitatea unde a întocmit-o.
Imprejurarea că ea se adresează farmaciilor din Transilvania ne face să credem că
la acea dată autorul era deja aici şi aVJea în vedere cumpărarea farmaciei din Cluj.
Este posibil ca Tobias Maucksch să fi fost angajatul văduvei lui Schwartz, care
rămăsese proprietara farmaciei după moartea so~ului ei. Intocmirea unei taxe farmaceutice implica o foarte temeinică pregătire profesională, fapt de care dă
dovadă Tobias Maucksch şi cu ocazia celei de a doua lucrări a lui, şi anwnc
Instrucţia de farmacie scrisă în 1793 pentru fiul său minor, care urma să moşte
nească cea de a doua farmacie pe care Tobias Maucksch o cumpărase la Tg. Mureşl 9 •
Ar mai fi de adăugat că Tobias Maucksch obţine în 1760 drept de privilegiu de
la Maria Tereza şi că a îndeplinit diferite Jiuncţii în conducerea oraşului, chiar
pe cea de senator al Clujului în Guberniul Transilvaniei 20•
Aşadar, opera lui Maucksch de care ne ocupăm nn este o taxă farmaceutică
obişl11Uită pentru desfacerea propriu-zisă a medicamentelor, ci una specială ce se
referă la vînzarea unei oficine farmaceutice, operaţiune intervenită între doi farmacişti. Acestei împrejurări i se datorează două fapte, şi anwne: medicamentele
sint înşirate în ordine alfabetică şi nu pe specii şi grupe, ce se respectă doar
în cadrul literei respective, şi apoi al doilea: unitatea de măsură cea mai frecventă este funtul vienez (tt). Pe prima pagină, chiar inaintea foii de titlu, citim:
NB. Durch die tt werden hirinn lauter Wiener pfund verstandcn, aufier wo
expres medicinale pondus beygesetzt.
2. Die Composita sind nach Wif3en und Gewi.l3en wie sie einen Apothecker mit
aller seiner Miih und Unkosten zu stehen kom.men angesetzt.
3. Die Simplicia aber sind nach dem jăhrlichen Wiener Prei.l3 Courant nebst
Zuschlag der Unkosten legitimo modo taxirt. Adică: Prin tt, în interior (in text)
trebuie să se înţeleagă funtul vienez, in afară de cazurile unde In mod expres
s-a indicat pondul medicinal.
2. Medicamentele compuse (Composita) sînt ·taxate după cunoştinţele şi conştiinţa
fiecărui farmacist cu toată oboseala şi cheltuiala lui.
Textul integral va fi publicat în ActaMN, volumul următor.
Dat·e înscrise pe piatra lui f,unerară din cirnritirul clujean.
18 Cf. J. Orient, lucrarea cita·tă in nota 6, p. 5-6. ·
19 Instrucţiunea a fost publicată de Gy. Orient, in Dolg, IX, 1918, p. 246-300.
Pentru importanţa acestei opere vezi şi 1. Spielmann, în Revista Medicală, 1960, 3,
16
17

p. 388-393.
20

Gy. Orient, Az e1·delyi es bcinati gy6gyszereszet tortenete, Cluj, 1926, p. 166-168
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In total taxa farmaceutică a lui Tobi.as Maucksch cuprinde 2000 de poziţii, fncluzind aproape toate medicamentele folosite in farmacie la acea vreme, simple şi
compuse, preparate din regnul animal, mineral ori vegetal. Numărul substanţelor
cuprinse in taxa lui Maucksch, cantitativ vorbind, intrece cu mult pe cel al lui
Felfalusi-Ahlefeld ce însumează 800 de medicamente, fără să mai vorbim de cel
al lui Hutter-8otcrius care dă preţul a numai 478 de medicamente, aproape in
exclusivitate rcferindu-se la categoria simplicia.
Făcînd acum o comparaţie cu taxa farmaceutică vieneză din 1i44 (Nova Pharmacopoerum Taxa), vom constata citeva lucruri deosebit de semnificative. In
primul rind se impune a fi precizat că nu este vorba de o copiere a acesteia,
d de o elaborare personală, ceea ce dovedeşte, fără echivoc, inalta calificare şi
pricepere a lui Tobias Maucksch.
Statistic vorbind, noua taxă farmaceutică \"icneză ::iin 1744, in uz cind farmacistul clujean şi-a alcătuit opera, însumează 2861 de medicamente, deci cu peste
800 mai multe decit figurează in taxa lui Maucksch. Dacă vom analiza pe grupe
de medicamente vom constata că cele lipsă se referă mai cu seamă l3 medicamentele simple (simplicia). Pentru a ilustra cele spuse vom da citeva exemple: din
grupa florilor (Flores) in noua taxă vieneză sint înscrise un număr de 57, pe cită
neme in taxa de la Cluj sint prezente abia 36 de ilori, ~i mai merită adăugat
că şi dintre acestea patru nu figureaza in taxa farmaceutică de la Viena. Mergind
mai departe, constatăm că in taxa lui Maucksch există abia 31 plante (Herbae),
pe cită Vf'('m<' in cea vicn<>ză figureaza nu mai puţin de 184. lnseamnă oare aceasta
că in fannaciile transih·ănene nu se folOS€au plantele medicinale? Fără îndoială
că nu. Dovada clară p<>nLru larga întrebuinţare a plantelor de leac in farmacologia
noastră ne-<> furnizează tot taxa lui Maucksch, unde, la preparate, găsim întrebuinţate sub diferite forme galenice toate plantele medicinale. Faptul că ele lipsesc din
cadrul medicamentelor s)mple îşi găseşte raţiunea in destinaţia deosebită a taxei
alcătui te de Maucksch. Ea era menită farrnaciştilor cu ocazia vînzării unei oficine,
iar preţurile pentru medicamentele simple sînt, după cum o specifică autorul încă
de la inc~put, cele curente la Viena, adăugindu-se chel tuiC'lile aferente (procurare,
transport etc.). Or, in cazul celor mai multe dintre plantele medicinale, ele puteau
fi procurate pe loc şi nu era nevoie de o menţionare a lor, rămînînd Jn vigoare
preţurile stabilite in taxa vieneză in uz, cea de la 1744, la îndemîna oricărui
farmacist. Tobias Maucksch va cuprinde in taxa sa aproape in exclusivitate numai
plante care nu creşteau in Transilvania şi care trebuiau cumpărate din afară.
Merită menţionată şi de această dată exis·tenţa unor plante ce nu figureaza în taxa
vieneză, cum sint: Herbae Diot.amni Ct-etici ori Indigo Laura şi alte cîteva. Despre
modul de procurare a plantelor medicinale găsim numeroase indicaţii in cea. de
a doua operă a lui Mau.cksch, in Instrucţiunea farmaceutică de la Tg. Mrureş.
Merită amintit şi fapLul că in aceeaşi Instrucţi!Une vorbeşte şi de procurarea dln
Transilvania ori din Ţara Românească şi a altor substante medicale ce nu trebuiesc aduse de la Viena. Şi, în sfîrşit, mai trebuie spus cii tot aici se menţio
nează ca "Observaţie importantă. Denumirea plantelor în taxa din Tg. Mureş este
dată in Jimba maghiară şi in limba română, pentru ca acestea: să poată fi identifi-
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Mergînd mai departe, vom constata că pietrele (Lapides) sint în număr aproapl'
egal in cele două taxe: cea a Lui Maucksch şi cea vieneză, fiind prezente toate
pietrele preţioase ori semipreţioase folosite în farmaco'logia sec. al XVIII-lea şi
trebuie spus că numărul lor este considerabil. Spre deosebire d<:> taxa viC'ncză.
în oea a lui Maucksch intilnim două forme şi anume crudum şi pr:wparate, bine
înţeles cu preţuri diferit€', pe cînd în taxa vienE'Ză pietrele preţioase figurează
numai sub forma crudum.
Cele spuse în legătură cu plantele medicinale sint valabile şi în cadrul altor
categorii din grupa simplicia, şi anume este vorba de ~ădăcini (radices). ln taxa
vieneză !Sînt înscriSC" 117 rădăcini, pe cind in cea de la Cluj se găsesc abia 43 şi,
ca de obicei, şi dintre acestea unele nu figurează in taxa vieneză, cum ar fi:
Rad. Aristolochiae longi ver., Liquiritia, Mandragorae, Rhabarbarac ordinar., Zinziberis communis şi altele.
Din cadrul grupei simplicia ne-au mai rămas de amintit seminţele (semina),
majoritare numeric in taxa vieneză (110) faţă de cea a lui Thbias Maucksch (82).
Trecînd la medicamentele compuse şi cele preparate, vom constata că numărul
lor este aproximativ egal în cele două taxe şi că diferenţele sint nesemnificativ<'.
dovedind nivelul ridicat al practicii farmaceutice transilvănene care se conduce
in prepararea medicamentelor după farmacopeea austriacă. Astfel numărul balsamurilor (balsami) este aproape egal: 54 in taxa lui Maucksch şi 52 in cea vieneză.
ln taxa vieneză nu figurează citeva balsamuri cum sint: B::1ls. Copayva, Cephal.
Scherz, Peruvianum (sau Indicus niger), de 'Dolu şi Vitae Hoffm., in schimb există
cîteva forme in plus, ca de ex. Bals. Myrlillor italiei şi nostrum: Com0ndatoris
complet şi incomplet, Inocentii XI complet şi incomplet şi, în sfîrşit, Bals. Vitae
~mplet o;;i incomplet. Electuariile (electuarii) sint şi ele aproa}X' egale: 36 în taxa
lui Maucksch şi 35 în cea vieneză. Numărul elixirelor (elixyria) este cu mult mai
mare în taxa de la Cluj decît în cea vieneză. Maucksch inscri<> 23 de elixire, pc'
cînd în taxa vieneză nu se găsesc decît 16. In schimb numărul emplastrelor (empiastra) este ceva mai mare: 61 în taxa vieneză faţă de 59, cîte figurează în cea
a lui Maucksch. In ceea ce priveşte esenţele (essentiae), constatăm existenţa unui
număr sensibil mai mare în taxa lui Maucksch: 69 faţă de 58. Din taxa vieneză
lipsesc de ex. J'..ssent. Aloes gummi, amara, centaurii minoris, Millefolii şi altele.
Trecind acum la extractele compuse şi simple (extraota composita şi extracta simplicia), situaţia se prezintă invers: în taxa lui Maucksch figurează doar 39 de
extrecte, pc dnd în cea vieneză numărul este mai mult decît dublu (85). Numărul
magisteriilor (ma!;isteria) este aproape egal: 36 în taxa Lui Maucksch faţă de 41
cîte figurează în taxa vieneză.
Dacă vom faoe o comparaţie cu privire la oleuri îng~obind toat0 formele lor
(olea cocta, composita, simplictbus, per deliqruim, destilata şi alea cxpressa), vom
constata un număr de 125 in taxa de la Cluj in compwraţic cu 156 cîte există
in cea vieneză. Şi de data aceasta există preparate ce nu figurează în taxa de la
Viena, pe de o parte, iar pe de altă parte unele 'care nu figurează în cea de la
21

Idern, în Dolg, IX, p. 271.
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Cluj. Pentru primul ~az vom cita citeva exemple. Olewn cod. COJI.ycinthidoo,
costinum şi Scorpionum simpl., iar dintre cele simple: 01. Anthos, Bacc. Laur.,
Jurup. de cedro, Petrae nigr. sau Templinwn, nu figurează in taxa fannaceuti:că
de la Viena.
Numărul pilulelor (pilulae) este egal: 48 in ambele taxe, fără să fie insă vorba
nici acum de o identitate. Şi de data aceasta există preparate ce figurează în taxa
lui Maucksch şi lipsesc din cea vieneză şi invers. D~n.tre primele vom cita: Pilulae
Castoreo şi Polychrestae, iar in categoria a doua intră: Pilulae pae.>tilentiae, praeservativ şi Rruf.ii.
ln continuare ne vom mai reieri la trei grupe de medicamente şi anume la
siropuri, trochisci şi unguente. In ce priveşte siropurile (syrupi), constatăm un
număr mai mare al lor in taxa vieneză: 74 !faţă de 67 cite există în cea alcătuită
de T. Maucksch, deşi, şi de data aceasta, se pot cita siropuri care nu figurează
in taxa vieneză, cwn ar fi de ex.: Syr. Cardiaci, Matischiru, Pomorurn. sau de
Spina cervina. Diferenţa in cazul trochiscilor este mică: 25 in ta:ll.-a lui Ma:ucksch
faţă de 28 in cea vieneză. ln ceea ce priveşte unguentele (unguenta), diferenţa este
doar de una: 57 in taxa de la Cluj, faţă de 58 in cea vieneză.
Să încercăm acum o comparare a taxei alcătuite de Maucksch cu una elaborată
;;proximativ in ac<'C'aşi vreme într-o altă provincie a imperiului habsburgic. Este
vorba despre Taxa Pharmaceutica Posoniensis, elaborată de medicul Justus Ioannus
Torkos, physic al oraşului Bratislava, şi publicată la Bratislava in anul 1745, după
ce ea a fost revizuită şi Aprobată de către comisia sanitară (Commisio in re sanilatis in Regno Hungariae). Ni se pare neindoielnic că Tobias Maucksch a cunoscut
această taxă elaborată in provincia sa. de başt.mă şi n-ar fi exclus ca el să-şi fi
făcut ucenicia chiar la Bratislava22.

Taxa farmaceutică a lui Torkos inswnează 2181 medicamente grupate pe diverse
eategorii după provenienţă (regnul vegetal, animal, mineral etc.) şi după forma
.l!alenică. Va trebui să ţinem seama şi de această dată de imprejurarea despre
care am mai vorbit atunci cind am făcut comparaţiile cu taxa vieneză, şi anume
C'ă opera lui Maucksch are o destinaţie specială şi de aceea lipsesc o mulţime de
medicamente din categoria simplicia. Dintre flori (flores), in taxa lui Torkos sint
cuprinse 45, 127 plantc (Herbae), 99 rădăcini (radices) şi 78 seminţe (semina), pe
cită vreme în opera lui Maucksch sint înregistrate doar 31 de plante şi 36 flori şi
43 rădăcini. ln acest fel se elimină diferenţa numerică existentă. între taxa de
la Bratislava şi cea de la Cluj, rămînînd aproximativ acelaşi număr de medi~amente.

Oum este firesc, nivdul de dezvoltare al practicii farmaceutice se poate evimai cu Sf'amă în legătură cu medicamentele preparate şi de 1<1ceea vom face
comparaţii mai stăruitoare între cele două taxe, in această sferă. Vom incepe şi
de această dată cu balsamurile (balsami). Taxa [ui Torkos însumează doar 46,
faţă de 54 existente in cea a lui Maucksch. Jn legătură cu balsamurile trebuie spus
că unele dintre cele consemna~te in taxa de! 1:1 1Cluj şi inexistente în cea de l'a
Viena se intilnesc in opera .lui 'rorkos. Aşa este cazul cu Bals. Copayva, Perudenţia

22

Este vorba doar de o supoziţie, fără să avem la îndemînă nici un document

elin care
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vi ..mum şi de Tolu. Cu priVIre la elixire (elyxiria) există o diferenţă mare: 17 la
Torkos în comparaţie cu 23 cite figurează in taxa de la Cluj. Numărul emplastrelor (emplastra) este acelaşi: 59 in ambele cazuri. In schimb constatăm din nou
u diferenţă serusibilă atunci cind este vorba de e;;cnţe (essentiae) şi anume 47 în
taxa lui Torkos în comparaţie cu 69 cîte există în cea a lui Maucksch. In ceea
ce priveşte extractele (extracta) însă, decalajul este în favoarea taxei întocmite de
Torkos, care însumează 65 de extracte in comparaţie cu abia 39 din cea a lui
Maucksch. Şi de data aceasta merită notată existenţa in ambele taxe a Ext. Laudanum, Cydov.iatum şi Hystericwn, inexislente în taxa de la Viena.
Trecînd acum la oleuri constatăm că în taxa de la Bratislava sint cuprinse un
număr total de '118 oleuri, pe cită vreme in cea de la Cluj numărul lor se ridică
la 125. In ceea ce priveşte pilulele (pilulae), şi numărul acestora este mai mic:
44 faţă de 48 cîte figurează in taxa lui Maucksch. O diferenţă mai mare există cu
privire la si.ropuri (syrupi): abia 57, cu 10 mai puţin decLt în taxa clujană. ln
schimb există cu două ·trochisci mai mult, apropiindu-se in acest fel de numărul celor
din taxa vieneză. Cu privire la unguerute (unguenta) există o eg.alHate deplină:
57 şi într-un caz şi in altul.
Din comparaţia sumară pe care 'am făcut-o între taxa elaborată de Torkos şi cea
a lui Maucksch reiese că ambele se referă aproximativ la acelaşi număr de medicamente pornind de la o bază comună: Pharmaoopeea austriacă. Dacă ar fi să
vorbim de o oarecare prioritate, atunci aceasta ar reveni farmacistului clujean. Şi
într-'Un caz şi în altul există anumite preparate medicamentoase diferite, sau mai
hine spus inexistente în taxa vieneză, unele dintre ele comune taxelor de la
I3ratislava ~i Cluj, iar altele proprii fiecăreia dintre ele. Toate acestea au fost
preluate din alte farmacc.pei şi taxe existente la acea vreme; ne gindim la Antidotarium Cassovensis apărut in 173Z sau Dispensatoriul de la Augsburg, apoi in al
doilea rind la taxa din Wiirttemberg pe care Şltim că a folosit-o Maucksch în farmacia de la Cluj cît şi în cea de la Tg. Mureş2J.
O problemă importantă pe care o poate ridica taxa farmaceutică a lui Maucksch
este cea a datei la care s-a introdus in farmaciile din Transilvania sistemul de
măsuri medicale vieneze. Victor Marian a consacrat un studiu special acestei probleme, încă în anul 1939 24 • El ajunge la concluzia că inainte de a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea sistemul de măsură•to.ni era cel din Niirnberg şi că abia
după anul H61 a luat :fiinţă cel vienez, caile avea la bază unităţile de măsură
comerciale vieneze, că noul sistem n-'a fost introdus în Transilvania înainte de
sfîrşitul veacului al XVIII-lea. Ace~i cercetător spune însă textual că "e greu
23 In Instructiune Maucksch spune că lucrurile importante sînt subliniate de el
în tJaxa de la Wiirttemberg pe care a trimis-o şi la T\g. Mureş (Dolg, IX, p. 264 şi
265). Nu IŞtim cînd a fost tipărită taxa din Wikttemberg, însă :ştim că :asemenea lucrări
ce au putut fi utilizate ca mijJ.oc de inspiraţi'e existau la Augsburg sau Apotheken
Tax der Stadt Anneberg, încă la 1563, ca să dăm doar două exemple, deşi numărul
lor ar putea fi sporit.
24 V. Marian, Vechi greutăţi medicale (far17Ulceutice; din Ardeal, în Biblioteca
Medico-istorică, IX, Cluj, 1939.
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Manuscrisul lui Tobias Maucksch ar putea arunca o umbră de îndoială "cu
privire la concluzia formulată de către regretatul profesor de fizică de la universi'tatea clujeană. După cum am mai arătat, Maucksch îşi incepe opera prin indicarea
unităţilor de măsură pe care le foloseşte. El întrebuinţează cel mai frecvent semnul
curent pentru libra (tt), precizind insă că este vorba de funtul vienez. Pe iîngă
acestea foloseşte pondul medical indicat în mod expres - folosind cuvintele autorului - şi notat cu semr.ul obişnuit pentru uneia. In cuprinsul lucrării mai întîlnim
apoi Loth, notat Loth sau numai L. ori Lo. şi ma.nipulus. Se pune acum întreba["('a
dacă pondul medicinal folosit de Maucksch aproape în exclusi\·itate, uneia,· esle
calculat după sistemul din Niirnberg ori după cel vienez.
Este ştiut că Maria Tereza a inlocuit sistemul de greutăţi medicinale· 'din
Ni.irnberg cu un sistem propriu austriac cunoscut sub numele de sistem vie·nez.
ce se baza pe măsurile comerciale vieneze. Sistemul de măsuri medicinale vi~rieze
avea la bază :Cuntul (Pfund) ce reprezenta 3/4 din :Cuntul comercial, deci 24 loth.
Astfel o uncia echiYala cu :.! loth, iar 1 drachma cu 1 Quentchen. După acest sistem
libra medicinală era cu mult mai grea decit cea din Ni.irnberg2G. Noul sistem
de greutăţi a fost legiferat prin patenta Mariei Tereza din 176327• Dar nu ·este
exclus ca el să se fi folosit nu numai la Viena, ci şi in cuprinsul imperiului habsburgic mai inainte de a fi fost legiferat şi impus prin patenta imperială. In acest
sens ar putea fi invocată taxa iui Torkos de la Bratislav'a, oare la 1745, deci cu
18 ani mai de' vreme decit patenta Mariei Tereza, folosea sistemul de greutăţi
vieneze. El echivala uneia semis cu lL'l loth, uneia cu 2 loth, drachma cu un
Quentchcn, iar libra cu un funt. In legătură cu CC'l(• spuse mai trebuie adăugat că
taxa lui Torkos este scri!iă în patru limbi: latină, maghiară, germană şi slovacă ..• La
textul latin cu u:1ităţi medicale sint date echivalenţele in 1 Loth, 2 Loth, Pfund,
Quentchen, ceea ce ar corespunde sistemului de măsuri comerciale vieneze. De .aici
ar putea :Ci trasă concluzia că Torkos folosea unităţile dl~ măsură comerciale vieneze,
ceea ce nu este exclus, dcoşi ni se pare greu de crezut, fiind vorba de o taxă farmaceutică, ştiut fiind că în farmacii se folosea sistemul ponderal din Ni.irnberg şi apoi
cel vienez care diferea in ceea ce priveşte greutatea. &hivalenţa denurnirii subunităţilor pondurilor comerciale şi medicinale vieneze face greu, dacă nu chiar
imposibil de a formula un răspuns tranşant în cazul taxci lui Torkos, în sensul dacă
este vorba de măsurile farmaceutice din Nilrnberg ori de cele vieneze. Inclinăm· să
cr<>dem că este vorba de sistemul ponderal vienez care s-a folosit mai curind decit
a :Cost el legiferat.

Idem, p. 12.
Cf. V. Marian, op. cit.. p. 5-6. Pentru sistemul de greutăţi medicinale a· se
mai vedea: A. Adlung - G. Urdang, Grundriss der Geschichte der deutschen Pharmazie, 1935, p. 38; R. Fabre - G. Dillemann, Histai.re de la PhaTmacie, Paris.
1936; M. J. Hossard, in Revue d'Histoire de la Pharmacie, Juin, 1969, p. 339 ·şi
F. G. Lavagne, De la livre medicinale, în Revue d'Histoire de la Pharmacie, XXI,
nr. 212, 1972, p. 25-28.
21 Cf. V. Marian, op. cit., p. 5.
25
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Revenind acum la taxa lui Tobias Maucksch, va trebui să spunem că el a
folosit două sisteme de greutăţi: pe cele comerciale vieneze şi pc cele medîcirtall'.
Uneia din textul lui Maucksch nu ştim dacă a fost calculată după sistemul· de
greutăţi vieneze ori după cel din Ni.irnberg, mai degrabă după cel din urmă.
Faptul că Maucksch a folosit cu preponderenţă greutăţile come1·ciale nu trebuie să
ne mire, ţinînd seamă de destinaţia specială a acestei tm.-e de a fi aplicată cu
ocazia vînzării unei farmacii şi, deci, de o cantitate mai marc dc medîcamPnte ce
puteau fi mai uşor cîntărite cu sistemul de greutăţi comercial<'.

In cele ce

urmează vom incerca să facem citeva comparaţii intre unele dintre
de medicamente preconizate de Maucksch cu cele indicate în taxa vieneză
de la 1744, şi cu propunerile sibiene. O asemenea comparaţie este ingreunată şi
rămîne, în ultimă instanţă, doar aproximativă datorită sistemclor diferite de greutăţi pe care le întrebuinţează autorii taxelor farmaceutice pe care le compa·răm.
Vom lua mai întîi exemple din cadrul medicamentelor simple unde preţurile ar
trebui să fie aproximativ egale, avînd ca bază preţurile curente de pc piaţa Vienei,
aşa cum arată si Maucksch în precizările făcute la inceputul opPrci sale.
preţurile

Astfel de ex. în cazul alaunului (Aluminis crudi) Maucksch, pentru un funt
înscrie 10 creiţari. Un Iunt comercial - Libra civilă - este echivalent
cu 19 uncii~ 8 , deci pentru o unda ar reveni 1/2 creiţar (5 pfenigi). In taxa vieneză
medicamentul este măsurat cu jumătate de uneia ce costă 2 pfenigi. iar uneia ar
costa, în acest fel, 4 pfenigi, cu 1 pfe:.nig mai puţin decit 1/2 de erei ţar cit preconizase Maucksch. Aceasta ar reprezenta cheltuielile farmacistului transilvănean pentru
procurarea medicamentului. Aşadar, preţul lui Maucksch faţă de cel vienez este
pe cit se poate de echitabil. Nu acelaşi lucru se poate spune despre cel al lu~
Hutter-Soterius care înscriu pentru o uneia din acelaşi medicament un crelţar,
deci dublu decît Maucksch, şi mai mult decit 'dubJ.u in comparaţie cu taxa vieneză,
deşi in comparaţia pe <care o fac cei doi autori la taxa vieneză, pentru o uneia. C'StC'
trecut tot un creiţar. Această mare diferenţă ar putea fi justificată în cazul unor
sisteme ponderale deosebite.
(P~tmd-libra),

La

sămînţa

de laur (Baccae !auri) Maucks·ch

fixează

pentru un funt suma de

J 2 creiţari. Urmind aceeaşi bază de calcul, ca şi in ~azul precedent, pentru o uneia
obţine cifra de 6 pfenigi. In taxa vieneză medicamentul este măsurat tot cu
de uncila şi taxat ou 2 pfenig:i. Diferenţa, în beneficiul lui Maucksch, in acest
caz, este de 2 pfenigi. O diferenţă !ii mai mare se constată ~i de această dată în
cazul preţului preconizat de Hutter-Soterius. Pentru o uneia ei cer 2 creiţari, creindu~ astfel o diferenţă consid<:'rabilă. •De data aceasta cei doi sibicni recunosc d\
preţul lor este dublu faţă de cel vienez pentru icare ei înscriu un creiţar (o uneia),
pe cînd în realitate produsul era vindut, conform taxei, cu 4 pfenigi, deci cu mai
puţin de 1/2.

vom

1/::..

In cazul unghiilor de elan (Alcis ungula) situaţia se prezintă în mod diferit.
In primul rînd Tobias MaiUcksch .are mai multe forme galenice înscrise, iar preţu
rile -lui sint cu mult mai mici decît cele vieneze. Rasura din corn de elan este
evaluată de către Maucksch, un funt, la 3 florini renani şi 30 creiţari. Un florin
28 Pentru aceasta a se vedea Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense, Viena,
1729, p. f.
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renan echivalează C'U 60 creiţari, ceea ce înseamnă că avem 210 c.reiţari29. Transformînd acum funtul comercial în uneia, obţinem pentru aceasta suma de 18 c.reiţari,
pe cită vreme în taxa vieneză se cere aceeaşi sumă pent.ml 1/2 de uneia. Şi in taxa
lui Hutter-Soterius suma preconizată de ei este cu mult mai mică decît cea din
taxa vieneză:IO. Pentru o uneia ei inscriu ca preţ vienez (de data aceasta !Corect) suma
dP 36 creiţari ~i cer numai 24, mai puţin ca la Vierua, însă C'U mult mai mult
dC"cit Mauck.sch. Preţurile mai mici în Transilvania decît la Viena in carul unghiilor
de Plan se explică prin uşurinţa mai mare au care produsul putea fi proC'Urat la IliOJ,
datorită negustorilor greci.
Să trecem acum la compararea cîtorva medicamente compuse. Vom incepe cu
halsamele. Preţurile preconizate de către farmacistul de la Cluj sînt exagerat de
mari faţă de cele înscrise in taxa vieneză. Pentru a ilustra vom da citeva exemple.
Din fericire în acest caz unitatea de masură este aceeaşi şi, în consecinţă, :nu comportă nici un fel de aproximaţie. Este vorba de o uneia. Astfel Balsami antispasmodicum este evaluat de 1\.lauck.sch la un fi., pe cind la Viena se vindea cu 12 cr.,
deci C'U mai puţin de 1/4. Diferenţa la Bals. apoplectici: compl. şi incompl. este de un
fi. Bals. apopl. incompl. 2 fl. la Maucksch şi 1 fi. în taxa vtieneză; cel complet 3 fl. la
1\faucksch - 2 in taxa de la Viena). Diferenţe izbitoare se intilnesc şi în cazul
Bals. Celens (1 fi. 30 cr. la Mauck.sch - 24 cr. in !taxa vieneză); Citri (1 fi. 30 cr. faţă
de 18 cr.) şi. în fini:', un ultim exemplu: Bals. Cinamomi din care pentru 1 uneia
Maocksch înscria suma de 6 fi. renani, iar în taxa vieneză el este trecut doar cu
:: fi.; deci o diferC'nţă de 4 fl. ce reprezenta o sumă însemnată, după cum va
reieşi din comparaţia pc care o vom face cu alte produse.

compnraţie cu alte taxe transilvănene, ne vom referi la taxa
Unitatea de măsură la taxa amintită, in cazul Bals. apoplectici,
este uneia, deşi semnul ca atare pledează mai curind pentru scrupulus, ceea ce
ar reprezenta sume de-a dreptul fantastice. Ca preţ vienez se dau 20 creiţari, ceea
ce este exagerat pentru că în taxă sint înscrişi, după cum am mai arătat, doar 12 cr.
şi, cu totul ciudat, se cer doar 10 cr., chiar mai puţin decit era de fapt preţul la
Viena. In general acN.Stă taxă are preţuri mai mici decît cele înscrise în taxa
\'ieneză de la 1744.
!n continuare ne vom mai referi doar la prafuri şi spirturi. Preţurile fixate
pentru prafuri de către Tobias Maucksch sînt din nou cu mult mai mari deci't cele
cerute de taxa vieneză. Unitatea de măsură este aceeaşi în ambele cazuri, incit nu
poate fi vorba de greşeli ori de aproximaţii. Astfel, pentru b uneia de prafuri contra
avortului (pulveris contra abortum) Maucksch cere 24 cr., pe cită vreme în taxa
vieneză se fixează doar 8 cr. Aceeaşi este situaţia şi in cazul Ptlllv. Absorbentis
Wedelii. De 3 ori mai mare este şi preţul pentru Pulv. Alexipharmaci citrini şi
exemplele de acest fel ar putea fi înmulţite citindu-se întreaga listă a prafurilor
ale căror preţuri sînt, in taxa lw Maucksch, de două, trei ori, chiar şi de patru ori
mai mari decit sint fixate in taxa de la Viena. Spre deosebire de taxa lui Ma:ucksch,

Pentru a face

sibiană

anonimă.

29 Cf. Horvath Tibor Ant.al, A
magyar aranyforint
kozOtt, in NumK, LVIII-LIX, 1959-1960, p. 33.

ertekvci.ltozci.sa

1490-1100

~ Fotocopiile manuscriselor ne-au fost puse la dispoziţie de către prof. I. Spielmann.
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cea de 1la Sibiu, al cărei autor ne este necunoscut, la grupa prafurilor inscrie precu mult mai modeste şi de cele mai multe ori mai mici chiar decît cele vieneze,
pe care le întrec doar în citeva cazuri. Pentru a ilustra cele spuse vom arăta că
pentru Pulv. contra abortum se preconizează doar 6 ,cr., cu :2 cr. mai puţin decit
în taxa vieneză şi cu 18 faţă de cea a lui Maucksch. In cazul Pulv. absorbentis
Wedelii diferenţa este şi mai mare: 5 in comparaţie cu 8 (taxa vieneză) şi 24 cr.,
cea a lui Maucksch.
Situaţia prezentată pentru prafurj se învederează în cazul spirturilor. De data
aceasta preţurile prevăzute în taxa vieneză sint cu mult mai mari decît cele ale
lui Tobias Maucl;:sch. Pentru edificare vom cita citeva exemple: pentru o uneia de
Spir. aperitivi Penoti, Maucksch cere doar 6 cr., pe cind in ta!Xa de la Viena pentl'lu
jumătate din cantitate se fixec~ză nu mai puţin de 26 cr. Aceeaşi e~ situaţia şi în
cazul spirtului astmatic (Spir. asmatici), cind pentru o uneia Maucksch cere 12 cr.
Preţuri tot aşa de mari, cu ceva doar mai scăzute figureazfl c:i în taxa de la Sibiu
anonimă la care ne-am mai referit.
Firesc se naşte întrebarea dacă preţurile stabilite de Tobias Maucksch sint
cele >CUrente in farmacia din CLuj, sau dacă el a avut in vedere doar preţuri, să
zicem, de lichidare care - aş.a cum am mai arătat - n1u erau însă de loc scăzute.
Pentru a formula un răspuns Ja întrebarea pusă, intr-o oarecare măsură ne stă la
îndemînă o situaţie de cheltuieli din 2 lfebruarie 1752 a oraşului Cluj, !făcute pentru
întreţinerea generalului comandant al oraşului31. In acest document, printre altele,
găsim şi şofran (Crocus), la procurarea căruia pentru un. funt s-a plătit 1 fl. şi
:36 cr. Exact cu această sumă găsim indicată şi la specie de şofran (Crocus metallorum) în taxa farmaceutică a lui Tobias Maucksch. Acelaşi lucru se poate deduce şi
cu ·privire la piper, din car-e s-a cumpărat, pe seama generalului comandant,
112 de funt cu 25 cr. Printre vG.rictc"ttile de !J>iper înscrise in taxa lui Maucksch găsim
Pipe1 nigrurn cu acelaşi preţ (1 funt 51 cr.). Acesta este piperul obişnuit, folosit
pentru condimentarea alimentC'lor. cumpărat de primăria Clujului pentru bucătă
ria generalului austriac.
ţuri

Dacă condimentele desprC' care am vorbit au putut fi procurate şi din altă parte
decît din farmacie, Herba The<', menţionată în acelaşi document, a trebuit să fie
cumpărată de acolo. Pentru 3 Loth de Herbatee s-a plătit 30 ICr. Or, în taxa lui
Maucksch 1 funt de HC'rba TheC' Boy este ev.aluat la 2 fl şi 45 cr., lde!d, 1 Loth
(calcllllind un funt = 32 Loth) costa mai mult de 9 cr., corespunzind sumei din
document. In documentul amintit este vorba de medicamente simple. Comparaţiile
făcute cu proiectele de taxe sibiene ne arată şi in cazul medicamentelor compuse
că este vorba de aproximativ aceleaşi preţuri, adăugînd "·cunoştinţele şi conştiinţa
fiecărui fCIJI'macist".
Aşadar, corespondenţa, măcar în parte, cu celelalte taxe farmaceutice normale şi
datele ce au putut fi scoase din documentul privind cheltuielile Olujului cu întreţinerea generalului comandant austriac ne îndreptăţesc să afirmăm că preţurile
medicamentelor stabilite de Maucksch er8JU cele obişnuite in farmaciile transilvă
nC'ne şi că nu este vorba de anumite preţuri speciale întocmite doar in vederea

Docwnentul se păstrează in Arhivele statului din Cluj, Fond
piului Cluj, Fasc. II, 1061.
31
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vînzării

unei farmacii. Deci, pe drept cuvint Maucksch a inscris in foaia de -titlu
a lucrării sale că este \'orba de preţuri ce se obişnuiau in farmaciile din Transilvania.

Pentru a ne putea forma o imagine cit de cit cla1·ă asupra preţului medicamentelor, am extras din docunwntele clujene ale \Temii citPva preţuri. Pe lîngă ·lista
chf'ltuielilor cauzate de intn:·ţinf'rca generalului comandant am mai folosit limiilirea
preţurilor pentru bresl.:l"?i (Limit.atio) din anul 17J:J12, şi socotf'lile oraşului· pe
anul 1750 33 . Pe baza tuturor nceslora am putut alcătui următoarea listă de preţuri:
1 funt de unt

12 cr.

1 miel

48 1/2 cr.
2 fi. 25 cr.
12 cr.
13 1/2 cr.

1 viţel
1 purcel

piine
funt carne de dtii

superioară
inferioară

1
porc

m.ierţă de griu costa intre 12 şi
Un cosaş primea pentru o zi de muncii
Un săpător
O femeie la secerat
.. .. .. ..

1.1/2 cr.

1.\'

1/2 cr.

2 1/2 cr.
15 cr.
18 cr.
12 cr.

12 cr.

Din compararea preţurilor medicamentelor cu cele din lista de mai sus se .desprinde limpede concluzia că medicamentele erau foarte scumpe, in raport cu costul
vieţii şi mai cu seamă 1.1ţă de veniturile celc·r săraci. Iată deci proba-tă neces.iâJtea
stringentă a limitării şi fixării preţurilor medioa.mentelor pc calea unei taxe u,n,i.ce.
Măsurile luate în legătură cu această problemă de către curtea imperială de la
Viena au constituit un act progresist meritoriu, menit să pună capăt abuzll,ljlor.
contribuind astfel, într-o bună măsură, la ocrotirc-a sănătăţii şi creşterea bunei
stări a maselor, înscriindu-se printre realizările de valoare ale absolutism~ luminat din perioada de destrămare a feudalisrnului. Pînă in această vreme farmaciile şi farmaciştii ('rau puţini şi de aceea nu .se putea proceda la o limitare a
posibilităţii lor de cîştig. Ceea ce nu mai era cazul la mijlocul secolului al XVIII-lea
cînd, odată cu dczvoltar<'a gencral<i, numărul lor a crescut considerabil.

In opera de reglementare a preţw-llor med..Loame-ntelor, farmacistui de
la Cluj Tobias Maucksoh a incercat să aducă o contribuţie valoroasă
intocmind taxa pe care am comentat-o, ce este, după cîte ştim astăzi, cea
dintii şi a rămas şi pe mai departe unică in felul ei..
EVA

32
33

CRIŞAN

Arhivele statului Cluj, Fond Primăria Municipiului Cluj, Fasc. Il, nr. 775.
Arhivele statului Cluj, Socotelile oraşului, voi. 70, Fasc. V.
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DIE ERSTE "TAXA PHARMACEUTICA 44 (PREISLISTE FOR
APOTHEKEN) IN SIEBENBGRGEN
(Zusammenfassung)
Veroffentlicht wird ein 1750 ausgearbeitetes und in der Sammlung fi.ir die
GeS<:hichte der Pharmazie des Historischen Museums Siebenbtirgens in Cluj aufbewahrtPS Manuskript des Clujer Apothekers Tobias Maucksch. Es handelt sich um
eine Preisliste ftir Arznei<'n, die im Hinblick auf den Kauf ader Verkauf einer
Apothekenoffizin zugunsten der Apotheken des Fi.irstentums Siebenbi.irgen und des
Kon.i,grcichs Unga.rn aufgestellt wurde. Aus diesem Grunde sind die Arzneien alphabetisch angefi.ihrt und nicht nach Al'ten und Gruppen, die nur innerhalb des
betreffenden I3uchstabens beri.icksichtigt werden.
Die Taxe des Tobias Maucksch enthalt 2000 einfache und zusammengesetzte
Arznekn und Praparate aus idem Tier- Mineral- und Pflanzenreich. Der vollstandigc
Text des Manuskripts wird im nachsten Band veroffentlicht.
Die Verfasserin vergleicht nach Medikamentengruppen die Preislislc des Maucksch
mit der Wicner Taxe von 1744 und kommt zum Ergebnis, dass aus 'der Clujcr Liste
vor allem die einfachf'n J\rzneien, die an Ort und Stelle beschafft werd0n konnlen
(besonders Medizinalpflanzcn) fehlen. Weiters macht si~ Vergleiche mit der 1745 in
Bratislava veroffentlichten Taxe des Justus Ioannus Torkos, die ungcfăhr die
gleiche Anzahl von Arzneien enthă,lt und kommt zwn Ergebnis, dass beidc Prf'islisten einc gemeinsame Grundlage haben: die osterreichische Pharmakopoe.
Weiters wird ein in der Geschichte der Pharmazic wichtiges Problem f'rortert,
u.zw. das Datum, an welchem da:s Gewichtssystem von Nlirnberg durch das
Wiener System ersetzt wurde. Aufgrund 'Cler Taxe von Torkos nimmt die Verfasserin
an, dass das neue System in einigen Apotheken des Habsburgerreichcs noch vor
1763 - da es durch kaiserliche Vcrordnung Geltung C'rlangte - angcwendct wurde.
Hinsichtlich der Preise werden Vergleiche gezogen zwischen den von Maucksch
empfohlenen und denjenigen der Wiener Taxe von 1744 sowie ander~n drei in
Sibiu ausgearbeiteten und im Manuskript gebliebenen Taxprojekten, u.zw. das von
Dr. Felfalusi Mihai und Apotheker M. Ahlefcld, das der Doktoren Jacobus Hulter
und Andreas Soterius und ein drittes von eincm unbekannten Autor, alle aus dem
J. 1753 (siehe Anm. 10). Im allgemeinen wird fcstgestcllt, dass Tobias Maucksch
viei hohere Preise als die Wiener - und in vielen Făllen als die in den Taxprojekten
von Sibiu enthaltenen - vorschlug. Es muss aher hervorgehoben wcrden, dass
einige Medikamente in Siebenbi.irgen viel billiger waren als in Wicn. So die
Spiritussorten sowie einige Erzeugnisse, die man durch Vermittlung der griechischen
Kaufleute beschaffte.
Um Pin konkretes Bild des Preises wn Arzneien zu bekommen, fi.ihrt die Verfasserin einige Preise aus ze1tgenossischen Dokwnenten an. Aus dem Vergleich ergibt
sich, dass die Medikamente im Verhăltnis zu den Lebenhaltungskosten und besonders zu den Einnahmen der Arbeiter sehr teuer waren. Darous folgte die dringende
Notwendigkeit einer Festsetzung der Arzneipreise, dazu bestimmt, dem Missbrauch
ein Ende zu setzen und so zum Schutz der Volksgesundheit beizutragen, was einen
lobenswerten Akt im Sinne des Fortschritlles darste1lt. Dazu trug der CJujer Apotheker Tobias Maucksch durch Aufstellung der el'5ten - bis jetzt bekannten -- Arzncitaxe von Siebenbi.irgen bei.
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SLUJBA IOBAGEASCA DIN TRANSILVANIA
IN PERIOADA 1785-1820

In perioada 1785-1820, nobilii tr:msilrvăneni n-au ajuns să dispună de
inventar agricol şi de animaLe de tracţJi.Uine sufi:ciente. De aceea au conti11JU.at să-şi lucreze pămînturile alodia1e, bazmdu-se, 01.1 precădere, pe vitele
de callitate scăzută, pe ~Uneltele rudimei'l!1:la.I1e şi pe munca forţiată a ţăra
nilor dependenţi. Cei mai mulţi nobili au neglij~at inzestrarea gospodă
riilor lor ou inventar propriu coresprmzător, deoarece deţineau monopoLul proprietăţii feudaLe asupna pămintu1uii. Referindu-se la relaţiiJe
de producţie feudale, Lenm arăta că ele "coilJstaJU. în aceea că pămîntul
era împărţlit int1'1e marii propdebari de pămînt, caJre dădeau ,acest pămînt
ţăranilor în vede11ea exploatării aoest.or.a, asrtfel că pămîntul 1 era UJn fel de
salariu in natură; pămîntUJl dădea ţă!'1aruu1ui produsele necesare, pentru
oa acesta să poată produce pluspoodusrul pentru moşier; pămîntul era baza
servituţii prestate de ţărani moşierulu:i 40 .
Din afirmaţiile lui Leruin reiese că dreptul de proprietate deţinut de
nobihl asupra pămîntului determiilla esenţa ire1aţiilor de producţie feudale.
Dreptul el€ proprietate al nobililor suprapunindu-se peste 'Cel de posesiune
al ţăralililor dependenţi, aceştia diin urmă erta.u f01rţaţi să dea renta feurlală.
In Transilvania, renta feudală continua să se perceapă, între 1785-1820, în
1n natură şi in bani. Dintre aceste trei tipuri de rentă, predominantă era
cea în muncă. Ea se concretiza in totalitatea obligaţiilor în muncă, pe care ţăranii
dependenţi le aveau faţă de domnii de pămînt, 'cum li se spunea aici proprietarilor
feudaJi. Obligaţiile in muncă erau cuprinse parţial în daturi, dar mai ales in
ziJe de robotă.
Cu prilejul conscripţiilor oficiale, iobagii români n-au întrebuinţat niciodată
termenul de robotă, d pe acela de slujbă pentru a desemna principala lor obligaţie
in muncă. Ea era îndeplinită de către ,toţi ţăranii dependenţi, fie cu uneltele agricole şi vitele proprii, fie cu braţele atunci cind nu dispuneau de animale de tracţiune, ori cînd li se pretindea în acest fel. Conscripţii1e oficiale şi particulare arată
că după patenta lui Iosif al II-lea din 22 august >1785, oobota varia, în cele mai
multe localităţi, intre 2-3 zile pe săptămînă (sau între 104-156 pe an) in cazul iobagilor şi între 1-2 zile pe săptămînă .(sau intre 52-104 pe an) in cel al jelerilot·
care foloseau pămînt iobăgesc.

muncă,

l

V. 1. Lenin, Opere complete, vol. I,

Bucureşti,

1960, p. 185.
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De fapt, zilele de slujbă iobăgească difereau de la un sat la altul, în cadrul
localităţi de la un domn de pămint la altul, şi chiar de la un ţăran
dependent la altul. Intr-un număr insemnat de localităţi, proprietarii feudali pretindeau o anumită cantitate de robotă ţăranilor care o prestau cu patru boi şi o
alta acelora ce o îndeplineau cu doi boi, ori cu palmele. In comuna Ştenea (comitat ul Alba de Sus), de exemplu, slujba iobăgească varia, atit în funcţie de prestarea
ei cu vitele sau cu palmele, cit şi de categoria socială din care făceau parte ţăranii
dependenţi. Ca dovadă poate fi adusă următoarea afirmaţie a reprezentanţiloc ţăra
nilor din acest sat, prilejuit~ de efectuarea conscripţiei czircikyene: "Noi aşa am
apucat obiceiul, că am făcut şi facem şi azi slujba cu boi 2 zile, iar cu palmele
3 zile pe săptămînă, acei care ne numim iobagi. Acei care s-au numit pînă acum
jeleri, fac cu Yitele 1 zi, iar cu palmele 2 zile"2. ln alte localităţi, nobilii impuneau
zile mai multe ţăranilor dcpendcn~i cu sesii întregi şi ceva mai puţine acelora ce
foloseau fracţiuni de sesii. In iunie 1820, s.i.tenii din Daia (c. Alba de Jos), de pil.dă,
au arătat: ,,Acei care rru:i mare moşie [in sensul de sesie - n.n.] biruiesc, fac în
toată săptămina 3 zile de slujbă cu palma, ori cu boii, pe putere, 2 zile; care
biruiesc mai mică moşie fac cu săptămîna, acar cu boii, acar cu palma, 2 zile,
precum se vine lipsa curţii. Sint şi de aceia care pe săptămînă, fac numai o zi"J.
aceleiaşi

In cazuri mai rare, domnii de pămint admiteau ca iobagii să îndeplinească zile
mai puţine de robotă în lunile de iarnă, decit pe timpul verii. Astfe-l procedau mai
ales moşierii care aveau proprietăţi in satele scaunului Mureş. Ţăranii din Mitreşti,
de exemplu, au relatat, in această privinţă, următoarele, in mai 1820: "Conform
contractelor încheiate cu domnii noştri, servim in moduri diferite. Cei cu 4 boi
lucrăm cite două zile (pe săptăminâ), pînă la amiazi, de la ziua Sf. Gheorghe pînă
la ziua Sf. Martin, iar iarna nwnai cite o zi. Cei ce lucrează cu palmele fac cjte
2 zile vara şi numai cîte o zi iarna, fiecare după contractul său"~.
ln comunele in care exista o singură categorie de ţărani dependenţi şi numai
un proprietar feudal, zilele de sl!ujbă iobăgcască puteau să fie uniforme. Intr-o astfel
de situaţie se găseau sălcnii din Ciumeni (c. Solnoc Interior), după cum rezultă din
cele declarate de ei în anul 1820: "ln satul ăsta nefiind hurubaşi sau inquilini, ci
numai coloni [în sensul de iobagi - n.n.], facem slujbă 3 zile pe săptămffnă, fie <;:u
palmele, fie cu boii·'s.
Din relatările iobagilor făcute cu prilejul conscripţiei czirakyene reiese că in unele
sate ca Şard şi Cusu (c. Alb.a de Jos), Buduş (c. iDăbîca), Maia, Oşoi, Olpret şi Dobric
(c. Solnoc Interior), Stejii.rcni, Felţa, Criş şi Grînari (c. Alba de Sus), Adrianul Mic
(scaunul Mureş) etc., robota s-a redus, într-o oarecare măsură, după răscoala din

z Arhivele Statului din Cluj, fondul Alba de Sus, dosar cu acte nearanjate ale
conscripţiei

czirakyene efectuate în satele comitlatului Alba de Sus (in continuare
cuvintul comitat va fi prescurtat cu litera c.).
3 Şt.

Meteş, Viaţa agrară,

economică,

Documente contemporane, voi. 1,

a romdnilor din Transilvania şi Ungaria,
1921, p. 61.

Bucureşti,

"- Arhivele 8tatului din Tg. Mureş, fondul conscripţii urbariale, dosar inventariat
cu nr. 338.
s Arhivele Statului din Dej, fondul Solnocul Interior, Tabela de impunere pe anul
1820 cu nr. 1298/decembrie 1819, anexa 1, satul Ciumeni.
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1784---1785. Referindu-se la oamenii familiei Teleki, ţăranii din Şard au precizat:
,.Ex<.>eLenţa sa, groful Teleki Sa.mu are aici 13 Jobagi, care mai inainte cu 36 de ani
[deci pînă la 1784 - n.n.], făceau pe săptămînă cu palma dte 4 zile; cine a avut
boi, cu 4 boi 3 zile. De aici mai incoace, mai W?Urindu-se slujba, acum fac, pc
săptămînă, cu palma ci:te 3 zil(•, cu marhe [animale n.n.] 2 zile, cine are 4 boi.
cu 4, cine are 2 cu 2 ... "s. Intr-un mod asemănător s--au exprimat şi săl0nii din
Dobric: "In vremea iobăgiască mai grea slujbă am avurl; de atunci pină la anul
1816 cite 3 zile; de atunci pînă acum cite 2 zile de slujbă [facem pe] o săptămînă,
fie cu boii, fie cu palma" 7.
Dacă în satele de mai 5US reprezentanţii ţăranilor au recunoscut că slujba li s-a
diminuat după 1785, in schimb ~n altele s-au plins că li s-a îngreuiat in preajma
anului 1820. De pildă, în iunie 1820, iobagii din Brăzeş~i (situat in partea muntoasă
a comitatul.ui Alba de Jos) au arătat că pînă au aparţinut familiei Mik6, C('i săraci
DU fost obligaţi doar la o săptămînă, cei mijlocaşi la două. iar "gazd('k hele de
frunte" la patru săptămîni de ·robotă pe an şi, in plus, la 3 rnariaşi "bani de coh"'.
Dar de cind au fost trecuţi la fise, "Fiindcă nu avem slujbă hotărîtă, nici nu ştim
spune cite zile de slujbă am făcut ~?i facem .şi in ziua de !astăzi, că de vreo cîţiva ani
în toată săptămîna 4 şi 5 zile de slujbă facem, şi cind ii lucru mai sorgo.ş [urgent
- n.n.], ne silesc săptămîni deplini a ni-o petrece• în ~ucru cămării; se întîmplă
ugyan uneori .şi aceea, da arareori, că ruei cîte o săptămînă nu ne mînă, da d~
mai multe ori, sub numele acela că ni se plăteş-te munca, ne silesc fără modru la
multe slujbe, care de o fi :tblt aşe, poate fi că toţi ne-om pustiii"S.
In iuli<e 1820, iobagii grafului Bethlen Farkas din satul Petrilaca {aflat in cealaltă
l'XtPemitate a comitatului Alba de Jos) au subliniat că, potrivit obiceiului, ar fi
trebuit să presteze cite 3 zile pe săptămină. Insă ,.de cind la oorte [e] actualul
tist [administrator - n.n.], nu că ţinem slujba noastră obişnuită, ci' aproape in fiecal'e săptămînă slujim cite 4 şi 5 zile; dară se irubimplă uneori că numai durn.ineca
venim acasă; de muLte ori toart:ă săptămma lucrăm [la] ,jilipul morii (malomgat) ·cu
mîncarea noastră; peste asta, la căratul grîului .şi finului, 'OU rtoate că aşa am sărăcit,
că nu mai avem vite şi care; dară ne mină La lucru cu palma la Luduş şi ne ţine
acolo cu săptămîna pînă se isprăveşte căraJtu, şi lucrăm cu pînea noastă in slujba
săptămînală rînduită"~.

In cazul satului Brăzeşti, stăpînul feudaJ era statul. Comuna Petrilaca ero dominata însă de mai mulţi nobili particulari. Statul, ca proprietar feudal, se întrecea,
deci, cu moşierii în intensificarea exploatării forţei de muncă iobăgeşti. E adevărat.
statul determinat de necesităţile de braţe de muncă, mereu în creştere, ale întreprinderilor sale e~tractive .şi sid.erur,gice, iar nobilii mînaţi de tendinţa de a spori
produsele agricole destinate comercializării.
Atunci cind nevoia de forţă de muncă iobăgească era mare, proprietarii feudali
nu ezitau să incalce dispoziţiile oficLa:le şi chiar propriile lor concesii acordate
ţăranilor dependenţi într~ imprejurare sau a1ba. Semnificative în acest sens rămîn
G Şt. Meteş,

op.

cit., p. 142.

7

Jdem, voi. II, needitat, p. 128.
s Jdem, vol. III, needitat, p. 35 (1,maria.ş=17 creiţari).
9 Jdem, p. 74-75.
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declaraţiile făcute, in iunie 1820, de iobagii din Roa.ndola şi Noul (c. Alba de Sus).
Cei din prima localitate s-au plins: ,,Noi încă in vremea împărătesei Maria Tereza
am fost supuşi comunităţii din Ebesfalu [Dwnbrăveni - n.n.]şi ... am prestat slujba
săptămînală ca iobagi, cu palma 4 zile, cu boii 2 zile; insă pe vremea împăratului
Iosif slujba a fost redusă la 3 zile cu palmele şi J.a 2 zile cu boii; astfel am îndeplinit-o pe durata a 3-4 ani, dar după aceea am fost siliţi să facem iarăşi slujba mai
vech<' şi aşa o prestăm şi acuma"t(l.
O reducere similară s-a produs şi in satul Noul. in urma dispoziţiilor date de
Iosif al II-lea, iobagilor cu sesii intregi li s-au fixat trei zile pe săptămînă cu palmele şi numai o zi cu vitele. Celor cu o jumătate de sesie şi jelerilor cu ext.ravilane
li s-a pretins o zi şi jumătate cu palmele şi doar ·UDa! cu boii. Dar, după patru ani,
li s-au restabilit sarcinile anterioare care erau in vigoare şi il.a 182011 .
Excmplele de mai sus constituie dovezi ale nevoii acute de forţă de muncă, pe
carc o resimţ.eau unii moşieri. In 1785 şi în anii imediat următori, proprietarii .feudali din cele două satP. aflaţi sub imperiul fricii de reeditarea răscoalei lui Horea,
s-au supus deciziilor lui Iosif II şi au redus robota cu o zi-două pc săptămînă.
Dar, după ce teama de răscoală s-a îndepărtat, iar puterea centrală a dat inapoi
in faţa intransigenţei clasei nobiliare, stăpînii iobagilor din Roandola şi Noul au
revenit la practicile de dinainte de 1785.
Robota sau slujba iobăgească săptăminală se pretindea pentru efectuarea: a.rotului, .semănatului, secentului, prăşitului, cositului. culesului si transportului recoLtei
dP pe cimp, inclusiv p<'ntru diferitele munci necesare întreţinerii viilor alodiale e<tc.
Aceste munci se efeduau, de regulă, in hotarul satului unde locuiau ţăranii dependenţi. Nu erau totuşi rare cazurile cind se prestau in hotarele altor localităţi. Robata îndeplinită chiar .şi in hotarul unei comune învecinate se ingreuia pr.in faptul că mersul şi reintoarcerea de la lucru răpeau din timpul şi odihna iobagilor
şi a animalelor lor, fără a fi ISOCoUte totdeauna in zilele de slujbă. Cu prilejul oonscripţiilor oficiale din 1785-1786 şi 1819-1820, iobagii din localităţile Baba, Ţopu,
Băiţa, Arpaşteu, Ba1in, Dobricel (c. Solnoc Int.), Mesteacăn (districtul Ohioa.r), Şinteu
(c. Dăbica), Răvăşel (c. Alba de Sus), Stîrciu (c. Crasa1a), Bu.cerdea Vinoasă, Săsciori,
Scărişoara, Ighiu, Galda de Sus, Meteş (c. Alba de Jos), Găunoasa, Cristur, Dineu
Mare (c. Hunedoara) ek au declarat că mersul şi venitul nu li se II"CCUnoşteau in
zilele de robotă. Cei ai grofului Rhedei Adam din Baba, de exemplu, au arătat, in
1820, că prestează trei zile pe săptămînă in comuna înveciootă Cîţcău (c. Dăbica), dar
,.mersul şi venitul nu se ştie în slujbă"12.
Tot in 1820, oamenii baronului Huszar Karoly din Mesteacăn erau trimişi la o
depărtare de patru ceasuri, pe alodiul din Năpradea, cite trei zile pe săptămînă
,.mersura şi intorsura in slujbă, neluindu-se in sus"13.
Dispersarea continuă a proprietăţilor feudale de-a lungul secolelor, ca urmare a
zălogirilor şi moştenirilor succesive, a determinat pe unii moşieri, care nu dispuneau
de alodii intr-un sat, să întrebuinţeze robota ţăranilor dependenţi dintr-o astfel de

Arh. Stat. Tg. Mureş, fond. consccipţii urbariale, dosar inv. nr. 248.
u Idem, dosar inv. nr. 568.
12 Şt. Meteş, op. cit., voi. II, p. 107.
13 Şt. Meteş, op. cit., voi. III, p. 128.
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localitate, în hotarele altor comune, situate la diJStanţe ap:reciabile. ln aceste cazuri,
slujba iobăgească se concentra pe mai multe zile ~i 1chiar săptămîni ~a .rînd. Ooncentrarea zilelor de slujbă avea loc mai ales în operioadele de virf ale muncilor agricole.
In consecinţă, iobagii eraJU forţaţi să-şi neglijeze loturile proprii, ori să le lase
pe seama soţiilor şi copiilor sau a lipitorilor, dacă eventual ii aveau. Deosebit de
edificatoare rămîne, în această privinţă, plîngerea ldin 1815 a iobagilor din Blidăreşti
(c. Solnoc Int.), ţinuţi in arendă de baronu:l Huszâr J6zsef de la familia Haller.
Plîngerea a fost formulată astfel: " ... noi facem slujba Ia Mlociu, în comitatul Cluj,
care fiind departe de noi, odată ce mergem acolo, .rămînem de facem slujba continuu
trei şi patru săptămîni; în acest !timp, .alici acasă !Lucrul stă ·locului, deoarece aproapc
toţi sintem oameni singuratici şi fără ajutor; or găzduşagul nostru merge aici cu
muLtă sudoare şi trudă, întrucît hotarul nostru fiind foarte slab reclamă multă
muncă pentru cultivarea oricăror feluri de cereale" 14 •
Intr-o situaţie asemănătoare se găseau şi o8Jlllenii rnoşieresei Pogany Francisca din
Găunoasa (c. Hunedoara). In 1785 ei au precizat: "Noi iobagii domnişoarii Pogănoaii
nu avem ruptoare de slujbă, ci, cînd ne cheamă şi putem, mergem, cînd 3, cînd 4,
cînd 5 zile întT-o săptămînă; slujba o facem la Deva şi la Mintia; calca nu ni se
ştie de slujbă"15.
Situaţia 'era relativ identică şi în cazul iobagilor moşieresei Brintscan Rozalia (vă
duva lui Pogany Elek) din Petrilaca (c. Alba de Jos). In iulie '1820, ei au arătat că
"de 1o bucată de vreme" erau obligaţi la nwnai trei zile pe săptămînă. ~Însă ·"fiindcă
mergem la slujbă în satul Sîncraiul de Murăş, o săptămînă o petrecem acolo; în
cealaltă ne lucrăm nouă"16.
Conscripţiile oficiale şi particulare relevă că, între 1785-1820, e!ecluau robota
continuu, timp de o săptămînă, după ~re in cea urmărtoare puteau să-şi lucreze laturile proprii, şi iobagii unor nobili d'iln Luminişul, Să1niţa, Dolheni, Prislop (districtul Chioar) 17 , Şăula, Iuriul de Cîmpie (c. Cluj), Hobiţa, Livezeni, Măgura (c. Hunedoara) •etc. In aproape toate aceste loazu.ri alrternanţa t-ra dictată de prestarea slujbei iobăgeşti în hotarele altor sate. A~ternanţa era dezavantajoasă pentru ţăranii
dependenţi, deoarece drumul dus şi intors, de la oomuna natală pînă la cea în
hotarul căreia se îndeplinea slujba, o sporea la mai mult de trei zile pe săptămînă.
Foarte frecventă era prestarea robotei suplimentare cu ocazia cărfmşiilor. CărăuşiHc>
deţineau o pondere însemnată în ansamblul ·slujbelor iobăgeşti, după cum demonstrează atît conscripţiile, cilt şi studii apărute .relativ recent1B. Ble se pretindeau ioba-

14 •

Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Filiala CLuj, Arhiva Istofondul Urbaria et Conscriptiones, oonscripţia din 1815 a bunurilor arendate de
baronul Huszar J6zsef de Ia familia Haller în satele Suareş, Pustuţa IŞi Blidăreşti,
p. 41 (în continuare prescurtat: Arh. ds•t. a Bibl. Fil. Acad. Cluj, U. et C.).
15 L. Botezan, R. Schilling, Conscripţii urbariale hunedorene din anul 1785 (Il), în
Sargetia, VIII, 1971, p. 96.
1s Şt. Meteş, op. cit., voi. IIL, p. 78.
17 In continuare, cuvintul distrid va fi redat prescurtat cu litera d.
18 D. Prodan, Despre condiţiile in care se făcea robota, in Studii şi referate.
partea I-a, Bucureşti, 1954, p. 841-857; Şt. Imreh, Contributii la problema utaizării forţei de muncă a iobagilor. in AIIC, VIII, ·1965, p. 127-173; C. Cimpeanu,
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giJor şi în hotarele satelor proprii pentru transportul recoltei de pe pămînturile
alodiale la curţile nobiliare. Dar nu acestea erau cele mai grele, ci acelea care trel.miau făcute la distanţe de zeci de kilometri, in alte comitate. Atari cărăuşii erau
determinate de nevoile curţilor nobiliare de a-şi stringe cerealele, fînul şi vinul
produse JX' .alodiile răspîndite in diferite localităţi, in a~-numitele ,.caput bonorum"
sau "caput dominii", adică in acclP comune care jucau rolul de centre economice şi
administrative ale dom<>niilor feudale.
Cărăuşiile lungi au sporit din cauza strădan'iilor curţilor nobiliare de a comercializa cit mai multe produs(' agricole pe piaţa oraşelor şi a centrelor miniere. De asemenea, datorită nevoilor de a aproviziona circiumile şi hanurile proprii, in cadrul
cărora profitau de monopolul seniorial al circiumăritului, pentru a-şi vinde vinul
si rachiul prodllS(' d<· viik şi grădinilP alodiale. Uneori erau de-terminate şi de nece-sităţile curţilor nobiliarf' dP a se aproviziona cu pietre de moară, cu var, cu lemne
de foc şi de construcţii, ori de tendinţa de a valorifica astfel de produSle IJ)e piaţă.
La 1806, de pildă. ioba~ii moşteniţi de fiii contelui Teleki Mihc.Uy in BăbC'ni (d.
Chioar) erau obligaţi să transporte cC'realele curţii nobiliare [a tirgul din Baia
Mare. La fel eran datori să aducă din Zălau vinurile necesare circiumii alodiale din
.satul lor 19 • ln iunie 18~0. oamenii altui conte Telek!i (Adam) din Tibru (c. Alba de
.Jos) s-aru plins că fiiorou un "drum lung, atit cit de aici pină la Sibiu, şi dii.n drumul
ac<'Sta se ştiu numai zilek cele peste săp,tărnina aceea, celelalte merg peste slujbă''. Tot
.. peste slujbă" se SQ('()teau şi două drumuri mai scurte, pe care le ef('Ctuau pină la
Aiud2°.
lndifer<'nt dl' scopul cu care ('rau pretinse. cărăuşiile lungi erau îndeplinite de
iobagi cu animak!f' şi atelajcle proprii. Prestindu~ cu încărcături mari şi pe drumuri rele, elE' ruinau adesea atit vitele şi mijloacele de tmnsport ale ţăranilor, cit
şi sănătatea acestora. Povara lor creşlPa atunci cind nu se socoteau in zilele de slujbă săptăminală.

Nevoia acută df' forţă de muncă iobăgească i-a determinat pe uni'i. proprietari feudali să r<'nunţf' Ia slujbele săptămînale şi să impună, fie prin abuz, fieo pe bază de
înţelegere scrisă sau Yerbală, un număr precis de zile de robotă anuală. Indiferent de
forma in care C'Tau impuse, ele erau folosite 'in perioadele de virf a1le muncilor a·gricol<'. Conscripţiile oficiale şi particulare dovedesc că astfel de zile erou percepute
de moşieri atit în comitate, cit şi in scaune. De .regulă, fixarea numărului zilelor
de robotă anuală f'ra însoţită de precizarea cantităţii lucrului ce trebuia efectuat.
Precizarea echival..•. de fapt, cu introducerea nartului, care în Transilvania purta
denumirea de ruptoar<'. Tipică, în această privinţă, poate fi considerată următoarea
relatare făcuti'i de ţăranii dependenţi din Runcu Marf' (c. Hunedo.<~ra), cu ocazia
conscripţiei iozefinistC' din 1785: "Noi, jelerii domnişoarei Pogany F'rancisca, am
avut nuptoare cu domnul hăl bătrîn, mai de mult, 3 săptămîni pe an; după aceea,
domnu Pogan Adam ne-o silit de am dat pe rtot capu 9 zile de coasă, 9 zile de
s<:>ceră şi 9 de plug; după moartea domnului ne-or mai innădit o săptămînă de
Din trecutttl satului Tăuţi in perioada descompunerii feudalismului, în SCŞCluj,
I-II, 1955, p. 181-191.
l 0 Arh. ist. a Bibl. F'il. Acad. Cluj, Arhiva din Satulung a familiei Telcki, fascicola 50/ll, p. 1103-1105.
20 Şt. Meteş, op. cit., vol. 1, p. 168.
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moşie [sesie n.n.], şi lunea s-o· oosim, unde, cu dOSit, cu strins, facem 12 zile de
lucru; calea pînă la Deva şi la Mintia, unde fucem sl;ujba, nu ni se IŞtie de slujb.:'i
Noi, a domnului Malcrai Lask jeleri, mai inainte am slujit 6 săptămîni intr-un an.
avind bătrînii noştri ruptoare cu domnii; acum or mai-nădit două săptămîni de
plug şi arătura ne-au dat-o cu rupta, şi o săptămînă cu caru iarna, au ,la lemne. a'U
la fin ... "21.
Cei 60 de iobagi moşteniţi de fiii contelui Telel<li A:dam in Tixlişua (d. Chioar) au
declarat, in 1792, că aveau fixate patru săptămîni de robol<i anuală, pe care trebuiau să le presteze pe pămîntul alodial din Lona (c. Cluj). In timpul celor patru
săptămîni aveau îndatorirea să are şi să insămînţeze arabilele din Lona destinate
ovăzului; să secere recolta de pe ele; să ducă ovăzul secr-rart la curte şi &'i-1 îmblă
tească. La fel erau obligaţi să .are şi să insăminţeze pămîntul alodial re-zervat pentru porumb; să prăşească porumbul; să-1 culeagă; să-1 ducă la curte ~i să desfacă
boabele de pe ştiuleţi, atunci cind li se cerea acest lucru. 'Drebuiau apoi să cosească
cea mai mare parte a finaţelor alodiale din Lona; să întoarcă ~i să strîngă fînul;
să-1 care la curte. In perioada cînd efectuau robota la Lcma primeau hrană de la
curtea nobiliară de acolo.
O parte din cei 60 de iobagi aYeau in plus sarcina de a ierna, in grajdurile lor
din Tirlişua, unele din animalele cornute şi iepele cu minji ale curţii din Lona.
In schimb, aceştia primeau cHe două mierţe de cereale pe lună, o pereche de opinci
pe timr.ul iernii, iar uneori şi îmbrăcămintezz.
Iobagii cu vite din Sîncraiul Almaşului (c. Cluj), lăsaţi moştenire de Banf:fy Farkas
şi Zsuzsanna, indeplineau, in 1794, dte o săptămînă la ogorît, la arat in vederea însă
minţării, şi respectiv la transportul vinului; patru săptămîni cu palmele; o săptă
mînă la îmblătit cereale pe vremea ~ernii, e adevărat, aceasta din urmă cu plată.
Cei ce nu dispuneau de animale trăgătoare erau obligaţi la patru săptămîni cu palmele şi în plus, pentru bani, la o săptămînă de imblătit. In sfîrşit, jelcrii hurubaşi
erau datori la numai două săptămîni de .robotă cu palmele, precum şi la săptămîna
de imblătit cu plată in bani23,
La 1820, o parte din iobagii grafului Kemeny Samu din Luna de pe Ari~ (c.
Turda) prestau, pe bază de contract, trei săptămîni de robotă cu boii şi alte ~?ase cu
palmele. Potrivit contractului, in muncile ag·ricoLe la care erau datori intra şi
transportul cerealelor şi al fînului la curte. In plus, mai erau datori: să oare, pe
timpul iernii, vreme de opt zile, gunoiul de la ou.rte pe pămîntul alodial; să ducă,
tot iarna, două care de lemne din pădure la curte; să efectueze o cărăuşie, cind şi
unde li se pretindea24.

O adevărată oglindă a goanei după supramuncă şi, rtotodată, o dovadă că unii
moşiei'Ii.

nu ocoleau nici un mijloc de a spori producţia de cereale pentru piaţă,
reprezintă cazul iobagilor din satul Drăgll.'l (d. Făgărlli?). In februarie 1820, ei s-a.u
plîns că de 66 ani, de cind au ajuns in stăpînirea baronului Brukenthal, slujba
L. Botezan - R. Schilling, op. cit., p. 96.
Arh. ist. a Bibl. Fil. Acad. Cluj, Arhiva din Satulung a famiUei Teleki,
fasc. 50/I, p. 928-929.
23 Arh. iJSt. a Bibl. l<'il. Acad. Cluj, U. et C., fasc. 9/nr. 1, p. 201.
2t Şt. Meteş, op. cit., voi. II, p. 232-234.
21

22
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s-a îngreuiat, deoarece in cele două zile de robotă săptăminală erau constrînşi să lucreze de dimineaţa pînă seara, fără o pauză corespunzătoare de amiază. Mai mult,
"acuma ne ţine pînă noaptea [în] intuneric şi de multe ori s....a întîmplat de ii lună,
şi pe lună ne făceau să lucrăm cu vitele ... acwn de 2 ani n....am avut vreme să
grăpăm locul cel domnesc şi a aprins paie pe cap[ul tarLalei], şi aşa ne-au făcut de
am grăpat locul; ne-au minat la cărat gunoiul şi ne dă cu soroc [normă - n.n.] lucru, adecăte atîta ne dă, cit noi n.u putem nicidecum birui şi aşa ne stricăm vitele;
cine lucră azi un lucru domnesc, aceia cum ii miine şi de multe ori nici a treia zi
nu poate lucra, cu o vorbă, sărăcie mai mare nu poate să fie intr-un sat cum e la
noi"25. Exemplele de mai sus şi îndeosebi cel al ţăranilor dependenţi din Drăguş
amintesc de nartul impus clăcaşilor din Moldova incă din ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea şi acela din Ţara Românească din perioada regulamentară. Cert
este că nobilii transilvăneni, asemenea boierilor moldo\·eni şi munteni, au utilizat
şi alte metode pentru a stoarce iobagilor zile de lucru suplimentare, mai ales in
perioadele de virf ale principalelor munci agricole. Una din aceste metode a fost
pretinderea unor zile de clacă sub cele mai variate pretexte. De pildă, in aproape
toate satele comitatului Solnocul Interior şi ale districtului Chioar, precum şi in unele localităţi din comitatele Crasna. Dăbica, Turda şi Cluj, ţăranii dependenţi aveau
obligaţia de a face o zi de clacă anuală pe seama .acelui domn de pămînt, dintre oamenii căruia se alegea judele sătesc. Reprezentanţii sătenilor din Sinmărghita (c. Solnoe Int.), de exemplu, au afirmat, in septembrie 1820, că prestau o zi de clacă
,.pentru birăul satului ... la domnu acela pc a cui parte este birăul". Aceiaşi săteni
<JU mai arătat că, avind .,un dărab de hotar de mălai dincolo de ape, oamenii care
au loc dincolo de ape, aceia lucră o zi de vară domnului acelllli a cui e luntrea şi
pentru asta P~te datoriu omul care-i lîngă 'luntre pe tot omul a trece" 26.
Practica pretinderii unor zile de clacă suplimentare de la săteni pentru a avea
acces la bărci şi la poduri plutitoarP era specifică şi :altor localităţi. Din înţelegerea
survPnită, la 20 febm~arie 1i96, intre administratorul baronului Kemeny Simon şi locuitorii satului Heria (c. Alba de Jos) reiese că aceştia din urmă s-au obligat să dea
anual 15 cosaşi, pentru a putea folosi "liber" podul plutitor de 13. Gura Arieşului 27 •
ln 1817, sătenii din Bălcaci şi Jidvei (c. Tirnava) aveau îndatorirea de a da în fiecare vară cite 120 secerători urmaşilor contelui Bethlen Gergely, pentru a putea
trece nestingherit peste podul plutitor din Sinmiclăuş. La rindul lor, ţăranii dependpnţi din Sînmiclăuş indeplineau zece zile de clacă pentru folosirea fintinii sărate
din hotarul satului28. Iobagii din Sasmireş (c. Solnoc Int.) au relevat, in 1820, că
prestau două zile de clacă pe an văduvei grafului Kornis Zsigmond, ;pentru a avea
acces la podul plutitor de la Benecliug2q ş.a.m.d.
impuneau zile dP robotă suplimtntcră, sub :forma
pentru paznicii de hotar, pPntru ciurdari sau porcari, pentru folosirea rt:a.urului. armăsarului ori vierului curţii nobiliare şi chiar pentru casele parohiale date
Tn

numcro~ locali!ăţi, moşiei'ii

clăcii,

~

Idem, vol. 1, p. 272-273.
Idem, vol. II, p. 155-156.
2 7 Arhivele Statului din Cluj, Arhiva familiei Kemeny, vol. XXXV/1526.
2a Arh. ist. a Bibl. FH. Acad. Cluj, U. et C., fasc. 17/nr. 10, p. 27-28.
29 Şt. Me:teş, op. cit., vol. Il, p. 106.
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preoţilor săteşti.

Pentru acest tip de zile de clacă, deosebit de semni:fiicativ rămîne
cazul satului Dragu (c. Dăbica), ai cărui locuitori erau iobagi ai baronului WesselE~nyi
Farkas. Cu prilejul conscripţiei czirakyene ei s-au plîns că, în afaoo celor trei zile
de slujbă săptămînală, erau datori să mai efectueze pe timpul verii: o zi de clacă
pentru judel•.! sătesc, una pentru ciurdar, una pentru viţelar, una pentru porcar şi
una pentru folosirea rtaurului curţii. !n contul acestor zile de clacă, curtea nobiliară
a fiJmt drept normă, de fiecare cap de familie, secerarea a trei clăi de grîu. Excepţie făcea doar ziua de clacă pentru :taur. ln oontul ei, fiecare sătean era obligat. la
secerarea a numai două clăi .de grîu. Dacă zilele de dacă perutru taur şi judelE' sătesc
le-au moştenit de 'la înaintaşi, in schimb celelalte le-au fost impuse în urmă cu 20
de ani3°.
Tot cu prilejul conscripţiei czirakyene, iobagii din Şieu-Odorhei (c. Solnoc lnt.)
au arătat că prestau două zile de clacă pentru judele sătesc şi alte două zile (dC'
coasă) moşierului Fekete pentru casa parohială. Văduvele de iobagi efectuau două
zile de seceră, in locul celor de coasăal.
Unii proprietari feudali din comitatul Solnocul Interior şi districtul Chioar au mers
acolo, încît au impus alegerea juzilor săteşti dintre ţăranii săraci, oare nu puteau
îndeplini robota decît cu palmele. Astfel procedau, de exemplu, membrii familiei
Teleki in comuna Luminişul. In 1792, locuitorii din ,această comună au subliniat că
de "vreo patru ani, judele e numit de curie dintre colonii cei mai săraci, care nu
e:m vite, pentru ca astfel să nu piardă zile de slujbă" 3 2.
pînă

utilizată de nobilii transilvăneni pentru a smulge robotă suplia constat din trant;formarea daturilor şi a dijmclor in zile dC' clacă. Această metodă o foloseau o parte a moşierilor din majoritatea satelor comitatului Hunedoara, precum şi din localităţile: Mălin, Nuşeni, Olpret, Sinmărghita (c. Solnoc Int.),
Nojac, Petrilaca (c. Alba de Jos), Hoghiz, Văleni (c. Alba de Sus) de. Iobagii grofului Kemeny Farkas din Petrilaca, de exemplu, au relevat, în :i1ulie 1820: "A fost în
obicei şi este şi acuma, ca pentru 4 feldere de ovăs [rC'prc'zentînd daturi în natură
- il.n.], să lucrăm 4 zile pe săptămînă (în loc de două), cu pîinea curţii"JJ. Din plingerea iobagilor văduvei contdui Bethlen Samu din NuşC'ni, făcută în octombrie 1820,
rezultă că erau obligaţi la trei-patru zile de clacă pe an, în contul 'Lorsului şi ţesu
tului (reprezentînd datul'i în muncă), atunci cind recolta de cinepă era compromisă.
Tot in 1820, oamenii aceleiaşi moşierese din oomuna Mălin presrtau şase zile de elacă anuală la seceriş, în locul torsului şi ţesutului3 4 • In preajma anului 1820, ţăranii
c!ependenţi din Sîntămăria de Piatră (c. Hunedoara) efectuau 12 zile de clacă la via
din Măceu, în schimbul dijmei de care erau scutiţi35. Celor din Hoghiz, proprietarii

O

altă metodă

mentară

30 ldem. vol. III, p. 213-216.
31 Arh. Stat. Dej. fond. Solnoc Int., Tab. de impunere pe anul 1820 cu nr. 304/dec.
1319, anexa 1, Sat Şieu-Odorhei.
32 Arh. Ist. a Bibl. Acad. Cluj, Arh. Iam. Teieki din Satulung, fasc. 50/1, p. 235.
J3 Şt. Meteş, op. cit., voi. III, p. 75-76.
4
" Idem, vol. Il, p. 142; Arh. Stat. Dej, fond Solnoc Int., Tabela de impunere
pC' anul 1820 cu nr. 219/dec. 1819, anexa 1, sat Nuşerui.
as Şt. Meteş, op. cit .. vol. III, p. 285-287.
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feudali le-au impus ca in locul clijmei

să

accepte sporirea robotei cu o zi pe

săp

tă.mînă36.

Printre metodele întrebuinţate de nobili pentru a o'bţine un anwn.j,t număr de
zile de clacă, poate fi amintită şi aceea a acordărti de sesii pustii in f.alosinţă temporară unora din iobagii lor. In preajma anului 1820 recurgeau la o a&tfel de practică stăpînii feudali din Albeşti şi Stenea (c. Alba de Sus). Boian şi Stirciu (c.
Crasna), Dobric şi Dobricel (c. Solnoc lnt.) etc.
Mult mai des era utilizată însă calea obţinerii unor zile de robotă suplimentare
prin concesii făcute pe seama iobagilor: de a se aproviziona cu lemne din pădurile
alodiale; de a folosi ghinda şi jirul din astfel de păduri pentru îngrăşarea porcilor; ·
de a paşte vitele pe pămînturile alodiale ş.a.m.d. Conscripţiile consemnează atari
zile de clacă in comunele: Albeşti (c. Alba de Sus), Lcmniu şi Mesteacăn (d. Chioar),
Alămor şi Galda de Jos (c. Alba de J06), Micăsasa (c. T.i!rnava), Herseni (d. Făgă
raş), Bonţida (c. Dăbica), Ungureni (c. Solnoc Int.) şi altele. ,In cazul satului Albeşti,
de pildă, iobagii au declarat, in iunie 1820, că nu aveau pădure. De aceea s-au obligat faţă de graful Haller Janos să-i secere ,.toată gazda 10 clăi de griu", peste robota
săptămînală, in schimbul dreptului de a se aproviziona cu lemne de foc şi de construcţii din pădu.--ca alodială~ 7 • Ţăranii dependenţi din Bonţida au relatat, tot in 1820,
că, neavind r-<i~une suficientă, pentru ,,continit lucrăm la Banffy Iosif şi Banffy
Vasile, de 2 vite. cite 3 clăi":JP.
Fireşte, in afară de căile menţionate mai sus, domnii de pămînt impuneau zile
de clacă suplimentare şi prin abuz. Groful Toldi Zsigmond senior, de exemplu, a
ccrut iobagilor săi din Mihăileni (c. Alba de Sus), cu ciţiva ani inainte de 1820, să
ae<:eptc patru zile de clacă in plus la seceriş, motivind că timpul ploios periclita
stringerea recoltei. Cele patru zile de clacă au foot pretinse iniţial cu caracter temporar şi benevol. Claca suplimentar& dovedindu-se eficace, graful a tr-ansformat-o,
cu de la sine putere, intr-o obligaţie pcrpetuă, atit pentru iobagi, cît şi pentru
jelerP9. Tot prin abuz, unii nobili nu ţinc-au cont de zilele efectuate doar parţial de
ţăranii dependenţi, din cauza ploilor sau din alte motive. In 1792, iobagii moşteniţi
de Banffy Janos şi Ferenc in HuC'din (c. Cluj), au menţionat că atunci cind nu puteau face decit jumătate din ziua pretinsă in contul robotei, li se socotea numai cit
presta.u efectiv şi nu ziua intrcagă 4 o. La rindul lor, oei din Drimbariu (c. Alba de
Jos) s-.au plins, in 1820: " ... s-a intimplat uneori că ploaia ne-o opăcit de n-am
putut lucra şi opăceala aceea nu ni s-a ştiut totdeauna in slujbă" 41 • Indeosebi din
cele spuse' de ţăranii depC'ndenţi din ultimul sat, se poate deduce că acceptarea fracţiunilor zilelor de robotă intrerupte din cauza ploilor depindea de bunăvoinţa şi
mai ales dP necesităţile curţilor nobiliare.
ail Arh. Stat. Tg. Mureş, fond conscripţii UI1bariale, dosar inv. nr. 554.

Idem, dosar inv. nr. 527.
op. cit., vol. III, p. 199.
39 Arh. Stat. Cluj, fond Alba. de Sus, dosar nearanjat cu actele
răkyene efectuate in satele din Alba de Sus.
40 Arh. ist. a Bibl. Acad. Cluj, U. et C., fasc. 1/nr. 7, p 82-85.
H Şt. Meteş, op. cit., vol. 1, p. 64.
a7
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o metodă rela•tiv frecvent utilizată de nobiLi pentru a obţine robotă
consta din acordarea de imprumuturi in cereale, furaje sau bani, pentru care iobagii debitori se angajau să le facă un anumit nruanăr de zile-muncă. La
27 mai 1785, de exemplu, a survenit o înţelegere, în Bircea Mare, intre moşierul
Bartsai Peter şi 21 de săteni din Sintandrei (c. Hunedoara). Pot.riv;it înţelegerii, aceş
tia ddn urmă cumpărau de la moşier 32 .găleţi de porumb pentru suma de 80 flodni.
Suma n-a putut fi plătită in momentul preluă·rii porumbului. De aceea, sătenii
s-au obligat ca pînă la achitarea banilor, să presteze anual, drept dobîndă, cîte
două zile de coasă pentru fiecare găleată de porumb împrumutată.
In

sr~it,

suplimentară

La fel se angajaseră, cu o zi mai inainte, •Şi 17 ţărani din Bîrcea Mare şi Cristur (c. Hunedoara). Ei cumpăraseră de la Bartsai Peter 37 găleţi şi 2 mierţe de porumb pentru suma de 100 florini.
Moşierul Bartsai Peter a mai vîndut, în 2 iulie 1785, alte 70 micrţe de porumb,
de astă dată la 12 iobagi de-ai săi din Peştişul Mare (c. Hunedoara). Aceştia s-au
anga}at ca pînă la plătirea preţului porumbului să presteze, drept camătă, cîte
trei zile de robută pe an tot la cinci găleţi 4 2.
Ccnscripţia din 1795 a bunurilor lăsate moştenire de baronii I3anfry Farkas şi
Zsuzsânna arată că primul a impnumumt, pe baza unui contract din 1 decembrie
1767, unor ţărani din Riciul de Cîmpie (c. Turoa), 65 mierţe de griu. Imprumutul
a fost condiţionat de restirtuirea grîului sau a valorii ,Lui in bani, la preţul existent
în momentul încheierii contractului, pînă la 29 septembrie anul viitor. Ţăranii au
garantat ca in cazul neresUiuirii la timp a grîului sau a wlorii lui băneşti vor efectua, tot la cinci mierţe, CJ't.e două zile de clacă pe an, unde şi cînd le va pretinde
curtea. Pînă în 1795, ei n--au rreuşit să plătească decît 13 rflorini ungureşti, adică
numai valoarea a 20 mierţe la preţul din 1767. Prin urmare, pentru restul de> 45
mierţe, sătenii ce au făcut împrumutul au presrtat, între 1767-1795, .an de an, cite
18 zile de clacă drept camătă.
Dintr-o notă marginală găs·ită pe actele privind împrumutul 1de mai sus reiese c:'!
cei 13 fl. ungure.şti primiţi de curtea nobiliară în 1795 au fost imediat daţi altor
locuitori din Rîciul de Cîmpie. Ei s-au îndatorat să-i resrtit.uie în decurs de un an.
In caz contrar urmau să facă cite o zi de cJacă la seceriş, pentru fiecare florin, drept
dobîndă.

In iunie 1783, baronul Banffy Farkas a mai împrumutat unor săteni din RîCÎ'ul de
Cîmpie 50 de mierţe de griu şi patru de porumb. 1In răs•t,imp de un an, fiecare mierţă
de grîu trebuia plătită cu 6 şuştad, iar cea de porumb cu 4 şuştaci 'Şi 1 groş. Altfel,
tot la cinci IInierţe aveau datoria să efectueze anual cîte două zile de clacă la seceră.
Cum, intre 1783-1795, împrumutătorii n-<a~U izbUJtit să respecte înţelegerea, au Îlndeplinit, an de an, cite 20 zile de clacă drept camătă.
Baronul Banfiy Farkas a dat şi în 1794, atit locuitorilor din Rîciu, cit ~i celor din
Sinmărtinul de Cîmpie: a) 205 mierţe griu cu 90 bani m:ierţa, deci în valoare de 184
fl. :ung. şi 50 bani; b) 155 mierţe porumb, cu 72 bani mierţa, echivalentul lor total
4
2 Arh. Stat. Cluj, Arhiva familiei Bartsai, val. VIII/367, 368 şi 369. (0 găleată,
ca măsură de greutate, era formată din patru mierţe ardeleneşti, iar o mierţă de
grîu uscat avea aproximativ 16 kg.; un florin renan echivala cu 60 oreiţari sau
120 bani.)
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r idicindu-se la 111 fl. ung. şi 60 bani; c) fîn cu preţul de 360 fl. ung. Toţi aceşti bani
trebuiau achitaţi pînă la 23 aprilie a anului viitor. iln eventualitatea neachitării lor,
tot la cinci mierţe de grîu sau porumb. debitorii urmau să presteze cîte două zile de
clacă pe an; iar în cazul fin,ului, tot ia 2 fl. ung. cite o zi de clacă. Deci 322 zile de
dacă pe an.
In iarna şi primăvara anului 1795, curtea urmaşilor baronului Banffy Farkas din
Riciu a vîndut furaje sătenilor din Sinmărtinul de Citnpie şi Sin~rgiul de Cîmpie (c. Cluj): celor din prima comună, fin în valoare de 165 florini vonaşi şi paie
de 66 fl. vonaşi; iar celor din a doua numai paie cu 265 fl. vonaşi şi 20 bani.
Vinzarea a fost condiţionată de achit.arca unei părţi a preţului finului şi paielor :pină
la 23 aprilie, iar a celeilalte părţi pînă la 29 septembrie a anului următor. Dacă nu
se respectau aceste termene, tot la doi florini trebuia îndeplinită cilte o zi de clacă.
In total, 215 zile de clacă pe an.
Conscripţia

din 1795 a consemnat imprumuturi date de baronul Banffy Farkas
din Visuia, Dedrad şi Fintîniţa, fără să precizeze data efectuării lor.
Se precizează doar atît, că celor din Visuia le-au fost imprumutate 45 găleţi griu
in valoare de 1:!7 fl. ung. şi 20 bani; celor din Ded.rad, 15 găleţi grîu cu 81 fl. ung.
şi 60 bani; iar celor din Fintîniţa, 80 de găleţi şi 1 mierţă grîu şi 80 găleţi porumo
cu 296 fl. ung. şi GO bani. Despre imp.rwnutul făcut de locuiltorii din Fintîniţa., conscripţia spune că a fost acordat, pe bază de contract, cu condiţia plătirii a 60 de
bani pentru fiecare mierţă de griu sau porwnb pe parcursul unui an. Neindeplinirea
angajamentului la timp atrăgea după sine obligaţia prestării unei zile de clacă pe
an la fiecare două mierţe imprumutate. Deoarece angajamentul n-a putut fi indeplinit, ţăranii debitori ar fi trebuit să efccLueze 330 zile de clacă in vara fiecărui an.
Cum însă o parte din ei au fugit sau au ajuns intr-o stare de neagră mizerie ~in
cauza unor ani sccetoşi, in 1795 debitorii din Fintiniţa nu erau capabili să facă
decit cel mult 200 zile de clacă 43 •
şi ţăranilor

O

altă concripţie,

din 1815, a bunurilor ramase de pe urma grofului Gyulai Samu,
curtea. ;H·cstuia din Mintia (c. Hunedoara) obişnuia să împrumute
sătenilor cereale şi furaje. Astfel, in 1791 le-a imprumutat 72 mierţe griu şi 24 de
porumb in valoare de 102 fl. ren.; in J.811, pc>te 200 micrţe grîu şi porumb cu 632 il.
ren. şi 12 cr.; in 1812, fin cu 290 il. ron.; in 1813, pesLP 200 mierţe grîu şi porumb
cu 352 fl. ren.; în 1814 numai 4 mierţc gr~u şi 219 de porumb cu 628 fl. ren. \Şi 30
cr.; iar in 1815 le-a dat 51 micrte griu ~i 121 de porumb cu 853 fl. ren. şi 20 cr.
Valoarea totală a acestor imprumuturi aJungea la suma de 2858 fl. ren. şi 20 cr.
Conscripţia nu spune la ce dobîndă ,erau obligaţi ţăranii debitori din Mintia pentru
cerealele şi furajele primite, dar se poate presupune că nu era mai uşoară decit
cea amintită mai sus 44 •
dovedeşte că

şi

Imprumuturile făcute de iobagii din Min:tia in uliimli doi ani se încadrează in
perioada marii foamete care a bîntuit în toată Transilvania intre 1814-1817. Foa43

Arh. ist. a Bibl. Fil. Acad. Cluj, U. et C., fasc. IJ/nr. 9, p. 487-491 qi 750-753
florin unguresc = 50 creiţari sau 100 bani; 1 florin vonaş = 51 creiţari sau
102 bani; 1 groş <groşiţă> = 3 creiţlari sau 6 bani; 1 şuştac = 6 creiţlari sau
12 bani; 1 ban = 1 dinar).
44
Arh. ist. a Bibl. Acad. Cluj, U. €'t C., fasc. 5/nr. 5, p. 216-17.

(1

https://biblioteca-digitala.ro

SLUJBA IOBAGEASCA

DIN

TRANSILVANIA

283

metea teribilă din aceşti am 1-a detecmănat pe aproape toţi ţăranii transilvăneni să
contracteze împrumuturi masive de cereale şi furaje de la mosieri, cu preţuri exorbitante. Făcute în împrejurări deosebit de vitrege, ele nu vor putea fi restituite mult
timp, determinînd pe locuirt:orii satelor să suporte ani in şir dobînzi istovitoare în
bani şi mai ales în zile-muncă. Edificator în ace5t sens poate fi considerat cazul iobagilor din Vesăud (c. i\lba Sup.) ..In 11820, cu prilejul conscripţiei czirakyene, ei
s-au plîns că pe vremea secerişului li se pretindeau "4 şi mai mulrte zile pe săp
tămînă, după bunul plac al domnilor". La o atare plîngere, împutern·icitul contesei
Toldalaghi Klare a reacţionat a.Lirm.ind 1că robota suplimentară o îndeplineau 1pentru
eerealele şi banii împrumutaţi de la domnii lor in anii anteriori. Pentru a-l împăca
pe împuternicitul respectiv, reprezentanţii sătenilor au admis că zilele suplimentare
le prestau în contul cametei, dar în încheiere au subliniat că totuşi ,.fără măsură
ne-au mînat .}.a muncă pe timpul secerii"4s.
In ·concluzie, slujba iobăgească continua să joace un rol preponderent în punerea
în valoare a pămînturilor alodiale din Transilvania. în perioada 1785-1820. Autorităţile centrale habsburgice neizbuti.nd să dea ordonanţelor lor un caractC'r de l0ge,
întrucît n~au fost aprob&te şi votate de dieta nobiliară transilvăneană, slujba iobă
gească prezenta o mare varietaJte. Ea era condiţionată de factori de natură fizicageografică, de eventualele învoieli sau contracte ,şi mai ales de necesităţile proprietarilor feudali. Intr-adevăr, un anumit tip de robotă era în vi1goare in satele din rr'giunile muntoase, unde principalele indeletniciri erau mineritul, păstoritul sau cele
legate de exploatarea şi prelucrarea lemnelor, şi un alt rtip pe luncile rîurilor şi în
zonele cu dealuri domoale, unde cea mai însemnată ocupaţie era agricultura propriu-zisă. O anumită cantitate de slujbă pretindea nobilul mijlociu sau cel mic,
care dispunea df' suprafeţe reduse de pămînt ori nu avea de loc, şi o alta proprietarul feudal cu alodiu întins şi CUi iobagi rdativ puţini. Un număr mai mare de zile
de robotă suportau, de regulă, ţărenii dependenţi cu animale' dC' tmcţiune şi cu
sesii întregi, faţă de cei ce nu erau înzestraţi •cu vite de jug şi posedlau fracţiuni
de sesii. După cum, o anumită cantitate de slujbă impuneau nobilii iobagilor şi alta
jelerilor. Pentru ţăranii dependenţi o povară mai grea prezenta robota pr0tinsă de
primăvara pînă toamna, în comparaţie cu cea din timpul iernii. La fel, o greutate
mai mare prezenta slujba făcută în hoi.arele altor comune, situate la distanţe mai
mult sau mai puţin apreciabile, faţă de cea prestată în satul propriu.
Indiferent de varietatea ei, slujba sau robota a rămas între 1735-1820 cea mai
pentru ţăranii dependenţi 46 • Ea se îngreuia datorită faptuLui
că nobilii, antrenaţi pe scară tot mai largă în producţia de mărfuri pentru piaţă, nu
respectau totdeauna cele 2---3 zile de robot.ă prevăzute oficial. Mai ales in perioadele
de vîrf ale muncilor agricole, ,proprietarii feudaLi inventau sau invocau diferite pretexte pentru a impune zile de slujbă iobăgească suplimentară. Adică, tocmai atunci

împovărătoare obligaţie

Arh. Stat. Cluj, fond. Alba de SUiS, dosar ·CU 1actele nearenjate ale conscripţiei
czirakyene efectuate în satele comiLatului Alba de Sus.
46
Pentru preponderenţa rentei în muncă şi pentru raportul dintre ea şi celelalte
două tipuri de rentă, vezi L. Botezan, Situaţia rentei în bani din comitatele tran~ih,ănene în perioada 1785-1820, în Studia, series Historia, 1970, fasciculus 2,
p. 38-47.
45
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cind iobagii ar fi avut mai mare nevoie de forţa !lor de muncă şi de cea a animalelor de tracţiune pentru valorificarea pămînturilor proprii. Robota suplimentară pretinsă in perioadele de rvirf ale muncilor .agricole, indeosebi la seceriş, prăşit
şi cosit, compromitea adesea cccrcalele şi finul iobagului, inclusiv săpatul şi culesul
viei de pe lotul propriu.
Nobilii ob~nuiau să-şi asigure forţa de muncă a ţăranilor dependenţi în pecioadele cele mai propice, fic> prin nelimitarea robotei, fie prin abateri de la regula stabilită. Socotindu-se stăpîni ai moşiilor şi ai iobagilor pmprii, domnii de pămînt nu
considerau normele stabilite prin legi, decrete sau obiceiuri ca strict obligatorii.
Ei scă::leau sau sporeau slujba iobăgească după cum le dictau interesele propriilor
gospodării, intrucit nu exista nici un organ de control care să-i supravegheze şi să
le impună respectarea normelor in vigoare, cum ·erau ordonanţele sau patentele date
pe timpul Mariei Ter('Za şi aJ lui Iosif II.
Aşadar,

efectuarea slujbei iobăgeşti rămînea şi in această perioadă la
latitudinea domnilor de pămînt. Atnnci cind voiau, moşierii puteau recurge
la o aspră supraveghere şi la constringerea extraeconomică. Iobagii neglijenţi sau recalcitranţi în timpul prestării robotelor puteau fi judecaţi,
amendaţi şi mai ales bătuţi pe loc. Repartiţia m1mcii în cadrul zilelor de
slujbă şi supravegherea indeplinirii ei cădea in sali"Cina aparatului. executiv al curţilor nobiliare, format din administratori, juzi domeniali, dără
ban\i etc. In condiţiile juridice de atllJlci, membrii acestiui apamt administrath·-executiv obişnuiau să comită cele mai variate abuzuri: la stabilirea duratei zilelor de robotă; 1a precizarea ouantumu1ui de lucru ce trebuia indeplinit in astfel de ziile; la fixarea incăn:ăturilor cu ocazia oă:rău
şiilor; la repartizarea iobagilor la diferite munci intr-o parte sau alta a
hotarelor ş.a.m.d. Arbitrarul, bunul plac, s.amavolnicia, găseaJU, în .art:.ari
condiţii, un cimp larg de activitate. Numeroasele plîngeri ale ţăranilor
dependenţi impotriva abuzurilor şi samavolniciilor pot fi considerate
dovezi ale frecvenţei lor, in perioada 1785-1820.
LIVIU BOTEZAN

DIE DIENSTLEISTUNG DER HORIGEN BAUERN IN SIEBENBURGEN
IM ZEITRAUM 1785-1820
(Zusammenfassung)
Die D;enstleistung der horigen Bauern - der Robot - blieb die schwerste
VPrpflichtung in der gesamten Feudalrente, welche die abhăngigen Bauem in
Siebenbi.irgen im Zeitraum 1785-1820 tragen mussten. Gewohnlich bestand sie aus
zwei-<lrei Tagen w6chentlicher Arbeitsleistung fi.ir die Horigen und ein- zwei
Tagen wochentlich fi.ir die besitzlosen Bauern (jeleri), welche Horigen- oder
iulodialboden bearbeiteten; aus einigen Tagen oder Woohen jăhrlich, wenn es sich
um diejenigen abhăngigen Bauern handelte, die nur den Platz des Hauses und
des Gartens im Weichbild des Dorfes besassen. Die Dienstleistung der horigen
fiauern war aher sehr vielfach geartet, wie sie von den Adeligen zur Verwertung
ihrer Allodialfelder verwendet wurde. Sie war bedingt durch physikalisch-geogra-
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Faktoren, dW'ch die etwaigen Vereinbarungen und VC'rtrăge und vor allem
durch die Bedilrinissc der Feudalherren.
Dic Dienstleistung der hărigen Bauern erschwerte sich dadureh, dass die in
weitem Umfang an der Erzeugung von Marlcl;waren inAercssierten Grundherren
nicht immer den zwei ... dreităg,itgen w&hentlkhen Robot respeldierten, der in
den l'utenten oder Verordnungcn aus der Zeit Josephs II. vorgesehen war. Besondcrs am Hăhepunkt der Feldal"beiten erfanden di.c sicbenbilrgischen Adeligen
die v€'1'15Chiedensten Vorwăndc und beriefen sich aui solche, um zusătzlichc Arbeitsleistung der Horigen zu fC>rzw.in·gen. Gerade zu diesen Zeitcn aber hătten die abhangigen Bauern ihre eigene ArbeiJtskra.tt und die ~hrer Tierc am dringendsten zur
Verwertung der eigenen Felder gcbraucht. Der zusătzlichc. am Hăhepunkt der
Fekial"beiten geforderte Robot gefăhrdete hăufig die Getreidc- und Futterernte auf
den Feldern der hărigen Bauern. Derartiger Robot konnte erzwungen werden, da
die l"'eudalherren zu ausserwirtschaftlichen Zwangsmassnahmen herechtigt warcn.
Di(' Măglichkeit, ausserwirtschaftliche ZW!angsmassen anzuwcnden, w.ar aher -die
Quelle vieler Missbrăuche und WiUkilrakte. Die zahlreichen Beschwerden, die von
hăr.igen Bauern im Zeitraum 1785-1820 bei den Behărden cingereicht WW'den,
kănnen als Beweis filr dic Hăufigkcii dieser Ungese<tzlichkdtcn angesehen werden.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

PRIMA MASINA
CU ABURI PE TERITORIUL
,
PATRIEI NOASTRE (1838)

La sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi inceputul ·celui de al XIX-lea se
înrEgistrează un progres simţitor in dezvoltarea forţelor de producţie din
industria extractivă a Transilvaniei. Pentru îmbunătăţirea procesului de
producţie, Curtea din Viena a luat o serie de măsuri de ordin administrativ şi tehnic, menite să ducă la sporirea profiturilor in intreprinderile miniere şi metalurgice. Se fa'C eforturi tot mai susţinute pentru
peri~cţionarea şteampurilor şi a "maşinilor" de spălat aurul. Pe această
linie se situează şi aducerea de specialişti şi de unelte p0rfecţionate din
regiunile •CU o tehnică minieră mai avaiilsată. Alături însă de specialiştii
străini o contribuţie deosebită la procesul de îmbunătăţire a tehnicii miniere au adus şi elementele băştinaşe cu o îndelungată experienţă in
exploatarea minelor. Este cazul să amintim aici numele unor inovatori
români, ridicaţi din popor, ca Idu Crăciun şi Munteanu Urs, acesta din
unnă dulgher la minele din Săffirimb, care s-au remarcat prin construirea dE noi modele de ştearnpuri şi "maşini" de spălat aurul. Inovatiile
lor, (:are sporeau productivitatea ·muncii şi prin aceasta asigurau beneficii
sporite acţionarilor de mine, au depăşit uneori frontierele Transilvaniei,
ajungind pînă la autorităţiLe montanistice vieneze 1 • In galeria memorabilă a acestor pionieri ai tehnicii de pe aceste meleaguri se inscrie şi
numele "mecanicul.UJi." olujean (m.echanicus) Samuel .Enyedi, oare in anul
1770 construieşte un elevator de mare randament (Hebmaschine) pentru
evacuarea minereurilor şi a apei din galerii şi puţurF. De asemenea un
loc U.e frunte ocupă şi numele administratorului de mine (Bergverwalter)
din Săcărimb, Felix Franzenau, de la care ne-a rămas şi o "descriere
sistematică" a acestei întreprinderi, întocmită în anul 1806, avind ca
anexe o •serie de schiţe şi desene de "maşini" şi unelte folosite in aooasliji
perioadă in minerit3 • Strădania şi experienţa acestora a fost continuată
în deceniile următoare de alţi "tehnicieni" români răsăriţi din sinul
poporului, printre care atrage atenţia in mod deosebit figura iobagului
1 Al. Neamţu, 1'ehnica
1971, p. 81-104.
2 Ibidem.
3

minieră

din Transilvania în sec. XVIII, în AIIAC, XIV,

Ibidem.
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Palade Constantin din Cimpeni (jud. ALba). Inovaţia acestuia, constind
dintr-un nou model de şteamp, a fost recomandată in termeni elogioşi din
partea forurilor montanistice locale, însuşi împăratului de la Viena.
Despre aşa-numita "maşină minUJne (mira machina) a aJCestui "m~ter din
popor" (artifex naturalis) vorbeşte un raport din 30 iulie 1827, in care
se arată, printre altele, foloasele aduse de şteampul construit de moţul
din Cimpeni, şi care şteamp "funcţionează fără apă sau cu apă foarte
puţină" (sine ulla seu valde exigUa aqUa, auriferam. venam lapideam
cc,nirirent, molerentque) 4 •
Procesul de dezvoltare al mineritului din Transilvania a inregistrat
o etapă nouă in deceniul al patrulea al secolului al XIX-lea, cind forţa
hidraulică incepe să facă loc forţei aburului, trecindu-se astfel la o
fază superioară in industria extractivă, cea a inceputului revoluţiei industriale. Prima maşină cu aburri, atestată documentar, pe teritoriul
patriei noastre datează din anul 1838, şi a fost pusă in funcţiune la
"uzinele" metalurgice (topitoriile) din Zla1ma, constituind un moment
de cec1 mai mare importanţă in istoria mineritului.

*
Despre introducerea şi folosirea forţei aburului, a primei maşini cu aburi in
patria noastră, Sf' ştie' prea puţin. Se menţionează doar că prima maşină ou aburi
a fost pusă iP funcţiunf' pentru intiia oară la Zlatna, in anul 1838. Cercetind insă
preţioasa arhi\"ă a Tczaural"iatului montanistic, am dat peste un bogat şi concludent material privitor la această maşină, care are o istorie nu lipsită de interes.
Astfd, printre altele, rezultă că încă din anul 1834 se purtau tratative, intre Curtea
dl' la Viena !?i administraţia minieră elin Zlatna, pentru confecţionarea de către
u marr~ firmă vieneză a acestei maşini, care abia peste patru ani a fost executată
şi livrată administraţiei topitoriilor de aur din Zlatna. Amănunte de lot felul,
stipulaţii contractuak, descrierea maşinii cu un adevărat lux de amănunte, a
rnodului E'i de funcţionare ca şi a randamentului superior realizat in industria
cxtractivă prin folosirea acestei maşini, sînt lucruri care merită toată atenţia, nu
uumai din punct de vedere al istorici economiei naţionale, dar şi din acela al
istorici tehnicii şi ştiinţei româneşti. Să încercăm să jalonăm cîteva momente mai
itnporlante din istoria acestei prime maşini cu aburi introduse în ţara aurului
românc<;c.
La 1 decembrie 1836, administraţia domeniului Zlatnei se adresează Tezaurari:ltului, manifeslindu-şi interesuJ şi acordul cu privire la construirea unei maşini
cu .aburi la topit01·iilc de aici, arătind unele avantaje ce s-ar putea obţine de pe
urma ace~tei inovaţii în procesul de producţie. Se specifică insă totodată că, in
scopul punerii in funcţiune a maşinii, nu va putea fi folosită căldura de la cuptoarele de topit, din cauza conţinutului de sulf care produce coroziune la conducAl. Neamţu, Un raport oficial din anul 1821 despre o inovaţie a unui iobag român, în AIJC, I-II, 1958-1959, p. 383-384.
4
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lele de aburis. Tratativele dmtre constructor şi beneficiar s-au soldat cu incheier-ea,
la 22 dec. 1836, a unui proiect de contract, prin care firma vieneză (k.k. Bergwcrksproducten Verschleissdirection), reprezentată de mecanicul John Punshon şi asociatul său Mathew Fletcher, se obliga să construiască pentru administraţia minieră
şi metalurgică din Z}atna (K. Berg-Hutten- ur.d Herrschaftsadministt·ation) o maşină
cu aburi de 14 cai putere pentru suma de 10.000 florini. In cadrul stipulaţiilor contractuale, sint prevăzute o serie de cond.i ţii legate tlc termenul de execuţie al
maşinii, caracteristicile tehnice, instruirea personalului necesar deservirii maşinii,
consumul de lemne al acesteia, costul lucrării, precum şi modalităţile de plată.
Dat fiind faptul că este primul contract de acest fel pe care-1 cunoa'?tem, socotim
că nu este lips1t de interes să reproducem, in traducere, părţile mai important~'>
al.:! acestui "Contracts-Entwurf" conţinînd următoarele stipulaţiuni 6 •
"Proiect de contract, discutat la data de mai jos, in urma dispoziţiilor iooltului
erar in probleme de monetărie şi minerit, in 18 oct. şi 13 nov. 1836, între Direcţii'\
de vînzare a produselor miniere şi domnul John Punshon, în numele său şi al
asoc1atului său Mathew Fletcher, amîndoi mecanici la Viena, pentru construirea
unei maşini cu aburi în folosul administraţiei miniere-metalurgice şi comerciale
din Zlataa, sub intervenţia procuraturii de curte şi erariale:
1. Domnii Fletcher şi Punshon se obligă să construiască pentru topitoria princidin Zlatna, în Transilvania, o maşină cu aburi de 14 cai putere şi să o pună
la di~poziţia direcţiunii de vînzare a produselor miniere, gata şi in stare transportabilă in cel mult 7 luni, incepind cu ziua în care inalta ratificare a acestui
contract va fi făcută cur.oscută. Transpo!"'tul de la Viena la Zlatna cade in sardna
direci,lllnii de vînzare a produselor miniere. Impachclarca corespunzătoare a păr
ţii·)!" maşinii va fi făcu~-'i de domnii F'letcher şi Punshon, pc contul lor propriu.
pală

2. Sub un cal-putere trebuie să se înţeleagă o forţă prin care, după măsură şi
_sreut.c.te englezească, să se ridice într-un minut 33 de mii de libre la o înălţime
de un picior.
3. lvla:;ina să nu fie o maşină de înaltă tensiune, ci o ma';>ină de aburi cu
condcnsator. Se mai pune condiţia ca maşina să aibă o manivelă, o capotă de
ab•.J.;:i Î!1 jurul cilindrului şi un regulator, iar cazanul să nu fie corespunzător numai
puterii aburilor, ci să reziste b proba legală fără extindere prelungită şi fără cea
mai mică leziune.
4. Domnii Fletcher şi Punshon iau asupra lor sarcina ca unul din ei să se
deplaseze personal la Zlatna, pentru a fi montată maşina cu aburi sub conducerea
lor directă şi pentru a o pune în legătură cu mecanismul topitoriei. Data plecării,
care vu depinde de transportarea mai rapidă sau mai înceată a maşinii, va fi
fixată de preaînalta cameră aulică cezaro-regească pentru monetării şi minerit. Acela
din domnii contractanţi, care se va deplasa la Zlatna, poate să aducă cu sine la
7.idtna cinci muncitori pentru a aJuta la montare, incluzîndu-se la socoteli chels "Was die Dampf Erzeugung mittelst der, aus dem Schmelzofen entweichenden
Hitze anbelangt so kann solche aus dem GrUJI1de nicht in .Anwendung kommen, weil
die entwichenden Schwefel Dampfe die Dampfrohren sehr bald unbrauchbar machen
wurden". Vezi Arh. Stat. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 5149/1863.
6 Arh. Stat. Cluj, M.T., doc. nr. 599/1837. Cf. Anexa 1.
19-! ,'..CTA MUSEI NAPOCENSIS X{\973
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tuielile de drum tur-retur, diurna pe zi pentru sine de 8 florini şi pentru fiecare
din muncitori cite 2 Ilorini şi 30 creiţa.ri, în monetă convenţională. Ceilalţi salahori,
necesari pentru ridicarea pieselor mari. vor fi angajaţi în Zlatna din partea administraţiei miniere, metalurgice· şi domeniale.
:i. Despre toate cheltuielile de drwn (tur-retur) şi diurnele stabilite în contract
pentru sine şi cei cinci muncitori, domnul contractant oare se deplasează la Zlatna
trebui<:> să prezinte un deviz de cheltuieli, căruia să-i anexeze chitanţele stampilate
despre diurne. Acest deviz va servi la ajustarea înaltei contabilităţi aulice în
probleme de monetărie şi minerit, cărui aranjament se vor supune şi domnii
Fletcher şi Punshon. Domnii conlractanţi nu au dreptul de a cere, în afară de
diurnele şi cheltuielile amintite mai sus, sub nici un titlu, nici o taxă despăgu
bitoarc, compensaţie etc.
6. Pentru a proteja cit mai corespunzător maşina cu aburi, în timpul transportului şi mai ales Ja încărcare şi descărcare, de unele avarii, domnii Fletcher
si Punshon sint obligaţi să dispună ca doi din cei cinci muncitori care vor veni
la L:.lrtlna să însoţească maşina, iar ambalarea la Viena să se facă sub indrumarea
şi supravegherea directă a domnilor F'letcher şi Punshon.
·,. T:mpul pentru instalarea maşinii cu aburi se fixează pentru 22 de zile,
in~cpinci cu ziua sosirii unui domn contractant la Zlatna, inclusiv duminicile şi
zilele de sărbătoare. Domnul contractant este obligat, în cazul că acest termen
a fost depăşit, să execute întreaga montare a maşinii fără pretenţii, după expirarea
celor 2:! de zile, la diurnă sau alte plăţi ori despăgubiri pentru sine şi ajutoarele
sale.
8. Legarea maşinii cu aburi de mecanismul topitoriei va trebui să se termine
tot in acest interval de timp. In orice caz, domnul contractant este obligat să
înceapă cu această lucrare imediat, şi dacă nu se iveşte vreo piedică in legătură
cu mecanismul şi are la dispoziţia sa muncitorii şi lucrătorii necesari, trebuie s-o
continuie neintrerupt, şi să facă legarea la timpul potrivit. Dacă depăşeşte acest
termen necesar pentru efectuarea legării, acesta nu va avea pretenţii la diurne sau
alte plăţi.
~. Pentru roţi şi grindei, necesari legării maşinii de mecanismul topitoriei, să li
se plătească domnilor Fletcher şi Punshon 3E. guldcni in monetă convenţională. pe
maja vieneză (per Wienner Zenthner).
1O. Domnii Fletcher ~i Punshon se obligă să-i instruiască pe acei indivizi pe
care-i desemnează administraţia minieră regală din Zlatna, în privinţa încălzirii
maşinii, şi să le dea instrucţiuni pentru a fi în stare să efectueze corespunzător
ungerea maşinii, reglarea apei de condensare ... şi curăţirea cazan ului de sare.
Deoarece acest instructaj poate incepe abia cind maşina este pusă in stare de
funcţionare, va rămîne pentru aceasta un individ cu totul corespunzător dintre
cei cinci muncitori aduşi din Viena; acesta va rămîne la Zlatna, începînd cu ziua
punerii în funcţiune a maşinii, încă patru săptămîni oontrn unui salar cu ziua,
de Z florini şi 30 creiţari în monetă convenţională.
11. Pentru a ţine maşina în deplină exercitare a fortei sale, consumul lemnului
nu e îngăduit să depăşească pe oră, pentru fiecare cal putere, 1/100 de stînjeni,
. d I4x24 __
3113
deci pentru cei 14 cai putere în timp de 24 d e ore consumul va f 1 e
100

stinjeni de lemne de foc.
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lZ. Domnului contractant care se va deplasa la Zlatna i se va înmîna înainte
de plecare, din casa administraţiei miniere, ca avans pentru diurnă şi cheltuieli de
drwn pent.ru sine şi pentru cei cinci muncitori, swna de 700 florini în monetă
convenţională, contra chitanţă.
13. Ca preţ pentru maşina cu aburi înaltul erariu montani.stic se obligă să plă
t.!''!S'Că domnilor Fletcher şi Punshon suma de 10.000 florini în monetă convenţională,
in ft-lul următor:
a) Imediat după ratificarea contractului li se va acorda, din partea casei admini.5traţiti miniere, un avans de 2.500 :fllorini în monelă convenţională, bani peşin,
contra chitanţă ştampilată.
b) Totodată li se va deschide un credit de 2.000 de taleri la administraţia supC'rioară din "Mariazell" şi la aceea din "Neubel."'g", deci in total un credit de 4.000 de
taleri. Materialele şi piesele pentru maşina cu aburi, livrate de cele două administraţli pentru acoperirea sumei de 4.000 de taleri, rămîn însă in conlinuar<'
proprietatea erariului. Această favoare pentru domnii contractanţi trebuie privitc'"1
ca u uşurare a plăţii, care nu exclude nici într-un caz obligaţia garanţiei pentru
aceste materiale şi piese ale maşinii cu aburi şi pentru calitatea şi rezistenţa
întregii maşini. Dar şi domnilor contractanţi li se rezervă dreptul de a trimite
înapoi atelierelor respective acele materiale şi piese pe care dînşii nu le consideră
de calitate şi utilizabile.
c) Domnii contractanţl să obţină, din cei 10.000 de florini, suma restantă după
scăderea avansului de 2.500 de florini şi a preţului materialelor şi pieselor maşinii,
care s-au livrat din creditul deschis de 4.000 de florini la administraţiile din
"Mariazell" şi "Neuberg", contra unei chirtanţe stampilate, pe care să figureze suma
restantă şi preţul materialelor livrate. Se va obţine această sumă din casa administraţiei miniere numai după instalarea maşinii şi după ce administraţia minieră a
înaintat InaUei cămări confirmarea că maşina a fost pusă în stare de funcţionare
bună şi a fost conexată la mecanismul topitoriei în şase săptămîni, cu cantitatea
prevăzută de combustibil şi fără nici un defect important ...
14. Cei doi domni antreprenori sînt în aşa fel obligaţi la fabricarea bună a
maşinii, prevăzută la punctele 1, 2, 3 şi 13, incit fiecare defect, care s-ar arăta la
prima probă sau in cele şase săptămîni de probă, fie in construcţia maşinii, fie
în compoziţia materialului folosit, fie în montarea sau legarea greşită a maşinii, să
fie imediat remediat de dînşii pe cheltuială proprie, fie prin reparaţie parţială, fie
printr-o construoţie nouă. In afară de aceasta domnii Fletcher şi Punshon să
f!Cotde ca termen de garanţie un an întreg, începînd cu ziua intrării in funcţiune a
maşinii. In această perioadă le revine sarcina de a remedia toate defectele ce se
vor ivi pe parcursul amintitului an, conform obligaţiei lor su.samintite... Atit
aprecierf'a care se face conform punctului 13, cît şi aceea privitoare la orice fel
de defecte ce se vor ivi, în termenul de garanţie, în construcţia maşinii, în montarea
sau legarea ei de mecanismul topitoriei, se va face de către doi experţi, care vor
fi numiţi unul din partea Inaltei Cămări a Curţii, iar celălalt de domnii Fletcher
şi Punshon. In cazullcă aceştia doi ar fi de părere diferită, se va numai un şef peste
f'i din partea înaltului for aulic. Constatările şi decizia celor doi experţi, sau în
cazul părerii diferite, constatările şi decizia susţinute de acela care va fi nwnit
ca şef, în legătură cu defectele ivite la maşină în sensul relatarii de mai sus, vor
trebui să fie recunoscute şi insuşite de domnii contractanţi; astfel încît relatări!~>
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vor avea putere probatorie conform punctului 17. De altfel, domnii
pot să se deplaseze aici sau să trimită un expert pe cheltuială proprie
pentru a verifica o astfel de situaţie.
15. Dacă domnii Fletcher şi Punshon nu-şi indeplinesc indatoririle referitoare la
timpul livrării şi montării, la soliditatea şi funcţionarea maşinii sau cele referitoare la restul condiţiilor, atWlci inaltul erar montanistic să aibă dreptul sau
d~ a-i obliga pe domnii contractanţi la indeplinirea punctuală a obligaţiilor asumat<:, sau să declare desfacerea contractului. Să recupereze din averile lor, în ultimul caz, avansur.ile acordate şi in ambele cazuri pagubele suferite.
Jtl. Domnii Fletcher :?i Puru;hun trebuie să poarte asupra lor stampila pentru
conlract.
contractanţi

17. l:'entru domnii Fletcher şi Punshon acest proiect de contract are, prin semlor, putere juridică, şi se va inainta din partea direcţiei de vînzare a produs~hlr miniere, spre ratificare la Inalta Cămară a curţii imperiale" .
năturile

•
Să urmărim acum, pe scw·t, cum au evoluat lucrwile in lumina acestui
proied de contract privitor la prima maşină cu aburi pe teritorirul patriei
noastre.
La 10 ianuarie 1837 se trimite de la Viena, Tezaw-ariatului montanistic
din l'ranslivania, copia proiectului de contract privitor la construirea
maşini: cu aburi la topi tor ia principală de la Zlatna, cerindu-se ca orice
nelămudre mai ales in ce priveşte instruirea personalului - să fie
raportată fără zăbavă forurilor vieneze. Sint subliniate cu acest prilej
tmele probleme privind caracteristicile tehnice ale maşinii au abmF
După numai trei luni, la 7 aprilie 1837. din Viena se cer informaţii despre
parametrii tehnici in care Tezaurariatul montanistic doreşte să fie constrună maşina. Totodată Viena este de acord cu recrutarea personalului
local pentru deservirea maşinii şi recomandă unele manuale după care
să se procedeze la punerea acestuia în funcţiune!l. Se arată că problema
angajării unui mecanic se va discuta concret cu mecanicii Fletcher sau
Punshon abia după ce maşina cu aburi va ajunge la Zlatna in stare de

funcţionare 9 •

La 23 iulie 1837, forurile miniere vieneze ordonă administraţiei miniere
din Zlatna inceperea lucrărilor de construcţie a fundamentului, a unei
fîntîni şi a coşului (furnalului) de evacuare a fumului, necesare instalării
7 Printre altele se arată următoarele: .,Zugleich ist der Zalathnaer Administration bezi.iglich auf den 2. Punkt des Contractus in welchem erklărt w.ird, dass unter
einer Kraft von einem Pferd, eine Kraft verstanden sei durch welche nach englischen Masse und Gewichte in einer Mmnute 33/m lb. auf eine Hohe van einem Fuss
gehoben wird, zu bedeuten, dass da 100 lb. englisch ~wicht 80.973 lb. Wiener
Gewicht gleich sind, dk gedachten 33/m lb. auf das Wiener Gewicht reducirt,
26721,09 lb. oder 267 Zentner 21 lb. betragen". Arh. Stat. Cluj, M.T., doc. nr. 599/1837.
a Idem, dac, nr. 2038/1837.
9 Idem, doc. nr. 2199/1837.
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cu aburi, după planurile anexate ale lui Fletcher şi Punshon.
Toate acestea urmează să fie terminate in momentul cînd maşina cu
aburi va fi transportată de la Viena. la Zlatna 10 •
Potrivit prevederilor contractuale, la sfi~itul anului 1837 mru:,;ina cu
aburi a fost livrată şi se afla la Timişoara, însă după cum raportează
administraţia din Zlatna, la 23 nov. 1837, s-au ivit unele greutăţi legate
de lrc..nsportul pieselor mai grele 11 • La 30 noY. 1837, maistru! principal al
topitoriei din Zlatna, Franz Horvath, raportează asupra problemelor legate de procurarea căruţelor necesare transportării pieselor mai grele ale
maşinii cu aburi, care se găseau la Timişoara, arătînd că numai cu mare
greutate au putut fi angajaţi 3 căruţaşi români de lîngă Sibiu, şi anume:
Imbruş Nicolae, Avrison Petru şi Sintion Gheor,ghe, care s-au inoumetat
să ia asupra lor prin contract transportul celor peste 220 de măji
(Zentner) dt cîntărea maşina. Totodată acesta solicită, pentru asigurarea
transportullui in bune condiţiuni, repararea podurilor dintre Alba Iulia
şi Zlartn.a12 • S-au ivit şi UIIlele dif1oultăţi în ce priveşte plata unei "oase de
transport" din Timişoara, care preluase transportul pieselor mai mici 1 l.
La inceputul anului 1838, la 18 ian. rezultă că toate piesele constitutive
ale maşinii cu aburi se aflau deja la Zlatna, iar forurile vicneze cereau
informaţii Tezaurariatului montanistic despre stadiul in care se găsesc
lucrările pregătitoare şi anexele necesare instalării acesteia 14 • La 26 aprilie 1838, Tezaurariatul din Si,biu se adresează direct împăratului de la
Viena, raportindu-i asupra problemelor legate de instalarea maşinii cu
aburi la Zlatna şi despre imposibilitatea de a găsi in Transilvar.1ia un
expert capabil să verifice maşina la intrarea ei in funcţiune 15 . Totuşi 1n
cele dia urmă Viena numeşte, la 22 mai 1838, ca expert pentru verificarea
maşinii, pe arhitectul Roth de la Zlatna 16 . Printr-o dispoziţie a Vienei,
din 6 iunie 1838, se punea problema angajării permanente a mecanicului
cu numele Bendtser, pentru maş.ina cu aiburP 7 • La 4 oct. 1838 oficiul din
ZLatn.a comunică Tez.atwariatulu.i din Sibiu unele date tehni10e asU!p!I'a celor
patru cuptoare de la Zlatna, in legătură cu instalai·ea m(]L'Şinii cu aburi,
pentru ca in sfîrşit la aceeaşi dată forurile vi·eneze să fie in măsură să
constate ·Că maşina este gata şi poate fi pusă in funcţiune, cerind Tezaurariatului sibian să ia măsurile necesare pentru a se raporta despre
modul de funcţionare al ei1 8 . La finele aceleiaşi luni, la 30 oct. 1838,
1o Idem, doc. nr. 3452/1837.
11 Idem, doc. nr. 5212/1837. Cf. Anexa II.
12

Idem, doc. nr. 5478/1837. Cf. Anexa III.

1a

Ibidem.

Idem, doc. nr. 1189/l838.
Idem, doc. nr. 1853/1838.
16 Idem, doc. nr. 2681/1838.
11 Idem, doc. nr. 2976/1838.
18 Idem, doc. nr. 4703 şi 4822/1838, unde se spune: "Da in dem unter der Geschaftszahl 3890 de im Anschlusse ruckfolgenden Protokolls vorkornmenden Hiittenbet"joh'
14

1s
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Vien3. comunică Tezaurariatului ca in postul de mecanic pentru maşina
cu aburi de la Zlatna să fie angajat August Schilling, cu un salar lunar de
10 florini, avind locuinţă gratuită şi asigurarea alimentelor din partea
administraţiei topitoriilor 111 • Aceleaşi foruri vieneze se arătau satisfă
cute, la 7 nov. 1838. de faptul că maşina cu aburi C.e la Zlatna consumă
in 24 de ore numai 3~/ 8 stinjeni de lemne, faţă de '3 1/ 3 stinjeni cît se prevăzuse in contractul eu Fletcher şi Punshon, şi că succesul produce o
mulţumire deplină 20 •

La 25 nov. 1838 se prevede ca mecanicul August Schilling din Zlatna
să se deplaseze la Viena pentru specializare tehnică, pe tot timpul in care
maşina nu va fi in stare de funcţionare 21 • Spre sfîrşitul anului 1838,
Curtea din Viena c-ere Tezaurariatului din Sibiu să ia măsuri pentru a se
plăti mecanicilor Fletcher şi Punshon restul sumei ce reprezintă costul
construcţiei maşinii cu aburii "care de mai mult timp funcţionează impecabil" (diese Maschiene bereits seit lăngerer Zeit sich im Umtriebe
befindet, vollkommen entsprochen haben)22 • Cit priveşte data exactă cind
a inlrat in funcţiune maşina, aceasta se precizează şi intr-un raport din
7 iunie 1839, in care maistru! topitor (Hilttenmeister) din Zlatna, Anton
Reinbold, arată că "maşina cu aburi funcţionează neintrerupt de 77 de
zile cu numai 3 mici defecţ.iuni, ce au putut fi imediat remediate ... " 23 •
von Zalathna die Anzeige enthalten ist dass die Dampfmaschine fertig und im
Umtriebe gese-tzt wird, um das Schmelzen mit derselbcn zu bewirken, so hat das
k. siebenbiirgische Thcsaurariat der Zalathner Administration aufzutragen, die
Hlittenbeamten dasclbst anzuweisen, liber den. Gang der Maschine und ihre Wirkung
in den wochentlicher Manipulations·-Berichtcn die gehorige Anzeige ohne Unterlass
zu machen, und wenn Gebrechen oder wie immer geartete AnsUinde sich bei dersrlben ergeben sollten, diese getreulich anzugeben; sollte der Fall eintreten dass
die Maschine ausscr Umtrieb gesetzt werden mlisstc, so sey auch davon die Anzeige
zu rrt:achen".
t9 Idem, doc. I'.r. 5::!87 i1838.
20 Idem, doc. nr. 5388/1838, in care se arată: " ... entnonunen hat, dass zur Teu<Tung fUr die Dampfmaschine binnen 24 Stunden nur mehr 3 2/8 Klafter Brennholz
verbraucht wurden, folglich weniger als das in demmit den Mechanikern Fletcher
und Punshon angestossenen Kontracte ausdrucklich bedungenen Erfordernis von
3 1/3 Wiener Klafter hetragt, dieser Erfolg zur vollen Beruhigung gereiche".
21 Idem, doc. nr. 5404/1838.
22 Idem, doc. nr. 5943/1838.
2~ Idem, doc. nr. 491/1839, unde se precizează: " ... giebt sich diescs K. Hlitten
.\mt die Ehre zu berichten, dass die Maschine die neu erbauten zwei horizontalen
Schnecken Geblăsse hetx>its dureh 77 Tage getrieben habe, warend welcher Zeit einmahl der Keil am Cylinderkolben nachgegeben hat, so mit ein Schlagen des Kolbens
<'rfolgte einanderesmahl ist die Kurblwarze am Schwungrad grindl locker •geworden,
und endlich in vorletzter Woche ist die Verkittung des Speisenrohres in tiefsten
Punkte durch die hohe Drucksăule ausgedruckt worden, w:elche Anstănde aher alsogleich sich leicht beheben liessen ... "
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După numai două zile, la 9 ianuarie 1839, Reinbold revine într-un raport
asupra unor probleme legate de consumul de apă precum şi de randamentul mecani'c al maşinii cu aburi, precizind că ea "funcţionează cu
şaptezeci de turaţii pe minut" 24 .
In felul acesta, prima maşină cu aburi de pe teritoriul patriei noastre,
care potrivit informaţiilor documentare avea să coste nu mai puţin de
19.176 de florini in monetă convenţională, deschide o nouă epocă in
mineritul şi metalurgia de pe domeniul Zlatne'i, con'Stituind una din
prem.lsele esenţiale pe drumul spre revoluţia industrială.

AD.

2

4

Idem., doc. nr. 492/1839. Cf. Anexa IV.
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ANEXE
1
1836 decembrie 22, Viena

Contracts-Entwurf
Welcher in Folge der hohen Hofkammer Verordnungen im Miinz- und Bergwesen
vom 18 Oktober und 13tcn November 1836 Zahl 12.637/2096 und 14068/2276 zwischen
der K. K. Bergwerksproducten Verschleissdirection und dem Herr John Punshon
im eigenen Namcn, und in Vollmacht seines Gesellschafters des Her.rn Mathev:
Fletcher, bei.de Mechanicker in Wien wegen Erbauung einer Dampfrnaschine fiir
die K. IJerg-Hiitten-und Herrschaftsadministration in Zalathna unter Intervenirung
der K. K. Hof-und n.o. Kammerprokuratur am untergesetzten Tage verabredc~
worden ist.
1tens. Die Herren Flelcher et Punshon verpflichten sich in Solidum fi.i.r diP
Hauptschmelzhiitte in Zalathna in Siebenbi.i.rgen eine Darnpfmaschine von vierzehn
Pferdekraft zu erbauen, und sie lăngstens binnen sieben Monaten van dem Tagl'
an als ib.nen die hohe Hatifikation dieses Contractes notifizirt worden seyn wird,
vollendet im transporlsfăhigen Zustande zur Verfiigung der K. K. Bergwerksproductcn Verschleissdirection zu stellen, indem der Versand von hier nach Zalathna
durch diese besorgt wcrden wird. Die zweckmăssige Verpackung der Maschinentheile haben hiernach die Hcrren Fletcher et Punshon .selbst und auf eigene Kosten
zu besorgen.
ztens. Unter ciner PfcrdL'kraft soll eine Kraft zu verstehen seyn, durch welchc
man nach englischen Masse und Gewichte in ciner Minute drey und dreyssig
Tausend Pfunde eincn Fuss hoch hebst.
3tens. Soll die Maschine keinc Hochdruckmaschinc sondern eine Dampfmaschin.:mit Condensator seyn. Auch wird bedungen, dass sie cine Schubersteuerung einen
Dampimantel um dcn Cylinder und einen Regulalor haben, und dcr Keessel nicht
blos der Kraft des Dampfes angemessen seyn, sondcrn auch ohne bleibende Dehnung
und ohne die geringste Verlctzung die gesetzlichc Probe bestehen miissc.
4tens. Nehmen dic Hc1-ren Flctchcr et Punshon die Verpflichtung auf sich, dass
ein<'r van ihnen sich pcrsănlich nach Zalathna vcrfiige, um die Dampfmaschine
unl<'r st-iner unmittelbaren Leitung aufzustcllcn, und mit dcm Gewerke der Schmelzhiitt.e ir. Verbindung zu bringen.
Dic> Zeit dcr Abreise welche vorziiglich van dem schncllcren ader langsameren
Transporte der Maschine abhangen wird, bleibt der Bestimmung der hochlOblichen
k.k. Hofkammer in Miinz und Bei'gwesen vorbehalten. Derjenige der Hert en
Contrahenten. welcher sich nach Zalathna verfiiget, kann zum Behufe der Auffstellung fiin~ Arbeitcr van hier mit nach Zalathna nehmen, die erweislichen Fuhrkasten
hin und zuriick aufrechnen, und als Diăten fiir sich acht Gulden, tmd fiir jeden der
fiinf Arl:-eirter zwey Gulden dreyssig Kreuzer C.M. tăglich in Rechnung bringen.
Dic ubrigen zur Hebung der grossen Stiicke etc. nothigen Handlanger werden van
Seite der k. Berg-Hiitten-und Herrschaftsadministrart.ion in Zalathna gestellt werden.
5Lens. Dber die sămtlichen Reisekosten, bestehend aus den erwcislichen Fuhrkos.ten
hin w1d zuriick und den \·ertragsmăssigen Taggeldcrn fur sich und die fiinf
Arbeiter hat dcr Herr Contrahcnt, der sich nach Zalathna vediiget, eingehărig
belegtes Kostenpartikulare zu legen unter Beischluss der gestampel.ten Quittung
liber die Taggelder-. Dieses Partikulare wird der Adjustirung der k.k. Hofbuchhaltung im Miinz- und Bergwesen unterliegen, welcher Adjustirung sich die Herren
Fletcher und Punshon hiermit vorhinein ausdriicklich unterwerfen. - Dbrigens
haben die Herren Contrahenten dafiir, dass sich Einer van ihncn mit fiinf Arbeitern
pcrsănlich nach Zalathna begibt, ausser den obenbemerkten Taggeldern und Fuhrkosten tmter keinem Titei irgend ein weiteres Entgelt, eine Vergiitung ader Entschădiguns anzusprechen.
·
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6~::ms. Um die Dampfmaschine wăhrend des Transportes i.i.bet·haupt und besonders
beim aui und Abladen, oder Aus-und EinLaden vor Beschadigungen besser zu
wahren, sind dic Herrn Fletcher und Punshon verpflichte1, sie von Wien aus schon
durch zv.'ey jener filnf Arbeiter dic sic nach Zalathna mitzunehmen berechtiget
sind. uegleiten zu lassen, die Verladung in Wien hat untcr der unmittelbaren
AufsJCht und Anleitung cler Herren Fletchet· und Punshon zu geschehen.
7Lcns. Die Zeit zur Auistellung der Dampfmaschine wird von dem Tage an, als
cler Herr Contrahent, welcher dieselbe leitet in Za.lathna cinlriffit, auf zwey unei
zwanzig Tage einschliesslich der Sonn- und FeieDtage festgesetzt in der Art, dass
der Herr Contrahent verpflichtet ist, falls dieser Termin nic:ht eingehalten wird,
die gănzliche Aufstellung cler Maschinc zu bewerkslelligen; uhne nach Verlauf dcr
zwey und vicrzig Tage fi."tr sich und seine Gchi.i.lfen wciters aui Di3ten, odcr irgend
einer sonstigen Gebi.i.hr oder Schadloshaltung Anspruch zu haben.
8!cns. Die Verbindung der Dampfmaschine mit dem Gehwerke dcr Schmelzhutte
soll wo moglich in derselben Zeit vollendet seyn, jedenfalls aber hat dcr Hen·
Contrahent, wiebald von Seite des Gehwerkes kein Hindcrniss obwaltct, und
demselben die erforderlichen Arbeiter und Werkleute zut· Verfugung stehen, damit
soglekh zu beginnen, die Arbeit ununtcrbrochen Iortzusetzcn, und so die Vcrbindung
in angemcssener Zeit herzustellen. Bei Uberschreitung dieser angemcssencn, zur
Herstellung der Verbindung nothwcndigen Zeit, wird dersclbc auf kcinc wcitere
Diătenzahlung oder sonstige Vergutung Anspruch haben.
gtens. Fur die Răder und Grindl um die Maschine mit dem Gehwerke in Verbindun.g zu setzen, sollen den Herren Fletcher und Punshon fi.i.ni und dreyssig Gulden
C.M. per Wicner Zentner zu verguten seyn.
10tcns. Die Herren Fletcher und Punshon verpflichten sich, diejenigen Individucn,
die von cler k. Berg-Hutten-und Herrschaftsadministration in Zalathna dazu bezeichnet werden, im Heitzen cler Maschine abrichten, und durch Unterweisung in den
Stand setzen zu lassen, das Ohlen der Maschine, das Reguliren des Condensirungswasser, das Verfertigen und Einlegen der Haufzi::ipfe und das Reinigcn des Kessels
vom Pfannensteine gehorig zu besorgen. Da diese Unterweisung crst beginnen
kann, wenn clic Dampfmaschine bereits im vollen Gange ist, so wird ein hierzu
vollkommen făhiges Individuum von dem aus Wien mitgenommcnen fiinf Arbeitern,
vom Tage der Ingangsetzung der Maschine an, noch vier \V ochen gegen dcn
Taglohn von zwey Gulden dreyssig Kreutzern C.M. in Zalathna zu verblciben
ha ben.
11te11S. Da der Holzverbrauch, um die Maschine in der vollen Ausubung ihrer
Kraft zu erhalten, fi.ir jede Pferdekraft per Stunde 1/100 Klafter, somit fi.i.r
14 X 24
vierzehn Pferdekraft und vier und zwanzig Stunde
= drei ein drittel Klafter

100

weiches zwey cin halbschuss1ger Brcnnholz nicht i.i.bersteigen.
12t~us. Wird dem Herren Contrahenten, der sich nach Zalathna verfi.iget, aus der
k.k. Bergwesens Administrations-und Producten-VerschleiLsskasse unmi'btclbar vor
seiner Abreise auf Diăten und Fuhrspesen fi.i.r sich und die fi.inf Arbeiter cin
Vorschuss von Siebenhundert Gulden C.M. gegen Abquittirung und spătere Verrcchnung verabfolgt werden.
13t.,ns. Als Entgelt fi.ir die Kontraktmăssig hergestellte Dampfma.schine verpilichtel
sich das hohe Montanărar, den Herren Fletcher et Punshon zehn Tausend Gulden
C.M. in folgender Art auszahlen zu, lassen:
a) Gleich nach erfolgter hoher Ratification des ContraJCtes wird ihnen von Seite
der k.k Bergwesens=Administrations-und Producten-Verschleisskasse gegen gestăm
pe1te Qui.ttung als Vorschuss eine Swrune von zwey Tal.liSend fi.i.ni Hundert Gulden
C.M. bar ausgefolgt werden.
b) Ferners wird ihnen gleichzei1tig bei dem k.k. Oberverwesamte in Mariazell
so wic bei jenem in Neuberg, bei jedem ein Credit von zwey Tausend Gulden,
somit zusammen ein Credit von vier Tausend Gulden eroffnet. Die fiir den Belauf
dieser Vier:tausend Gulden von den beiden Oberverwesămtlern .gelieferten Materialiţ!n und Bestandsti.i.cke der Dampfmasch.!ine bleiben jedoch fortwăhrend Eigenthum des Ărars. Auch ist diese den Herren Contrahenten 2'1Ugestandene BegillllStigung
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nur ai.s eine Zahlungserleichterung zu betrachten, welche keineswegs die Verbindlichkei: der.>elben ausschliesst, fi.ir diese Materialien und Bestandtheile der Dampfmaschine eben so wie fiir die Gi..ite und Dauerhaftigkeit der ganzen Maschine
uberhaupt zu haften, wogegen es aher auch den Herren Contrahenten vorbehalten
bleibt, jene Materialien und Bestandtheile welche sie nicht fi.ir qualitătmăssig und
braucbto.r anerkennen sollten den betreifenden Werkern, die sie gelifert, zur Verfi.igung zuri..ickzulegen.
c) Dt:njenigen Betrag obiger Zehntausend Gulden endich, der nach Abrechnung
des Vorschusses von Zweytausend fi..infhundert Gulden und des Preises jener Materialien und Maschincn Bestandstiicke noch ri.ickstăndig bleibt, welche bis zur Hohe
des erăffneten Credits von Viertausend Gulden von den k.k. Oberverwesărntern
in Mariazell und Neuberg gelifert worden sind, sollen die Herren Contrahenten
gegen eine gestărnpelte Quittung, welche auf diese ri..ickstăndige Summe und auf
den Betrag der von den beiden Oberverwesărntern gelieferten Materialien lauten
muss, und der k.k. Bergwesens-Administrations- und Producten-Verschleisska.sse
erst dann erhalten, wenn sie die Maschine nach ihrem besten Wissen und G€wti.ssen
hergestellt haben, und von Seite der K. Bergwerksadministration in Zalathna an
clie hohe k.k. Hofkarnmcr in Mi..inz und Bergwesen die Bestătigung ein gelangt
seyn wird, dass die Maschine in Verbindung mit dem Gewerke der Schmelzhi..itte
durch sechs Wochen mit dem stipulirten Quantwn von Brennmateriale, ohne
wesentliche Gcbrechcn zu zeigen, im gutcn Gange gestanden ist.
Als solche Gebrechen werden vorzi..iglich betrachtet werden, wenn die Dampfdichtigkcit des Kessels des Condesator oder der Stopfbiichsen nicht hergestellt oder der
rechte Gang der Kolben und des Schwungrades und das fleissige Spielen des
Hegulat.ors nicht bcwirkt worden seyn sollte.
}4:ens. Dic beidcn Herren Untcrnehmer sind zu der im 1, 2, 3 et I3ten Absa>tze
năhcr i.Jezeichneten qualitătmăssigen Herstellung der Maschine in Solidum dergestalt
vcrp.filkhtet, dass jcdes Gcbrechen, welches bei der ersten Probe, od.er innerhalb der
fi..ir die Zahlungsanweisung gcset.zten sechs wochentlichen Probezeit sich veroffenbarcn sollte, dassclbe muge in der Construction der Maschine, oder ihrer Bestandtheile, oder in der Beschaffenheit des verwendeten Materials, oder endlich in fehlerhafter Aufstellung und Verbindung obwalten von ihnen aui ihre Kosten, sey es
durch Verbesserung, oder ganz neue Herstellung a.J.sogleich vollstăndig gehoben
werdE.n muss. Ausserdem unterzeichen sich aher die Herren Fletcher et Punshon
noch der Haftzeit eines ganzen Jahres vom Tage der Kollaudirung an, gerechnet
dergestalt dass ihncn die eben bern.erkte Verbi.ndlichkeit der Behebung solcher
Gebrec!.en in so lange oblicgt, als dergleichen noch im Laufe des gedachten Jahres
befindcn werden sollten. Sowohl die Beurtheilung welche nach dem Absa~ze
13 noti1wendig werden kann, falls die Herren Contrahenten sich mit dem Befunde
der k. Bergwerksadministration in Zalathna nicht begni..igen, als auch jede weitere,
welche nachmals wann immer im Laufe der Haftzeit wegen sich zeigender Gebrechen
der Machine, und 1hrer Aufstellung und Verbindung mit dem Gehwerke einzutreten
haben di..irf·te, wird von zwey Sachverstăndigen vorgenommen werden, von welchen
der Eine von der hohen k.k. Hofkammer in Mi..inz= und Bergwesen, der andere
aber von den Herrcn Flctcher et Punshon ernannt werden soll. Fi..ir den Fall, dass
diese beiden getheilter Meinung wăren, ist die Benennung eines Obmannes der
genannten hohcn Hofstelle vorbehalten. Der Befund und Ausspruch der zwei
Sachverstăndigen und im Falle ihrer Meinungsverschiedenheit der Befund und Ausspruch desjenigen, dem der Obmann i..iber das Sachverhăltniss beistimmt, dass bei
dcr Maschine m einer der oben bem.erkten Beziehungen ein Gebrechen obwalte, und
worin dasselbe bestehe, wird von den Herren Contrahenten hier vorhlinein dergestalt
anerkannt, dass diese Erklărung der Nachverstăndigen mit einem nach Ma.ssgabe
des I7tc:n Kapitels der allgemeinen G~richtsordnung au!genommenen Befunde gleiche
Yolle Beweiskraft haben, und dawider ein.e tlberbeschau oder irgend eine Gegenbeweisfi..ihrung nicht statt haben soll, wobei es i..ibrigens den Herren Contrahenten
frei steht, zur Vornahme eines solchen Beiundes personlich oder durch einen
MachU1aber jedoch auf ihre Kosten sich einzufinden und den Sachvcrstăndigen
jene Erinnerungen zu machen, welche sie fi..ir năthig erhalten.

https://biblioteca-digitala.ro

PRIMA

MAŞINĂ

299

CU ABURI

15tens. Sollten die Herren Fletcher et Punshon in Bezug aui die Zeit der Lieferu.ng
und Austellung, so wie in Betreif der Solidităt und Wirkung der Maschine, oder

hinsichtlich der angestellten tibrigen Bedingungen, den eingegangenen Verpflichtungen auf nachkommen so soll das hohe Montanărar berechtiget seyn, entweder
die Herren Contrahenten zur ptinktlichen Leistung ihrer Verbindlichkeiten zu
verhalten, oder den Contract als aufgelăst zu erklăren, und sich im letzteren Falle
fiir die bereits gegebenen Vorschi.isse, in beiden Făllen aher fi.ir jeden erlittenen
Schaden, wortiber der seiner Zeit van der k.k. Be.rgwerksproducten-Verschleissdircction zu verfassende Auswelis von den Herren Contrahenten vorhinein, als vollen
gerichtsordnungsmăssigen Beweis herstellend, anerkannt wird, an ihrem sămtlichen
V ermogen zu erholen.
16tens. Den Stămpl zum Contracte haben die Herren Fletchel" et Punshon zu tragen.
17tens. FGr die Herren Fletcher et Punshon hat dieser Contractsentwurf durch
ihre Unterschrift rechtsverbindliche Kraft, van Seite der K.K. BergwerksproductenVerschleissdirection aher wird sich die Ratification der Hochloblichen k.k. Hofkammer im Miinz- und Bergwesen vorbehailiten.
Wien am 221en Dezember 1836
Van der k.k. Bergwerks-Producten\i erschleissdi rection
J. Herbst m.p.
J. Pessl m.p.
Van Seite der k.k. Hof-und
n.o. Kammerprokuratur
Dr. Ottenwalt m.p.

Johann Punshon
im eigenen und in Vollmacht
seines Gesellschafters
Matthew Fletcher
Fur die Richtigkeit der Abschrift
Wien den 24ten Jănner 1837
(Indescifrabil)
Arh. Stat. Cluj, M.T., doc. nr. 599/1837.

II
1837 novembrie 23, Zlatna

Hochlăblich

k. Landes Thesaurariat!

Was in Betreff der Verfrachtung der, fi.ir die hierortige k. Schmelzhtitte bestimmten Dampfmaschiene bisher geschehen sey, und unter Einem von hieraus diessfalls
noch vel'fiigt wurde, wird in folgenden zur hohen Kenntniss gebracht:
Auf die von der k.k. Verschleiss Direction im September l.J. erhaltene Anzeige,
dass die Dampfmaschienen - Theile mit An:fang October J.J. van Wien abgehen,
und dem k.k. Haupt Dreyssigst A.mite in Temesvar iibergeben worden ist das belobte
k. Dreyssigstamt von hieraus Dienstfreundlichst ersucht worden, liber die weitere
Verfrdchtung der Dampfmaschienen=Theile durch dortige Fuhrleute, anher Auskun:Dt
zu ertheilen; Auf die hierauf erhaltene Anzeige, dass Temesvarer Fuhrleute diese
Fracht gegen 2 f. 20 cr. C.M. pr Centener tibernehmen wollen, wurde das gedachte
k. Hauptdreyssigstamt angegangen, mit den dortigen Fuhrleuten diessfalls einen
rcchtsgiltigen Vertrag abzuschliessn, und die Dampfmaschienen=Theile, sobaLd
solche daselbst anlangen werden, den gedachten Fuh~leuten zur Hieher-Verfrachtung
zu iibergeben.
Am 10/16 d.M. wurde von den erofterten k. Haupt dreyssigst Amte hieher
angezeigt, dass die Dampfmaschiene am 7ten d..M. a:lldort angelangrt, und die weitere
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Verfrachtung derselbE-n dcm dortigen Speditions=Hause Hogl et Konig iibertragen
worden sey. Zu gleicher Zeit hat das beri.i.hrte Speditions= Haus anher bekannt
gemacht, dass:
Itens. Zur Verfrachtung der 4 schwereren Dampfmaschienen Theile, und zwar:
1. Eines Wasserkastens
mit 74 Zentner 86 librae
2. Einer Kaste
mit 50 Zentncr - librae
3. Ei ner Kaste i.i bcr
mit 50 Zen tner - li brae
4. Des Dampfkcssels
mit 47 Zcntncr 89 librae
im Gewichte, daselbst keinc F'uhrleute zu finden seyen.
2tens. Dass die leichkrc Collien (?) durch dortige F'uhrle'llte, WC'lche 3 fl. C.M.
Frachtlohn ansprechten wollen, vcrladen worden seyen.
3tens. Dass zur BcstrC>itung der Acontofracht, und sonstigcn Speescn gegen, seiner
Zcit zu legende Rechnung, Tausend Gulden C.M. anzuweisen s~yn, und endlich ·
4tens. Dass zur Vcrladung des Dampfkcssels cin cigencs Gestell, so wie auch zu
den andcrcn Theilen eigcne iliiumc erforderlkh S<·yn di.i1·ftcn.
Aw. Anlass diescr :Jelumntmachung wird:
Ad Jum. Dem hicrortigcn k. Hiittenmeister F'ranz \". H01·vâth zur Vcrmeidung
ei ner mit Zeit = Verzi.igcrung verl.nmdenen Correspondcnz unter Einem aufgetragen,
sich allsogleich nach Carlsburg zu begeben, dasC>lbst wegcn V erfrachtung dcr ..J:
.Sti.ick SLhwereren Maschienentheilen sowohl mit dcm Eisenhăndler Megai, als auch
mit dem 1-~uhrmann Moldovan, wenn er von Pcsth riickgekammen seyn solHe, zu
bcsprechcn, und im Falle sic dicse Verfrachlung i.i.bernhemen und fi.ir die richtige
Uiberbringung haftcn wolllcn, mit ihnen diessfalls cincn rechtsgiltigcn Contract
abzuschliesscn, widrigcnfalls aber sich in gleicher Absicht ohne .Aufenthalt nach
Hermannstandt zu hegebcn, und sobald die nothigcn Fuhrcn vcraccardirt seyn
wcrdcn, dcm Spc>di1.ians-H.ausc Hogl et Konig bekann t zu machen, ob fi.i.r · den
Dampfhesscl in Temes\"ar ein cigcnc.s Gestcll zu verferiigen nothwendig seyn wi.i.rde,
udcr nicht?
Ad 2dum Wird dem Speditions Haus Hogl & Konig riickerwidert, dass die Verfrachtung der leichteren Callien, in Gemăssheit der gegebenen Zusicherung durch dartige
Fuhrleute erwartet, und zugleich gehafft wurde, dass diese F'uhrleute sich van
dem mit 3 fl. C.M. in Anspruch genommenen Fuhrlohne auf den Fri.iher verlangten,
und van dem dortigen k. Hauptdreyssigst Amte mit 2 fl. 20 cr. anher angezcigten
Betrag wcrde::1 herabst.immen lassen.
Ad 3tium Wird das k. Hauptd.reyssigstamt in Temesvar, dienstlich ersucht, die von
dem Speditions-Hause Hagl & Konig gefordert werdenden Geldvorschi.isse zur Bestreitung der Acanto Fracht, und sonstigen Speesen-Zahlungcn zu verabialgen, und
auch den, die Dampfmaschiene bcgleitenden 3 Arbeitern, wcnn sie wirklich Geldbediirftig seyn sollten, angemcssenen Voschi.isse zu geben.
Ad 4tum Wird das gedachte Speditions-Haus ersucht, alles, was bey der Verladung
der schwereren Maschienen Theile unumgănglich erforderlich seyn wird, gehorig
bewerkstelligen zu lassen, in Betrdf des fi.ir den Dampfkessel erfordedichen eig{men
Gestells jedoch das Aviso des k. Hi.ittenmeistcrs Franz v. Harvath abzuwarien.
Weil iibrigens der Fall sich leicht ereigenen kann, dass die Uiberkommung der
schwereren Dampfmaschienen Theile, insbesandere bey der eingetretenen regnerischen Witterung, trotz aller Bemi.ihung skh auf lăngere Zeit verziehen konte, sa
wird die k.k. Verschleiss Direction. ersucht, die Mechanikcr Fletcher et Punshan
mit dem Beisatze hievon in Kenntniss zu setzen dass, zur Zuhaltung der, fi.i.r die
Aufstellung der Dampfmaschiene stipulirten Zeit, cs nicht unzweckmassig seyn wi.irde
die Reise hieher, dann erst anzutreten, wann mann demselben von dem baldigen
Anlangen der Dampfmaschienen Theile sichere Nachricht wird geben konnen
Zalathna den 23 ten Navember 1837
Unter dem Vorsitz des k. Bergraths
und Administrator v. Fillenbaum

Franz C. von Fillenbaum m.p.
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Gegenwiirtige

k. Administrations Adjunct Schaarschmidt
k. Provisor v. Ujvari
k. Obergoldeinl0ser Conrad
k. Huttenverwalter Debreczeni ref.
k. Fiscal Dunka
k. Administrations Protocollist Kleeblat
k. Wald.schaffer Arkosi.

Schaarschmidt m.p.
v. Ujvari m.p.
Conrad m.p
Debreczeni m.p.
Dunka m.p.
K~leeblat m.p.

Abwesend

k. Bergverwaltcr v. Freudl in berggerichUichen Oificiosen.
Arh. Stat. Cluj, M.T .. doc. nr. 5212/1838.

III
1837 novembrie 30, Zlatna

Lobliche k.k. Berg=Hiltten und Herrschafts Administration!
Zu folge Li:ibliche k.k. Administrations Verordnung de dato 18ten d.M. Zahl 1698,
ha!t sich gehorsamst Gefertigter, zur Veraccordirung der, fi.ir die Uiberfracht, der
noch am 7ten .d.M. nach Temesvar eingetroffenen schwereren Dampfmaschicnentheile,
erforderlichen Lastwăgen, sogleich n:ach Karlsburg und von dort, - in dem der
Grossfi..ihrmann Moldovan von Pesth noch nicht zuriicl<gekommen war, der Eisenhăndler Megai aher sich ausgesprochen hatte, dass seine Lastwăgen, und Bespannungen nw· fi.ir eine Last von 30 biss 33 Zentner geeignct wăren - nach~ Hermannstadt,
als auch in dcr dortigen Gegend, (nachdem sich auch Herr Thalmaycr schon so
ăusserte, dass er die Transportirung dieser fiir Siebenbi..irgischen Fuhrlcute ungewohnlich schweren Maschicnentheile fi.ir keinen Fall i..ibernehmen kănne) nur drey
Fuhrleute gefunden die sich, zur Contracimassigen Verfrachtung dieser schweren
Maschienentheile angctragen hatten; Diese drey Fuhrleute nahmentlich Imbrus
Nicolae, Avrison Petru und Szentivan Gyorgye werden durch gehorsammst Gefertigten auch Veraccordirt, von welchem Accorde sub ./. auch der original Contract zur
gnădigen Einsicht der Bedingnisse, mi't der gehorsammsten Anmerkung, hienmit
unterlegt wird, dass Gefertigter, sowohl das Csertester k. Huttcnamt um den
dortigen Wellbaumwagen auf den in dem Contracte bestimmten Termin nach
Deva stellen zu lassen; als auch die Temesvarer Spediteure Hogl und Kănig, um
diesem Contracte auf Rc>chnung Einer Lăblichen K. Administration in jeder Hinsicht
Geniigc zu leisten, noch von Hermannstadt am 25ten d.M. dienstlich ersucht und
avisirt haben.
Ferner wi..ircte es noch um dlie Transportirung dieser Maschienentheile noch mehr
zu sichern, nicht zweckwidrig; wenn Eine Lobliche k. Administration die măglichst
schleunige Anstallt treffen mochte; dass sowohl die zwischen Karlsburg und
Zalathna befindlichen Bri..icken als auch jene ~n Marosporto, WJenn auch selbe etwa
Reparation bediirftig wăre, aus dem Grunde bis Uten December hergestellt werden,
weil die Fuhren auf diesen Zeitpunkt, wenn solche durch keinen unvorgesehenen
Umstandt gehindert werden sol1ten, nach Karlsburg eintreffen di..irften.
Schliisslich unterfangt sich gehorsammster Bericht leger sub :ff: auch sein
Journale, liber seine ins Verdienen gebrachte Reise un!d Diăten-BetTăge zur Auswirkung der hochgnădigen Passirung in Dupplo gehorsammst beyzulagen.
Zalathna den 3Qten November 1837
Franz Horvath m.p.
K. Haupthi..ittenmeister
Arh. Stat. Cluj, M.T., doc. nr. 5478/1837.
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IV
1839 ianuarie 9, Zlatna

Lobliche k.k. Berg=Hiitten und

Herrschafts Administration

Zu f"olge hohen Thesaurariats Decrets de dato 15ten October 1838 Zahl 4855, und
lobliche k.k.. Administrations Indorsate de dato 8ten November v.J. Nr. 1786, womit
anzuzeigen aufgetragen worden wie viel Speisewasser die hierorts aufgestellte
Dampfmaschiene in 24 Stund benothige? und ob mit versetzten Getriebe, bei dem
hierortigen Wassergefălle nicht eine Wasser Ersparung sich erwerken liesse? Wird
gehorsamst bcrichtet, dass die Wassermenge, welche die Dampfmaschine zu Condensation erfordert, in einer Minute im Som.mer, wenn die Temperatur des kalten
Wassers 12 Grad ist. 446 lb. und sonach in 24 Stund 6422 Zentner 40 lb. im
Minute hingegen, wenn die Temperatur des kalten Wassers 3 Grad ist, in einer
Minute 316 Ib. und sonach in 24 Stund 4550 Zentner 40 lb. betrage.
212
Dic Dampfmenge betdigt nemlich fiir 1 Hub 7
Cubic Schuh, und da in einer
1000
84
Minute 70 Hube geschehen, so ist die ganze Dampfmenge pro Minute = 504 Cubic
100
Schuh. Die Elasticitaet des Dampfes ist ilber jene einer Athmosphaere = 7 zoll
70
Quecksilber, bei wel::her Pressung 1 lb. Wasser 24
Cub. Schuh Dampf von
100
65 oder mit Einschluss der latenten Wărme von 440 zusam.men von 525 Grad R.
84
70
Temperatur giebt, die obige Dampfmenge pr. 504
dividirt mit 24
giebt
100
100
demnach ein Gewicht mit Hinweglassung der Bruchtheile van 20 lb. Die Wassermenge welche erforderlich ist, um diese 21 lb. Dampf auf 34 Grad R. zu conden·
525
siren ergiebt sich aus der Formei W = (
t S, wo W die Wasserrnenge,
252 die oben angefilhrte Temperatur des Dampfes, T die Temperatur nach Condensation, t die Ternperatur des kalten Wassers und S das Gewicht des Dampfes
bedeutcn.
Was das versetzte Getriebe anbelangt, wird gehorsamst bemerkt, dass das ganze
Gefălle bei den Errichtung der Wasserrrăder beniltzt worden sey, daher hierauf
mittelst eines versetzten Getriebens umsoweniger eine Kraft
Erpsarung basirt
werden konne, als durch dasselbe die Reibung zu nehmen, und zur Uiberwindung
derselben noch ein Theil der Kraft verwendet werden wilrde.

T -

T)

=

Zalathna am 9ten

Jănner

1839

Anton Reinbold m.p.
Subst. Hilttenrneister
Luwig Conrad m.p.
Substitutus
Arh. Stat. Cluj, M.T., doc. nr. 492/1839.
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DIE ERSTE DAMPFMASCHINE AUF' DEM GEBIET UNSERES LANDES
(1838)
(Zusammenfassung)
Ende des XVIII-ten und zu Beginn des XIX-ten Jahrhunderts ist ein merklicher
Fortschritt in der Entwickltmg der Produktionskrăfte des siebenbiirger Bergbaues
zu verzeichnen. Zur Steigerung des Produktion.sprozesses hat der Wiener Hof eine
Reihe administrativer und technischer Massnahmen ergriffen, um das Wachsen der
Profite der Bergbau- und Metallunternehmungen zu beschleunigen. In dieser Hinsicht
ist auf die Beniitzung der Dampfkraft hinzuweisen, welche !:'inen besonderen
Abschnitt im Bergwesen kennzeichnet; und zwar den Beginn der industriellen Revolution.
Vber die Einfilhrung und Beniit7Jllllg der Dampfkraft, der ers:ten Dampfmaschine
in unserem Land, wusste :man noch sehr wen.i,g. Man verunerkte nur, dass dne erste
Dampfmaschine 1838 bei den metallurgischen Werken von Zlatna in Betrieb gesetz1J
wurde.
Die Forschungen in den Archivbestănden des siebenbiirger Montanthesaurariats
gestattete uns die Entdeckung eines wertvollen und eindeutigen Quellenmaterials,
welches sich auf die erste in Siebenbiirgen in Betrieb gesetzte Dampfmaschine
bezieht. Aus dem Aktenbelege lăsst sich unter anderen ermitteln, dass schon 1834 Verhandlungen zwischen dem Wiener Hof und dern BergverW\alteramte U\US Zlatna liber
die Herstellung und Lieferung einer Dampfmaschlne im Gange waren. Erst 1838
konnte eine grosse Wiener Baufirma dem ZLatnaer Goldschmelzwerken die angesuchte
Dampfmaschine 2lttr Verfilgrun.g stellen . .Aus den Aktensti.i.cken bekommt man in die
verschiedensten Probleme Einsicht die sich auf die Errichtung der Dampfmaschine
beziehen: z. B. kontraktmăssige Vorschriften, Beschreibung der Dampfmaschine und
rhrer
Funktlionsweise,
als
sowohl
die
wirtscha!tlichen
Vorteile
wclche
durch die Inbetriebsetzung erhofft werden. Allen diesen Auskiinften gebiihrt
eine besondere Aufmerksamkeit, sowohl filr die nationale Wirtscha!tsgeschichte als
auch fiir die Geschichte der rumanischen Wissenschaft und Technik.
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UNELE CONSIDERATII
PRIVIND ARTA MILITARA
,
A LUI AVRAM IANCU*

O serie de lucrări din actualitatea militară apreciază
şi noi consipe bună dTepbart;e - in ce priveşte arlJa mi!litară, că ea este
partea cea mai importantă a ştiinţei militare, ajungînd la concluzia că
arta militaTă se găseşte in raporturi strînse cu ştiinţa militară generală,
in sistemul raporturilor dintre întreg (ştiinţa militară) şi parte (arta miliderăm că

tară)1.

că arta militară românească contempos-a fundamentat şi dezvoltat pe trepte superioare, prin preLuarea
bogatei experienţe de luptă a poporului nostru acumulată în războaiele
duse în trecut pentru apărarea şi independenţa patriei şi în marile ridicări revoluţionare pentru dreptate socială.
Deci, arta militară, prin a.ctivitJaltea sa teoretică, rurnnăreşte să obţină generalizări- concluzii, principii, procese, norme- care vor ajuta •comandanţilor în soluţiooarea problemelor legate de pregătirea şi ducerea acţiu
nilor militare. Dar arta militară, pe lîngă latura ei teoretică, mai conţine
şi o gamă extrem de variată de activităţi concrete, deci o latură aplicativă,
exprimată în hotărîrile comandanţilor, luate în diferite situaţii de război,
în ordine'le date de către aceştia etc., ou alte OUNinte in totalitate-ai măsu
rilor lutate pentru rezOilv.arr-ea unei probleme de război. în orice domeniu
(tactic, operativ sau strategic) s-ar situa ea2 •
Optica largă în care trebuieşte privită arta militară, ca şi amplele coordona·te pe oare ea vehicul~ 3 , n~au determlinart; să a:bordăm în acest context problema acţiunilor de Luptă duse de revoluţionarii de la 1848-1849
din Transilvania SIUib conducerea nemijlocită a lui Avram Iancu, problemă
privită pînă în prezent după opinia noastră numai dilll punct de

ln acest context se poate preciza

rană

* Prerenta lucrare, într-o formă condensată, a fost prezentată în colaborare cu
dr. P. Bunta, •la sesiunea ştiinţifică consacrată comemorării a "100 de ani de la
moartea lui Avram Iancu" organizată de Academia de ştiinţe sociale şi politice
la Alba IuLia în 15 septembrie 1972.
1 Colonel Traian Grozea, RefLecţii despre arta militară, B'ucureşti, 1969, p. 35.
2 G. A. Protopopescu, Mari comandanţi români în primul război mondial, în
ActaMN, VII, 1970, p. 379.
3 Jdem, p. 379-380.
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vedere social-politic sau al descrierii modului de desfăşurare a operaţiu
nilor militare.
Socotim că este momentul ca principiile evidenţiate de arta militară a
lui Avram Iancu şi a tribunilor săi să fie cunoscute şi valorificate in cadrul bogatului patrimoniu al tradiţiilor militare româneşti 4 , cu atit mai
mult cu cit este vorba de o serie de principii imuabile ale războiului in
munţi- parte integrantă şi de mare importanţă a teatrului de operaţinni
general românesc.
Revoluţia de la 1848 a evidenţiat cu o deosebită forţă uriaşul potenţial
revoluţionar al intregului popor român, receptivitatea sa deosebită la ideile novatoare, de progres, năzuinţa sa fierbinte spre libertatea socială şi
naţională, spre unitatea de stat.
Ivlasele de la oraşe şi ţărănimea crrmt impilată, care au acţionat ca
for\e motrice ale revoluţiei, au dovedit un inalt spirit de jertfă şi eroism,
o combativitate plină de dirzenie, clarviziune in ,luptă şi o înaltă consecvenţă revoluţionară.
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu,

secretarul general al C.C. al P.C.R., ocupindu-se de revoluţia de la 1848 şi conducătorii ei, arăta: "In cursul memorabilelor evenimente de la 1848 s-au evidenţiat numeroşi conducători
revoluţionari care şi-au inchinat viaţa intereselor poJX>rului, patriei. Printre aceştia figura rea mai luminoasă o reprezintă Nicolae Bălcescu, ginditor social de talie europeană, ale cărui lucrări demonstrează o concepţie
foarte avansată pentru vremea sa cu privire la problemele fundamentale
ale dezvoltării societăţii, ale îmbunătăţirii destinului poporului român.
In această galerie de oameni de seamă aî revoluţiei se inscriu Avram
Iancu, "Craiul Munţilor", conducător înflăcărat al maselor, luptătorii
patrioţi Eftimie Murgul, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, fraţii Golescu
şi fraţii Mureşianu, Simion Bărnuţiu, Gheorghe Bariţiu, Ion Ionescu de
la Brad, Alexandru Ion Cuza, C. A. Rosetti, Vasile Alecsandri, milita.nţii
maghiari Petofi Sandor şi Tancsics Mihăly, eroul secui Gabor Aron, luptătorii saşi Stefan Ludwig Roth, Anton Kurz şi mulţi alţii" 5 .
Reiese cu claritate in evidenţă faptul că contemporaneitatea noastră
socialistă i-a acordat "Craiului Munţilorl.4 intreaga sa preţuire in contextul revoluţiei burgheza-democratice de la 1848.
Prima intrebare care se pune celui ce se ocupă de arta militară a lui
Avram Iancu este aceea că: de unde a cunoscut dîrzul luptător problemele artei militare?, ştiut fiind că pregătirea sa era de jurist!
Urmărind istoria, cităm cîteva nume de eroici şi pricepuţi comandanţi
de oşti revoluţionare, care nu au arvut o pregătire specială pentru aceasta,
ca·. Guillaume Calo (conducătorul Jacquerie-ei franceze), Ioana d'Arc
(eroina naţională a Fran.ţJei.), Tharn.as Mi.i.nzer (conducătoTUl războiului
ţărănesc german), Stepan Razin, Oliver Cromwell, Wilhelm Tell, Horea,
• Idem, p. 403.
5

Ceauşescu, Cuvintarea ţinută cu ocazia aniversării a 120 de ani de la
de la 1848, in Făclia, nr. 6734 din 30 iunie 1968, p. l

Nicolae

Revoluţia
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Cloşca şi Crişan etc., etc. Deci, răspunsul la întrebarea pusă este că
Avram Iancu a învăţat arta militară în timpul şi in cadrul desfăşurării
operaţiunilor militare, fiind ajutat la aceasta pe de o parte de către tribunii săi, pe de altă parte de către tradiţiiLe militare moţeşti, în care
luptele sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan au un rol determinant.
Teatrul principal al operaţiunilor militare desfăşurate in anii 1848-1840
este "cadrilaterul Apusenilor". ln general, acest cadrilater are o dezvoltare nord-sud de circa 120-140 km şi est-vest de circa 140-150 km.
Este distinct compartimentat, la sud de valea Mureşului (mijlociu şi
parţial inferior, spre vest) şi străjuit de Munţii Zărandului şi Metaliferi,
la est de valea Mureşului (mijlociu) şi de Mum ţii Trascăului şi Munţii
Mun:tele Mare, la nord parţi1a!l de valea CăplllŞului, apoi de cea a Cr.işulu.i-Repede, străjUite de Murnţii Gilău!l.Uli, Vlădea:sa şi Pădurea Craiului, iar la vest de valea Cr.işululi Neg,ru ~şi Alb, străjuite de Munţii Codru~
Moma şi ai Bihorului. Inălţimile acestor munţi sînt în general între
800-1600 m, citeva vîrfuri depăşind media, ca spre exemplu: Vlădeasa
(1836) şi Muntele-Mare (1825). In general însă, intreg sistemul "cadrilate:rului Apusenillor" ·8JI'e nn pronunţlart; oaractetr alpin, ceea ce indică
prezenţa unui sistem stincos care domină văi adinci, oferind celui care
se apără largi posibilităţi de com:aJndarnent, de acţi:um.i deal-va:le deosebit
de eficace in războiul de munte, deoarece cu forţe puţine se poate opri un
inamic numeros etc.
Căile de păti'Qliildere in sistemul Apusenilor sint şi ele limitate şi destul
de greu accesibile. Ne gindim la o pătrurndere p2 valea Arieşului, pe cele
ale Someşului Rece şi Cald sau pe valea Ampoiului, singura mai accesibilă fiind pe valea Crişului Alb (de la Ineu spre Brad).
Locuitorii acestei regiuni, moţii, sint nişte munteni vinjoşi, bine antrenaţi din viaţa de toate zilele pentru a străbate cu uşurinţă 0t1lmile
munţilor, oameni pe atrmci foarte săraci obişnuiţi cu greutăţile, principala lor ocupaţie fiind lemnăritul - materia primă găsindu-se din
abundenţă în pădurile din regiune - , apoi băieşitul la minele de aur
sau foarte puţină agricultură pe platourile accesibile. Regiunea săracă
- "ţara de piatră", cum a numit-o simbolic Geo Bogza- a creat un tip
de muntean dîrz şi hotădt, dornic de libertate, care de multe ori in
de'CUJrSiul veacurilor s-a ridkat împotriva !i!rnpilării, aşa cum a făcut-o
şi în 1784 sub conduc-erea lui Horea, Cloşca şi Crişan, aşa cum a făcut-o
şi în 1848, la chemarea hotărîtă a lui Avram Iancu.
Se desprinde cu .claritate faptul că, pe un asemenea teatru de ope-raţiuni, cu un asemenea material uman, nota caracteristică a desfăşurării
acţiunilor militare era aceea a Ullll\..lÎ răzlboi in munţi.
Caracterul general al luptei în munţi prezintă pregnante trăsături
specifi·ce. Dintre acestea subliniem doar citeva, aşa spre exemplu: lupta
se duce de-a lungul şi pentru st,ăpînirea comunicaţiilor montane (poteci,
drlUlluri etc.) şi a înălţimilor dominante adiacente, ~ceea ce arată clar caracterul descentralizat- chiar individual- al lu!Ptei în munţi, solicitînd
cadre 0U experienţă şi trupe bine antrenate {trăite în munţi), dirze 1Şi cu-
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rajoase. De asemenea, terenul muntos şi împădurit (cazul nastru) prezintă avantajele, la superlativ, ale surprinderilor, ale contraatacurilor
date din deal in Yale. Terenul oferă ascunzi..şuTi la fiecare pas, de unde
se poate executa un foc precis şi prin surprindere (de la distanţe foarte
mici), folosindu-se copacii, stincile, cutele mari de teren etc. Lupta de
noapte in munţi poate aduce rezultate decisive prin surprinderea totală
ce o provoacă inanticului. Fooul artil.eriei in mnnte este limitat la concentrări succesive in perioada preparaţiei atacului, făcute cu multă atenţie
pentru a nu lovi tru·pele proprii, efica.ci•tatea este însă muJ.t 1~u.să, datorită posibilităţilor naturale de protecţie şi folosirii poziţiilor in contrapantă. Sprijinul <.>ste greu de executat, contactul fiind atit de strins, incit
trupele proprii pot fi lovite, poziţiile in contrapantă neputind fi bătute
decit cu gurile de foc cu traiec-torie curbă (arnncătoare, mortiere, obuziere). In concluzie lupta in munţi este grea, solicitind trupe antrenate
şi pregătite special.
Ţinindu-se cont de toate aceste probleme şi de existenl,a in contextul
teatrelor de operaţiuni a marilor regiuni mnntoase, anna.tele prindipalelor state europene incepind din a doua jumătate a veacului XIX şi-au
constituit truJX• speciale de munte, ca spre exemplu: in Austro-Ungaria
- unităţile alpinc, !n Italia - unităţile de bersaglieri, in Franţa unităţile de "chasseurs alpins" etc. ln ţara noastră, primele unităţi de
vînători de munte trupe special selecţionate şi antrenate pentru răz
boiul in munţi - au fost constituite in 1917, participind cu mare succes
la operaţiunea Oituz, cind s-au distins in celebreLe a-;alturi de la Coşna
şi Cireşoaia.

ln asemenea condiţii, constatăm încă de la inceput că moţii hri Avram
Iancu, perfect cunoscători ai terenului muntos şi împădurit din cadrilaterul Apusenilor, bine antrenaţi pentru deplasările rapide (aşa cum pot
fi ele in condiţiile muntelui) de zi şi de noapte, deşi erau lipsiţi de artilerie (cele citeva tunuri de lemn de cireş cu ghiulelele din piatră fabricaţie proprie erau insuficiente, iar unele nici nu au funcţionat!) şi în
majoritatea cazurilor chiar de puşti şi mnniţia necesară pentru acestea,
aveau o netă ascendenţă asupra inamicului, putindu-1 ataca prin surprindere, in locuri unde superioritatea materială şi numerică a acestuia
nu mai putea da randamentul necesar (defHee, poteci prin păduri etc.),
şi puteau să-1 nimicească, folosindu-şi armele lor primitive (lănci, pumnale, ghioage etc.), lavinele de pietre pregătite din timp, cărora li se dă
dea drumul peste inamicul ce inainta prin defilee etc. !n plus, ascendenţa moţilor asupra inamicului era supradimensionată de înaltul lor
moral, deoarece ei ştiau bine că luptă pentru o cauză dreaptă, duc un
război eliberator impotriva feudalismului in general, a exploatării habsburgice, a asupririi naţionale.
Din acest context de probleme se desprinde, ca o concluzie, faptul că
Avram Iancu a dus in ansamblu un răZJboi defensiv, reacţiunile ofensive
ii erau impuse tocmai de această defensivă, pentru a nimici inamicul
care sub o formă sau alta căuta să pătrundă in CCJdrilaterul Apusenilor.
Ded, Iancu cunoştea bine posibilităţile oamenilor săi în condiţiile speci-
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fice ale sistemului muntos-împădurit; în plus, mai ales după "bloc.ada"
de autorităţile imperiale, înţelegea că lipsa de armament, in
special artilerie, muniţii şi de hrană nu îi putea asigura condiţiile necesare unei ofensive victorioase. Ca atare, Iancu s-a apărat în mnnţii
săi, ~teptînd o rezolvare politică a problem~i. Se pare că iniţial a mizat
pe un ajutor imperial, ulterior - mai ales in urma intervenţiilor hotă
rîte ale lui Bălcescu - , a mizat pe o apropiere de Kossuth, pe o unitate
intre cele două revoluţii, necesitate obiectLv-istorică a momentului revo-

declanşată

luţionar.

In cadrul problemelor arătate şi al întinderii unui modest articol,
vom urmări in esenţă aplicarea principiilor subliniate în lupta de la
Fintînele.
Paul Vasvari, un patriot cu faimă, doritor a se afirma in revolutţi.a biruitoare, deşi revoluţionar convins şi iUJbitor de libertate, după ce a or~
ganizat trupe mobile in Ungaria - din ianuarie pină în aprilie 1849 pentru a le pune în serviciul revoluţiei maghiare, soseşte cu ele la Hueclin, intrînd în dispozitiv de luptă. El atacă la 5 mai 1849 comunele Lă
puşteşti şi Jurcuţa de Jos şi de Sus. Se vede clar că direcţia sa de atac
este de la nord spre sud, deci atacă pe valea greu accesibilă a Someşu
rilor Rece şi CaJ.d - se pare că Vasv<ki nu prea era În' clar ru studiul
problemelor de artă militară! încercările sale se soldează cu incendieri
de sate evacuate sau sint oprite de focul moţilor comandaţi de tribunul
Corcheş, retrăgindu-se la Mănăstireni şi Ciula6 •
La 2 iulie, Vasvari organizează o nouă expediţie, al cărei rost şi scop
nu se poate întrevedea. Camararzii săi afirmă, cu mulţi ani mai tirziu,
că primise orclin să intreprindă această expediţie a cărei comandă o va
lua maiorul Buzg6. Oroinul a fost dat de ·colonelul Zarziczki, unul din
adjutanţii Lui Bem, trimis aici ca să reia acţiunea eşuată a lui Kemeny
Farkas.
Forţel·e atacatorilor numărau circa 7 companii (4 de voluntari ale lLLi
Vasvari, 2 de secui şi 1 de gardişti din Bihor), 25 de călăreţi (tot din
Bihor) şi 2 tunuri. Forţele inamicului înaintau din mai multe direcţii:
Mărgău, Ciuleni, Vilcău şi de la Hueditn, ·urmînd a se intilni într~un
punct situat lîngă Some-şul Cald, iar de aici să inainteze, reunite, spre
Măr.işel.

Prima ciocnire cu moţii are loc înainte de Mărişel. Se pare că inamioul a reuşit să-şi deschidă drumul.
Moţii, circa 4-500 oamenii sub ooma.nda centurion'IJ.Ilui Indrei Roşu,
sprijiniţi şi de femei, primesc ajurtx:>are 68 de vinătorli din oastea lu:i Lancu, sub comanda tribunilor Nico~ae Coroheş şi Iacob O~teanu. AtraSte
in munţi, forţele lui Vasvari îşi constituiesc un bivuac întărit.
Moţii barează toate drumurile cu baricade, ocupînd poziţii favorabile
unui atac concentric, repartizînd pe cei 120 vînători şi 317 lăncieri, aleşi
dintre cei mai viteji, in trei sectoare, pe unde inamicul avea posibilitatea
8

Silviu Dragomir, Avram Iancu,

Bucureşti,

1965, p. 194-197.
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să reia m.işc.area. Ace;ta reuşeşte să-şi desfun.de d:rumurile, deoarece
moţii nu iau măsuri de a acoperi cu foc baricadele, interzicirul înlătura
rea acestora. Către ora 11, inamicul se pune în mişcare, dar renunţă la
înaintarea pe valea Someşului Rece din cauza dificultăţilor (teren greu
şi obstacole), înapoindu-se pe drumul pe care urcase. Buzg6 comandă
avangarda, trece prin Mărişel, dar drumul fiind barat cu obstacole, este
nevoit să pună trupa la înlăturarea acestora, defileul este deosebit de
îngust, obligînd coloana să se lungească în mod deosebit. Vasvari conduce
grosul coloanei unde avea şi un tun. Oprită, coloana începe să cinte,
acompaniată de muzica militară. Imediat ce primele şiruri ies din defileu, moţii, lăsînd să treacă pe Buzgo şi pe secui, răsar din păduri LŞii atacă

grosul coloanei comandat de Vasvari. Locul ales pentru atac era ideal.
Un fund de văgăună, cu laturi inalte acoperite de brazi, pe unde trecea
comunicaţia. Intii sînt aruncate asupra inamicului lavine de bolovani şi
trunchiuri de copaci pregătite din timp, apoi, cînd rindurile inamice din
faţă răbufnesc in completă dezordine intr-o poiană mai largă, sint luate
sub tirul precis al vînătorilor adăpostiţi la rădăcina sau in coroana brazilor. Inamicul completamente zăpăcit este asaltat de vînători, lăncieri
şi amazoanele dirze conduse de Pelaghia Roşu- mama tribunului Indrei.
Contraatacul moţilor, dat din deal in vale, reuşeşte pe deplin, însuşi
Vasvâri este ucis împreună cu alţi trei comandanţi, supravieţuitorii fug
in dezordine, cunoscuta "lozincă", "scape cine poate!" a devenit cre:zrul
supravieţuitorilor, iar Buzgo nu-i poate opri nici măcar pe secui, pentru
a-i întoarce in ajutorul nefericituJ.ui Vasvari.
Victoria deplină de la Fintinele se datoreşte pe de o parte aplicării
- volens, nolens - a tuturor principiilor caracteristice luptei in munţi
enunţate de noi, pe de altă parte curajului şi eroismului moţilor şi conducătorilor lor, care luptă pentru o cauză dreaptă.
Faptul că Avram Iancu cunoaşte şi pune în aplicare o elevată artă
militară este confirmat şi de planul de eliberare a Transilvaniei întocmit
de Axente Sever - fostul prefect al Legiunii I-a in 1848 - , se pare,
la inceputul veacului nostru.
Cu toate că Axente Sever nu era un specialist versat in elaborarea unor
planuri militare, planul său reflectă cu claritate faptul că el avea solide
cunoştinţe militare, idei îndrăzneţe, păreri înaintate pentru acel timp şi,
ca toţi românii, nutrea dorinţa vie de a contribui cu toate puterile sale
la eliberarea socială şi naţională, la realizarea statului naţional unitar
român 7 •
Planul lui Axente Sever a influenţat într-o anumită măsură planul
de campanie român din 1916 8 • Aceasta dovedeşte că Axente Sever s-a
format la şcoala artei militare a lui Avram Iancu.
7

Idem, p. 198-201.

Curticăpeanu, Planul strategic de eliberare a Transilvaniei întocmit
de Axente Sever, în Apulum, VII/2, 1969, p. 149-160; G. Protopopescu, Planul de
campanie al M.C.G. român pentru primul război mondial, in ActaMN, IX, 1972,
8

Vasile

p. 303-306.
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Incursiunea noastră succintă in studierea artei militare a lui Avram
Iancu ne duce la conclu:rzia- credem de mare importanţă - a necesităţii
obiective a cunoaşterii aprofundate a acesteia.
Cunoscind-o, putem prelrua cele mai adecvate tradiţii din aceasta, mai
ales cele ce privesc caracterul popular al războiului just, spre a fi utilizate in domeniul artei noastre militare actuale la nivelul şi in contextul
dezvoltării corespunzătoare contemporaneităţii.

GEORGE PROTOPOPESGU

EINIGE BETRACHTUNGEN ZUR KRIEGSKUNST DES AVRAM
IANCU

(ZusammenfassWlg)
Nachdem der Verfasser den Begriff "Kriegskunst·• erlautert, sucht er eine
Antwort auf die Frage: woher kannte Avram Iancu die Formen der Kriegskunst?
Durch Vergleich mit c>nderen europaischen und siebenbiirgischen Revolutionsfi.ihrern - Horea, Cloşca und Crişan - l&t der Verfasser das Problem durch dic
Feststellung, dass es sich um einen Fall der Dbernahme revolu1tionarer Traditionen
und einer eigenen Ausbildung auf diesem Gebiete handelt.
Van dem konkreten Beispiel des Gefechts bei Fintinele (Juli 1849) ausgehend,
verallgemeinert der Verfasser eine Reihe van Grundsatzen der Kriegskunst des
Avram Iancu, besonders mit Bezug auf den (defensiven und offensiven) Kampf
im Gebirge.
Der Verfasser gelangt zu einer Reihe von teilweise noch heute gilltigen Schlussfolgerungen und begriindet die Notwendigkeit van deren Dbernahme im Sinne
einer grossartigen und wertvollen militarischen Dberlieferung.
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APARIŢIE,

ZIARUL "ALBINA" (1866-1876);
COLABORATORI, ORIENTARE GENERALĂ

Deceniul al şaptelea al secolului trecut reprezintă în istoria românilor din imperiul Habsburgilor un răstimp frămîntat, de luptă, de nă
dejdi şi de dezamăgire. Frămîntare şi l.n..Lptă, născute din sperenţele deschise prin inaugurarea "erei liberale", succese şi decepţie, datorate convocării şi apoi dizolvării dietei din Sibiu 1 , se succedară, după 1860, marcind cu pregnanţă adivizarea considerabilă a vieţii politice, şi, de asemenea, scăderea progresivă a şanselor românilor de a dispune de propria
lor soartă 2 •
Noua ordine politică, dualismul, redutabil ca tendinţă încă de mai mulţi
ani, ajnnge, la inceputul anului 1866, prin 1minenţla1 înfălptuirii Juli oficiale,
şi mai ameninţător pentru progresul popoarelor nemaghiare şi negerrnane
din imperiu, deci şi al românilor, atît al celor din Transilvania cit şi al
celor din Ungaria. Mai mult sau mai puţin vehemente, protestele se ridicau de pretutindeni, sub forme şi pe căi felurite. In ajum.ul încheierii
pactului austro-ungar tensiunea politică cres-cu, efortul românesc pentru
asigurarea viitorului naţional, a cărui scrutare adîncă prevestea ani grei,
dştigă în amploare, dar calea urmată nu mai este unitară. Pasivismul şi
activismul, modalităţi politice deosebite, născute din realităţi diferite,
dobindesc tot mai multă influenţă, primul Îlil Transilvania, celălalt in
Banat şi Ungaria. Terenul viitoarei dispute de principii a indreptăţirii
exclusive este creat.
Indiferent de metoda de luptă, acţiunea politică românească nu se putea
du-ce, nu putea ajunge indeajuns de eficientă, fără folosirea unei arme
apreciat€' şi cu valenţe multiple: presa. Oglirndă, deşi nu întotdeauna
fidelă, a vieţii social-politice şi culturale, ea trebuia să lovească in nedreptate, să condamne aJbuzul, să den·unţe samavolnicia, să înveţe publicul a discerne adevărateLe sale interese şi adevăraţii săi duşmani, să-1
instruiască, mobilizeze şi conducă, să-1 ajute a se rirdica. la un înalt nivel
de comprehensiune politică, izvor al conduitei demtn.e şi perseverente in
lupta naţională.
1 S. Retegan, Atitudinea burgheziei române din Transilvania faţă de dieta de la
Clu; din 1865, în Studia, series Historia, fasc. 2, 1966, p. 102.
2 Idem, p. 108.

https://biblioteca-digitala.ro

G.

314

CIPĂIANU

In anii 1865-1866 românii din Austria dispuneau de numai patru3
organe de presă importante ("Gazeta Transilvaniei", "Telegraful român",
"Concordia" şi "Familia"), dar dintre acestea cel mai tînăr, "Fa.mi'lila",
al cărui prim număr apare la 5 iunie (n.) 1865 4 la Pesta, cu un caracter
enciclopedic, putea servi mai puţin ca instrument al intereselor politice
româneşti. ln afară de "Concordia"' şi de "Familia"" care apăreau la Pesta,
celelalte două, editate in Transilvania, abordau in primul rind probleme
specifice acesteia şi îşi aveau aici sfera propriu-zisă de circulaţie şi influenţă, ca şi majoritatea susţinătorilor şi abonaţilor. Diferenţierea tacticii
de luptă in ajrmul înfăptuirii formulei dualiste impunea folosirea unui
organ de presă care să slujească orientarea românilor din Ungaria spre
participarea la viaţa parlamentară, deci să sprijine direcţia activistă, cu
atit mai mult cu cit "Concordia" nu mai parcurgea la inceputul anului 1866
un drum politic ascendent, ci o perioadă de recul, mai ales după retragerea redactorului său responsabil, Alexandru Roman, la sfîrşitul aceluiaşi an. Pînă in ultimul an al deceniului, ziarul lui Sigismund Pop dădu
mult inapoi, abandonînd o seamă de obiective pentru care luptase înainte.
Un nou ziar românesc 5 pentru românii din Banat şi Ungaria era necesar şi din alte considerente. In primul rind era nevoia vădită de fortificart> a frontului jurnalistic românesc din aceste părţi, ale cărui antecedente nu erau atit de remarcabile ca ale celui din Transilvania, mai ales
in Banat, unde populaţia românească, in special intelectualii, resimţea
de multă \'reme lipsa unui ziar prestigios, mai legat de viaţa şi de
năzui~nţele ei. Apoi, efortul politic românesc în ansamblul său cerea
înmulţirea organelor de presă care să-I susţină. Nu trebuie de asemenea
nesocotită nici aspiraţia românilor ortodocşi, din Banat mai ales dar şi
de la nord de Mur~, de a avea o foaie, i.Jnsp1rată, susţinută şi redactată
de cercuri ortodoxe 6 , deşi înverşunarea confesională îşi tocise mult ascuţişul.

In împrejurările date şi in virtutea unor asemenea cerinţe, mai mulţi
membri ai familiei Mocioni, mînaţi şi de intenţia de a fonda o tribună
de difuzare a ideilor lor politice 7 , reluară planul mai vechi al lui Andrei
Mocioni, cel mai influent dintre ei, de a înfiinţa un ziar românesc în
părţile bănăţene şi ungurene, idee comunicată de acesta in că in 6 de3 Sionul românesc, care apăru la Viena la 1 iulie 1865 şi Progresul din Sibiu. cu
cele 4 numere ale sale din 1866, sînt mult mai modeste.
4 N.
Hodoş şi Al. Sadi Ionescu, Publicaţiunile periodice româneşti, tom. I,
1820-1906, Bucureşti, 1913, p. 248.
5 Ziarele Ost und West şi Wochenschrift filr Politik din Viena, subvenţionate de
familia Mocioni pentru a susţine cauza românească (vezi T. Botiş, Monografia
familiei Mocioni, Bucureşti, 1939, p. 97), nu puteau ţine locul unui ziar naţional.
6 Conducerea celorlalte două ziare, Concordia şi Familia, aparţinea unor grecocatolici şi tot aşa va fi şi in cazul Federaţiunii care apare mai tirziu.

7 Vincenţiu Babeş, Notiţe biografice asupra vieţii şi activităţii decedatului Andrei Mocioni, Bucureşti, 1883, p. 17/369; vezi şi Teodor Botiş, op. cit .. p. 97.

https://biblioteca-digitala.ro

ZIARUL .. ALBINA"

315

(1866-1876)

cembrie 1849 episcopului ortodox din Arad, Gherasim Raţ 8 . Atunci, în
1849, Andrei Mocioni împreună cu episcopul Şaguna ajunseseră la concluzia că o foaie românească era absolut necesară la Timişoara sau Arad,
pentru luminarea şi propăşirea poporului român. Gazeta proiectată trebuia să fie însoţită de un supliment economic pentru a folosi maselor
largi româneşti. Mocioni socotea că locul ·cel mai potrivit pentru apariţia
ziarului ar fi fost Aradul, apropiat de toate regiunile cărora era destinată foaia. Cît despre Şagu:na, amestecul său in această acţiune se explică
prin tendinţa lui de a ajunge la înfiinţarea unui organ de presă de
nuanţă ortodoxă, ceea ce s-a şi intimplat dţiva ani mai tîrziu, cînd
apăru "Telegraful român". Intenţia lui Mocioni însă rămîne neîmplinită.
Mai tî.rziu, în 1857, famil!ia Mocionli. ·era din nou gata a contribui la
editarea unui ziar 9 , dar a unei mari publicaţii politice româneşti de
data aceasta, care să apară la Viena, să fie ieftină şi, după posibilităţi,
să se împartă gratis. Planul nu se materializă nici acum, dar nu fu
abandonat definitiv, căci în 1866, sau poate la sfîrşitul lui 1865, Vincenţiu Babeş deveni şi el părtaş şi, la invitaţia lui Amdrei Mocioni, colahoră cu influentul fruntaş bănăţean la întocmirea programului şi la stabilirea unor detalii de inceput ale unei acţiuni dificile cwn era aceea de
înfiinţare, susţinere şi conducere a unui organ de presă devotat intereselor româneşti.
Noua gazetă românească, "Albina'", apărea la Viena in 2Î martie/ 8 aprilie 18661°
intr-o " ... foarte bună redactare .. .''11. Nici numele, nici locul de apariţie nu sint
întîmplătoare. Jurnalul proaspăt iniiinţat12 promitea prin însăşi denumirea lui o
rîvnă naţională, o stăruinţă neobosită şi chema la strînsă solidaritate în confruntarea gravă ce-o prevestea mersul evenimentelor politice. A fost scos la Viena
dintr-o dublă raţiune: trebuia să apere cauza românească j'n însăşi capitala imperiului13, unde posibilităţile de informare şi contactul cu cercurile politice influente

op. cit., p. 97.
op. cit., p. 13/369.
1o Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu, op. cit., p. 13.
11 N. Iorga, Istoria presei româneşti, Bucureşti, 1922, p. 128.
12 Despre Albina s-au scris puţine lucrări, dar şi acelea ating activitatea ei doar
tangenţial. In afară de titl-urile deja citate mai menţionăm: IstRom, IV, Din
istoria Transilvaniei, Il, Bucureşti, 1963; Aurel Cosrna, Istoria presei române din
Banat, vol. I, Timişoara, 1932; V. Bugariu, Figuri bănăţene; Bir6 Sandor, A Tribuna
es a magyarorszagi roman kozvelemeny, Cluj, 1941; 1. Lupaş, Inceputurile şi epocele
istorice ale ziaristicii româneşti transilvane, in Studii istorice, vol. V, Sibiu--Cluj,
1945-46; Const. Antip, Istoria presei române, Bucureşti, 1964; Gelu Neamţu, Tendinţe şi valori în activitatea politică a lui Andrei Mocioni (1848-1877), in Banatica, I, 1971. Aceste materiale apreciază Albina ca un instTument valoros al luptei
8

T.

Botiş,

9 Vincenţiu Babeş,

naţionale româneşti.

1a T.

Botiş,

op. cit., p. 95.
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erau mai lesnicioase şi să fie ferit de prigoana aristocraţiei maghiare ale cărei
tendinţe politice le va combate cu vehemenţă.
"Albina" unna să iasă de trei ori pe săptămînă " ... cind o coală întreagă, cind
jumătate adică după momentul imprejurărilor"14, avind cel mai mic preţ de abo,nament (7 fl. pe an, 4 pe 6 luni şi 2 fl. pe 3 luni) dintre ziarele româneşti in curs
de apariţie in Austria, format mare (52 X 33), modern, pe patru coloane. Costul
redus urma să asigure ziarului o sferă largă de cireulaţie. Menţinerea lui vreme
destul de îndelungată a fost posibilă mulţwnită în primul rind ajutoarelor băn~ti
substanţiale acordate de familia Mocioni pînă in ultimul an de apariţie. Intemeietorii "Albinei" apelaseră şi la sprijinul autorităţilor din România, obţinînd
promisiunea directoi"'.lllui în ministerul de culte şi instrucţiune publică V. A. Urechia,
de a pune problema subvenţiei băneşti la cea mai apropiată votare a bugetului.
Vincenţiu Babeş mai obţine de la Urechia 6 abonamente la "Albina" in contul
bibliotecilor publice, precum şi o inter':enţie pe lîngă ministrul de interne in
vederea inlesnirii transportului ziarului in România1s.
Primul nwnăr, din 2J martie/8 aprilie 1866, expune, in articolul de fond semnat
de Andrei, Anton, ~orge şi Alexandru Mocion.i, programul ziaruLui, ohlec:tivele şi
dire--:-ţia politică ce avea s-o urmeze.
In cuncepţia creatorilor ei, ,.Albina" trebuia să fie " ... organ naţional independent şi liberal, pentru toaic interesele intregului popor român, adică o foaie
naţională generală ... "1 6• Deşi nu va fi la fel de populară in toate părţile pămîn
tului locuit de români, foaia era destinată, nu mai trebuie să o subliniem, tuturor
românilor, nu numai celor din monarhia habsburgică, mergind pe calea, deja
bălut.ă de Gazeta de Transilvania, a strîngerii legăturilor, culturale şi suflcleşti
cel puţin, dintre toţi fiii aceleiaşi naţiuni. In mijlocul frămintării generale europene a popoarelor preocupate "d-.a se orienta, de a-şi clarifica între sine inter~ele
vitale, d-a se apropia şi alia spre întîmpinarea şi devingerea greutăţilor şi pericolelor ameninţătoare ... "17, se spune in articol, românii străbat un drum presărat
de primejdii. Acum, mai mult ca altădată, este nevoie de Ul'l focar puternic care
să concentreze forţa spirituală şi efortul " ... din tot corpul naţiunii, din poporul
român intreg ... " pentru a le canaliza " ... spre un srop moral loial şi naţional
comun ... " 18. Aceasta îşi propunea a fi "Albina", prin rostul fondatorilor ei, organ
" ... devotat mai presus de toate cauzei române naţionale ... ", ridicat deasupra
certurilor de partid şi a provincialiiSIIl'liUlui, a confesionalismului, deasupra intereselor meschine. ziar care să caute a afla şi să indice cele " ... mai bune şi mai
sigure căi naţionale ..... şi să stabilească un program de luptă ,, ... cot·espunzător
insemnătăţii şi greutăţilor timpului ... " Considerind că to\i românii formează· o
singură naţiune, autorii artioolului programatic inscriu printre obiecti\·ele "Albinei"
preocuparea consecventă de viaţa şi interesele fraţilor din Română.r... Noua "tribună"

14
15
doc.
16
11

18

Albina, Viena, an. I, 1866, nr. 1, din 27 martie/8 aprilie.

Arhiva
nr. 86.

Vincenţiu

Babeş

aflată

in proprietatea prof. dr. doc. Mihail Dan,

Albina, Viena, an. 1, 1866, nr. 1, din 27 martie/8 aprilie.
Ibidem.
Ibidem.
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românească

urma să se folosească de talentul şi capacitatea celor mai valoroşi
" ... bărbaţi ai naţiunii noastre'' pentru atingerea scopului ..... naţional comun ... "
şi nu-şi va aroga dreptul de a impune .poporului atitudini, programe, căi de urmat.
Fondatorii "Albinei" nutreau nădejdea că, în urma unui sprijin larg al publicului, ea va putea fi transformată, intr-o bună zi, in cotidian, speranţă cuteză
toare, fără antecedente practice, in istoria jurnalislicii româneşti din Austria.
Redacţia îşi propuse a se opri asupra politicii, literaturii şi economiei. tn domeniul
lirerar se va urmări publicarea scrierilor din patrimoniul naţionaL căci " ... naţiunea ce şi-are literatura sa proprie, nu-şi poate pierde naţionalitatea ... ", iar
in cel economic, ziarul va face ·loc ÎIIl coloanele sale in primul rind sectoarelor
in care românii erau cel mai adinc ancoraţi.
"Albina" a fost menită a năzui spre izbinda unei cauze a cărei garanţie de
succes rezida in dreptatea, in justeţea aspiraţiilor susţinătorilor ei. Ea pleca la
drum cu un program destul de larg, formulat însă cu circumspecţie' şi mod<"raţic.
program ce a omis, in mod deliberat de bună seami"t. idei conturatc şi intenţii
nemărturisite ale creatorilor săi. Viaţa ei de mai bine dP 11 ani. atitudinea opoziţională ascen.dentă sub dualism, coniirmă afirmaţia nmtslrăr'. dind înţeles depăşirii.
completării, pe parcursul anilor de apariţie, a programului injţial. Intre' i:kilc
cuprinse de acesla din urmă, se ridică deasupra cdorlaliC' conştiinţa de nC'tăg{lduit
a comunităţii de interese ce lega pe toţi fiii neamului românesc. Este un gind
frămîntat de multă vreme, rostit uneori, cu ani in urmă. dC' Vinccnţiu Babeş~o.
militantul naţional care va conduce ziarul din primrul pină in ultimul an de apariţie, se va îngriji de compunerea. completarea şi activitatea ('('hipC'i redacţionale.
Salutată de .,Gazeta Transilvaniei"2 1 , de "Conoordia":?-2 şi de personalităţi marcante ale vieţii publice din România2 3 , ,,Albina" debut;\ redactată în Landstrassc,
Raisnergasse nr. 3 de un colectiv prcstigios 2 ~. ConducerPil propriu-zisă a ziat·ului
fu încredinţată lui Vincpnţiu Babl'Ş - deşi la incpput nu făcea formal parte din
redacţie - , personalitate cunoscută în viaţa politică ~i cuJturală a românilor din
Austria, colaborator vechi al primelor şi aproape al tuturor foilor româneşti ce
apăreau în imperiu. Activitatea de ziarist şi-o incepuse prin 1846 la ,.Gazeta
Transilvaniei" 25 , al cărei corespondent va rămîne vreme mai îndelungată, şi la
.. Amicul Poporului" 26 ce apărea la Pesta in 1848 sub conducPn·a lui Sigismund
V. Pop. Cunoscut ca luptător naţionul consecvent, Babe~ desfă~urase, ele prin 1846
mai ales, in strînsă colaborare cu familia Mocioneştilor, in special cu Andrei
Mocioni, o activitate laborioasă, in~hinată propăşirii românilor din imperiu. In
1860, in zorii .,erei liberak'', ce avea să dea mari nădejdi românilor, îşi cîştigă
Vezi şi Bir6 Sândor, up. cit., p. 24.
G. Cipăianu, Idei p1·ogresiste în gîndirea lui Vincenţiu Babeş, in ActaMN, VII,
1970, p. 360.
21 An. XXIX, nr. 26, din 6/18 aprilie 1866.
22 An. VI, nr. 28. din 7/19 aprilie 1866.
2 3 Arhiva Vinccnţiu Babeş, pachetul IV, doc. 97; Ion Ghica către' Vincenţiu Babeş .
. 2t Concordia, Pesta, an. VI, 1866, nr. 28, din 7/19 aprilie.
2
5 Grigore V. Pop, Cunspect asupra literaturii române, vol. H, p. 250; vezi şi
N. Iorga, op. cit., p. 128.
26
Amicul poporului, PPsta, an. r. 1848, nr. 10, din 15 iulie.
19

20
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un bun nume politic cu publicarea broşurii milita.nte ,.Cauza limbii şi a naţionali
in Austria pertractată de un român"2 7, care se bucură de o circulaţie îndeajuns de largă23 pentru a fi fost necesară reeditarea ei29 • Cunoscut deja în
cercurile influente şi in mediul larg românesc, in Austria ca şi peste Carpaţi, el
se angajează in 1860 in lupta electvrală pentru intrarea in dieta Ungariei, profesind mulţi ani, şi după instaurarea dualismului, un pronunţat crez activist'l 0 •
Ziarul "Albina" îi oferea un miJloc necesar propagării ideilor sale politice, străbă
tute, in toţi anii de apariţie ai gazetei, de aceeaşi credinţă activistă de care,
dezamăgiţi de strîmbătatea legilor dualiste, se deziseră soţii săi de idei, Andrei
Mocioni mai intii şi in urmă Alexandru, nepotul său. Publicistica dădea lui
Babe~, energiei sale neostoite, un cimp vast de manifestare, iar sub povara sarcinii
asumate, aspiratia implinirii rîvnei lui naţionale.
Primul redactor responsabil al ,.Albinei", George Popa, Î'?i incepu munca în
colaborare cu editorul Vasile Grigoroviţa (bucovinean de origine), amindoi tineri
intelectuali români anim.aţi de idealuri şi angajaţi in lupta naţională, pe care o
serviră, cu condeiul mai ales, atit ca ziarişti cit şi in activitatea lor ulterioară.
George Popa, cu studii de drept făcute la Pcsta şi de filozofie la Viena, fusese, ca
şi Vincenţiu Babeş, unul din colaboratorii ziarului românesc "Concordia", unde
pare a fi făcut o adevărată ucenicie de jurnalist'l 1. Competenta grupului redacţional
fu recunoscut de la inceputJ2 şi confirmată pc parcursul anilor dintii de apariţie
a "Albinei''. Nu poate fi trecută cu vederea semnificaţia adîncă ce a avut-o la
vremea ei colaborarea, la Viena in redacţia Albinei, intre bănăţeni şi un bucovinean, implicaţiile ei larg româneşti, ce nu scăpară spiritului iscoditor al lui
Nicolae Iorga câruia-i aparţine constatarea profitului cultural naţional izvorît din
,.... un fel de comunitate sufletească a românilor de pretutindeni ... " ce se crease
in redacţia lui Popa şi inlesnise " ... pregătirea general românească ... ", a generaţiei lui Mihai EminescuJJ.
Printre primii "albinişti" se numără şi Pavel RoLariu, intelectual bănăţean cu
o bogată activitate culturală, cu deosebire in ultimele trei decenii ale secolului
trecut, fost corespondent al ziarului "Neue Freie Presse". Pentru el redacţia "Albinei" va constitui, din 1866, cind a fost angajat ca ccnsor, corector şi expeditor"~.
o şcoală publicistică în sensul cel mai propriu al cuvintului, unde dobîndi experienţa care-i va ajuta mai tirz~u să desfăşoare, fără r.: rupe legAturile cu Babeş,
o rodnică muncă gazetărească independentă în Banat.
Determinate de condiţii obiective, se produc în intervalul de mai bine de
10 ani de apariţie a "Albinei'' (27 martie/8 aprilie 1866 - 31 decembrie 1876/12
tăţii

27

G. Cipăianu, op. cit., p. 356.
Axente Banciu, Scrisori vechi, în

Ţara Birsei. an. 1, 1929, p. 91.
Ibidem.
:JO G. Cipăianu, op. cit., p. 356.
31 Concordia, Pesta, an. VI, 1866, nr. 28, din 7/19 aprilie.
32 Ibidem, Valeriu Branişte considera chlar că George Popa ar fi fost "cel mai
de vocaţie" ziarist român din răstimpul de apariţie a Albinei; vezi Amintiri din
închisoare, Bucureşti, 1972, p. 252.
33 N. Iorga, op. cit., p. 129.
34 Aurel Cosma, Istoria presei romdne din Banat, p. 35.
28

~9
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ianuarie 1877), schimbări în structura redacţiei sale. Calitatea de redactor responsabil reveni, după retragerea lui George Popa, rînd pe rind lui Vincenţiu Babeş,
Iulian Grozescu, Ioan Ciocan, şi I. Siepeţianu35. Vincenţiu Babeş, care fu inlocuit
din 2 octombrie 1869 pînă în 1 ianuarie 1876 de Ioan Ciocan, preluă şi îndatorirea de editor şi druse, mai mult de cinci ani, greul muncii în redacţie, nevoit
adesea a-şi căuta noi colaboratori, in locul celor care se retrăgeau. Il regrelasc'H;
în momentul pleC'ării sale pe George Popa, care lucrase o vreme şi ca editor, ca
şi pe Iulian Grozescu cînd, grav bolnav, părăsi ~redacţia la începutul lunii mai 1872
şi muri, cîteva săptămîni mai tîrziu, în Banat37 • Nici sediul redacţiei nu se putu
menţine multă vreme in acelaşi loc, la fel cum a trebuit schimbată şi tipografia
de citeva ori, amănUl1!te care nu trecură fără a dăuna calităţii ziarului.
De la început, în jurul "Albinei" se formă un cerc de colaboratori, unii destul
de consecvenţi, şi de corespondenţi, care, numărînd printre ci personalităţi marC'ante38 în viaţa politică şi culturală a românilor din Austria, contribuiră, alături
de strădania permanentă a redacţiei, la a asigura ziarului un conţinut de 1nalt<'i
factură, raţiune unică de existenţă şi garanţie a implinirii rosturilor sale. Redactorul îşi exprimase încă în primul număr speranţa că in afară de " ... mulţi băr
baţi luminaţi ai naţiunii ... " care şi-au promis deja sprijinul, vor mai fi şi alţii
,, ... din diferite părţi ale patTiilor române ... " care li se vor alătura. In primul
număr găsim deja numele lui Atanasie Marienescua 9 , intelectual bănăţean, om de
cultură ou un trecut rodnic. Publicist cunoscut şi apreciat, viitor membru al
Academiei Române, Marienescu se numără pf'intre primii culegători români de
folclor, in orice caz a fost primul din Transilvania care al acordat :ani de osteneală
basmului popular românesc şi a căutat in ţesătura fabulaţ1ei sale înţelesuri pierdutl'
în adîncimea vremii. Entuziast al versurilor populare, din care publică la Viena
in 1857 un întreg volum 4o, trimite redacţiei "Albdnei", căreia-i va rămîne un colaborator foarte atent, nenumărate baJl.ade româneşti, unele luate din colecţiile sale
mai vechi, deja tipărite. Din 1870 începe a tipări tot în "Albina" basme culese,
prelucrate şi interpretate de el, "noutăţi" care nu mai văzuseră lumina tiparului.
Marienescu acorda o atenţie deosebită poeziei populare, în care vedea un izvor
nesecat de frumuseţe literară şi o generoasă sursă de inspiraţie, atît tematică cit
şi estetică, pentru viitorii scriitori români. Prezenţa lui a5iduă la "Albina", unde
publică aproape în fiecare număr folclor .sau uneori poezii originrule, se manifestă
ca o intrupare literară a suflului popular viguros şi înnoitor. Marienescu difuzc<1ză

35 Vincenţiu Babeş între: 9 iulie 1870-11 noiembrie 1871; 7 mai 1872-1 ianuarie
1876 şi interimar: 2-6 octombrie 1869; Iulian Grozescu î.nltre: 11 noiembrie 1871-7
mai 1872; Ioan Ciocan între: 1 ianuarie 1876-31 decembrie 1876; 1. Siepeţianu interimar între: 27 august-22 octombrie 1870; vezi N. Hodoş şi Al. Sadi Ionescu,
op. cit., p. 13.
36
Florian Moldovan, "Albina" de acum 100 ani, în Presa noastră, nr. 9 din
1966, p. 40.
37 Albina, Pesta, an. VII, 1872, nr. 42, din 25 mai/6 iunie.
38 Ilie Gropşianu, Vincenţiu Babeş, Timişoara 1938, p. 31.
39
C. Diaconovici, Enciclopedia română, Sibiu, 1904, tom. III, p. 209.
40 Ibidem.
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in sferele culte valorile născute din popor, el serveşte şi educaţiei estetice a cititorilor şi cuLturii româneşti in dezvoltare, dar şi consolidării credinţei. colective
in puterea geniului creal:lr naţional.
Intre colaboratorii apropiaţi ai redacţiei ,.Albinei" se numără Iulian Grozescu,
poM din Banat, căruia. după opinia lui Nicolae Iorga, nu i-ar fi lipsit talentuln.
El incepuse ca gazl'tar de foarte tînăr, la numai 23 de a!Ili, scriind de prin 1862 .la
.. Concordia" ')i ,.Strigoiul" 42, foaie satirică scoasă la Pesta de Emeric B. Stănescu.
Grozescu dobindise pînă la apariţia "Albinei." o experienţă remarcabilă ş.i o bună
reputaţie gazetărească prin materialele publicate in paginile ,.Umoristului", ale
"Familiei". La .,Albina" publică poezii, comentarii politice, studii de cultură 43 •
Contribuţia lui Iulian Grozescu, mai ales că o "Vt"eme a fost redactor al foii, trebuie
să fi fost cu mult mai bogată decit ne-ar lăsa să credem numărul articolelor
semnate. Inrudirea de idei ne determină a presupune că materialele, de obicei cu
substrat politico-naţional, publicate in număr mare sub preudonimul "Cassiu"
ar aparţine tot lui 11 • Dacă o soartă nefericită, mai nefericită decît a tuturor celorlalţi colaboratori ai ziarului înfiinţat de Mocioneşti, nu I-ar fi îndepărtat de
redacţie, activitatea şi talentul său ar fi chezăşuit multă vreme pentru prestigiul
şi ri"1spindirca ziarului.
M.ai tînăr decit Grozcscu, Gruia Murgu Liuba, fiu de ţăran din Banat, trebuie
:-ocotit printrf' colaboratorii cei mai consecvenţi şi combativi ai "Albinei". Nu
reuşi să scap<·, datorită tonului inflamant al articolelor sale politice, de pericolul
permanent ce-i pindea pc publiciştii din Austro-Ungaria neangajaţi în tabăra guvernamentală. procPSul df' presă şi uneori ... condamnarea 4;.
Colaborări \'alor~ se mai remarcă din partea unor oameni de cultură ramâni
angajaţi in acti\"ităţi diferite, in afara jurnalismului propriu-zis. Doctorul Vasici
s<:'mnează articole de popularizare a ştiinţei 46 , Simion Mangiuca trimite redacţiei
critici literare 47 , 1. Trăilă poezii. Scriu de asemenea in "Albina", deşi mai rnr,
Mihai Eminescu 4'a, V. A. Urechia4B şi Visarion Roman 4o.
De bună seamă nu sînt acestea toate colaborările care ar merita a fi remarcate.
Numărul mare de articole nesemnate sau semna:te cu pseudonime, diverse şi greu
de identificat deocamdată, împiedică stabilirea apartenenţei sigure a multor materiale, unele deosebit de interesante, publicate în cei aproape 11 ani de apariţie
a "Albinei". Est(' cazul articolelor semnate "C.R." spre exemplu, destul de multe

N. Iorga, op. cit., p. 128.
A. Cosma, op. cit .. p. 30.
43 Albina, an. I. 186n, nr. 23 din 1/13 iunie; an. II., 1867, nr. 43, din 16/28 aprilie:
an. VII, 1872, nr. 1. din 2/14 ianuarie; an. VII, 11872, nr. 31. din 13/25 aprilie.
44
ldem, an. J, 1866, nr. 10, din 24 aprilie/6 mai; an. l, 1866, nr. 13, din 4/16 mai;
an. II, 1867, nr. 42, din 13i25 aprilie.
4
5 Idem, an. IX, 1874, nr. 26 din 5/17 aprilie.
46 Idem, an. VIII, 1873, nr. 53, din 15/27 iulie.
47
Idem, an. I, 1866, nr. 96, din 30 noiembrie/12 decembrie.
47
a Idem, an. V, 1870, nr. 3, din 7/19 ianuarie.
48
Idem, an. II, 1867, nr. 13, din 1/13 februarie.
40 Idem, nr. 12, din 29 ianuarie/10 februarie.
41

42
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la număr, care abordează o problemă de importanţă primordială în viaţa românilor din imperiu: progl'esul pe tărîm economicso. Autorul lor apelează l·a intelectualitate, invitînd-o a se preocupa mai îndeaproape de lărgirea în popor a cunoeytinţelor agricole în scopul asigurării sale economice. Ar fi de asemenea de interes
ştiinţific dacă s-ar putea identifica sumedenia de articole cu tematică felurită,
arareori semnate, scrise de Vincenţiu Babeş, care împînzesc paginile ziarului "Albina" pe toCl!tă durata existenţei sale. Numărul lor este prodigios, dacă dăm crezare
informaţiilor din "Albina" (nr. 117 şi 118 din 31 dec. 1876/12 ian. 1877), unde este
vorba de cea 5000 de articole originale scrise şi multe altele îndreptate de Babeş.
Reducînd chiar cu jumătate cifra indicată, impresia despre dimensiunea reală a
muncii depuse de Babeş la "Albina" unde în realitate poate fi considerat redactor,
editor, colaborator, uneori poate şi corector, este covîrşitoare.
Din 27 martie/8 apriJie 1866, pînă la sfîrşitul lui 1876, redacţi3, şi odată cu ea
ziarul "Albina", parcurseră un drum presărat cu dificultăţi, atît de grave cîteoda:tă,
încît însăşi apariţia in continuare a noii publicaţii româneşti ajungea discutabilă.
"Albina" adoptă la debut un ton destul de potolit, nu numai pa urmare a faptului că
in primele luni ale anului 1866 cauza românească nu ajunsese încă ~n impas iremediabil, ci şi pentru că logica cea mai simplă impunea, la inceput de activitate, o
conduită suficient de circumspectă pentru a putea evita coliziunea prematură cu
puterea politică. Căci, chiar dacă atacurile nu ar fi vizat în primul rînd şi din~ct
administraţia centrală austriacă şi casa domnitoare, nu trebuie totuşi să uităm
că pe calea ce o luaseră evenimentele, lovind cu vehemenţă necontrolată in pr·egă
tirile dualiste, putea fi întîlnită la un moment dat adversitatea iritată a eh'mentulul dominant translaitan, care, oricum, rămînea partenerul de tranzacţie al nobilimii maghiare.
Din aceste motive debutul ziarului se menţine in r.ote medii, nu coboară insă
niciodată sub tonul obişnuit al celorlaLte foi politico-naţionale româneşti mai importante: "Gazeta Transilvaniei", "Concordia", "Telegraful român". Redacţia salută
in primul număr publicul şi-1 anunţă că "Albina" se va rîndui sub acelaşi stin.d<1rd
ca surorile ei din Pesta, Braşov şi Sibiu, dar lupta ei va folosi poate, cîteodată,
alte arme, va urma altă tactică. Avind inaintea ochilor numai " ... interesul naţio
nalităţii ... ", redacţia îşi face cunoscută intenţia de a acţiona "Suaviter in modo,
fortiter in re".
Cit despre conţinut, care va fi, in tot decursul apariţiei, de o structură consecventă, "Albina" se face cunoscută ca o publicaţie complexă, la nivelul epocii şi
al posibilităţilor de care dispunea, cu caracter quasi-enciclopedic, marcat însă de
preponderenţa pronunţată a materialelor politice. Condiţia politică precară a românilor din imperiul habsburgic, cu tot momentul de demaraj ardelean, efemer
ca durată, al anilor 1863-64, ridica in faţa presei imperative de o natură determinată. De aceea, organele de presă româneşti, în afară de "Familia", avuseseră
şi aveau încă, profil predominant politic, cu rosturi oombative.
"Albina" a fost creată şi s-a manifestat pe plan politic, am mai spus-o inainte,
ca tribuna de presă a activismului. Direcţia sa politică a fost, fireşte, aceea a
· grupării înfiripate in jurul familiei Mocioni şi al aliatului lor politic Vincenţiu

so Jdem,

an. I, 1866, nr. 1, din 27 martie/8 aprilie.
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Ea trebllia să secondeze acţiunile fondatorilor săi, să slujească luptei lor
parlamentare şi, e de presupus, să contribuie la lăţirea principiilor activiste, acolo
unde nu puteau dăuna drepturilor român~ti. Este greu de stabilit in ce măsură
Vincenţiu Babeş împărtăşea convingerea lui Ernile Picot, prieten activ al românilor, că activismul ar fi trebuit extins şi in Bucovina:a, dar opiniile lor se annonizau cu totul in aprecierea justificării exclusive a modalităţii de luptă activi "te
in Ungaria şi Banat52. Totul era să nu construieşti pe temelie şubredă; ori, în părţile
amintite atit posibilităţile concrete cit şi predispoziţia masei de popor şi a conducătorilor ei indicau un singur drwn 53 .
Deşi Andrei Mocioni, principalul său iniţiator, îşi pierde prin 1868 toată increderea in eficacitatea tacticii activiste, în succesul luptei naţionale chiar, "Albina"
îşi continuă drwnul urmînd făgaşul activist croit de acuma de Vincenţiu Babeş
in primul rînd. Fără a scăpa de gr~li. de eşecuri, ziarul aduse încă mulţi ani
servicii clubului parlamentar român, nucleu al activismului românesc. Politica lui
nu putea fi " ... personală ... "~. in orice caz nu mai mult decît aceea proprie
altor ziare româneşti, mai vechi sau mai tirzii, căci "prozelitismul" său activist
se mişcă între limite foarte stabile, iar conduita ziarului in faţa marilor probleme,
de interes adinc naţional, dă la iveală o profundă înţelegere a imperativelor comune
sorţii tuturor românilor din monarhie. Mocioneştii şi Babeş încearcă " ... pentru
intiia oară ... " prin mijlocirea lui concentrarea forţelor româneşti de pretutindeni5S, dar in fierberea imediat premergătoare înfăptuirii oficiale a dualismului,
,,Albina" îşi însuşeşte şi propagă ideea situaţiei aparte a Transilvaniei in imperiu,
in relaţia cu Ungaria in special, deci şi aceea a lipsei de justificare, de îndreptă
ţire, de care păcătuiau pretenţiile unioniste:;&. Or, o situaţie aparte naşte, prin
condiţiile ei concrete specifice, posibilităţi aparte, concepţii deosebite, caracteristice,
orientare şi acţiune politică proprie. Clarviziunea politică dovedită incă de mai
inainte de grupul conducător al "Albinei", format din foşti protagonişti ai luptei
pentru salvarea autonomiei Banatului, menţine conduita ziarului in armonie cu
înţelegerea realistă a destinului politic al Transilvaniei, ameninţat de substratul
suprematizator al orientării dualiste. "Albina" remarcă " ... reînflorirea arborelui
putred al dreptului istoric ... ", dar şi soarta lui condamnată5 7, arătă că românii
ardeleni nu voiau uniuneSB, că nici ceilalţi români din Austria nu o doreauso.
Ziar activist prin excelenţă, "Albina" aprobă pasivismul ardelenilor, il găseşte
potriviteo, mai mult, subliniază zădărnicia activismului in Transilvania şi identi-

51

Arhiva

s2

Ibidem.

Babeş,

pachetul II, doc. 81.

53

I. Lupaş, Cronicari şi istorici români din Transilvania, Craiova, 1941, p. 276.

54

Gelu

Neamţu,

Infiintarea, programul

şi

colaboratorii ziarului

"Federaţiune€1.",

în AIIAC, XIV, 1971, p. 159.
ss N. Iorga, op. cit., p. 129; vezi şi Albina, an. I, 1866, nr. 32, din 22 iunief4 iulie.
sa Albina, an. 1, 1866, nr. 2, din 6/18 aprilie.
57 Iăem, nr. 13, din 4/16 mai.
ss Idem, nr. 15, din 8{20 mai.
59 Idem, nr. 94, din 23 n.oiembrie/5 decembrie.
110 Idem, an. IV, 1869, nr. 8, din 23 ianuarie/4 februarie.
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t.a.rtea de interese a românilor din imperiu61 . "Deci - cere "Albina" -, să ne
încordăm puterile ca p~ivitatea să deVlină generală" (in Ardeal n.a.). Alexandru
Mocioni ridică "pasivitatea legală a românilor din Transilvania"62 la înălţimea
de datorie, într-un articol devenit celebru, care purta tocmai acest titlu 63 • Era un
studiu pătrunzător şi realist al specificului politica-naţional transilvănean din
primii ani ai dualisrnrului, menit a aduce mai multă limpezime în disputele intime
româneşti de principiu şi un inceput de clarificare în atitudinea reciprocă a
conducătorilor activişti şi pasivişti, ajunşi în preajma înfiinţării celor două partide
naţionale. In lumea ideilor politice româneşti, zămislite in primii ani ai dualismului
de efortul unanim spre rezistenţă, cînd confuzia politică ameninţa, prin incomprehensiunea intestină uneori exagerată, să scindeze şuvoiul forţelor comune, "Albina", ancorată puterni~ în realitatea românească, în efervescenţa zgomotoasă a
luptei, contribuie la consolidarea frontului naţional, prin consfinţirea, paradoxal<\
în aparenţă, a două căi posibile, convergente ca scop.
Destinată in primul rînd a suplini nevoi politica-naţionale stringente, "Albina··
îşi va menţine totuşi in decursul apariţiei, ca de altfel toate ziarele româneşti din
Austria, structura cvasienciclopedică cu can' incepuse. Era consecinţa imposibilltăţii de a ţine mai multe publicaţii, ceea ce făcea ca cele existente să incerce a
implini cerinţe urgente, economice, culturale şi ştiinţifice al<> poporului român
din imperiu. Insă toate aceste valenţe ale ziarului condus de Vincenţiu Babeş
convergeau, aceasta se poate observa cu uşurinţă, spre un ţel unic - propăşirea
naţională. "Albina" propovăduia ideea că nu poate exista popor liber fără cultură,
că o cultură slab dezvoltată nu poarte apăra impotriva îngenunchierii, mai degrabă
sau mai tirziu, pe naţiunea ce se face vinovrută de apatie şi indiferentism 64 • Ca şi
alte publicaţii româneşti, "Albina" tinde să stîrnească emulaţia cultural-ştiinţifică
între români, să cultive gmstul, să aprindă scinteia creaţiei naţionale originale.
Cunoştinţele ştiinţifice şi economice publicate cu asiduitate trebuiau să fertilizeze
in popor preocupările de această natură, să contribuie la zidirea unui fundament
economic solid al luptei naţionale.
Drumul "Albinei" nu a putut fi neted, căci ,timpuriu! său mesaj antidualistG'>,
opoziţia sa crescîndă, o făceau părtaşa unui tratament, cum se va întîmpla şi cu
"Federaţiunea", ostil din ce în ce mai mult, pe măsură ce ridica ea însăşi tonUJJ..
Rezervele de la început ale redacţiei se împuţinează repede, cu cît înţelegerea
austro-pestană înainta spre sorocul, nefericit pentru popoarele supuse din imperiu,
de înartkulare oficială. "Combinaţiunea minunată" ce se învîrtea de stăpînii zilei
se arăta pentru români ca " ... o sentinţă de moarte ... "oo. Este un veritabil
semnal de alarmă, o a!irmare publică, fără echivoc a caracterului opreSiiv, ireductibil al ordinei politice pe cale de instaurare. Pînza expresiilor precaute, ţesută
in primele numere, cedează în tot mai multe locuri; glasul odartă molcom dobîn-

Idem, nr. 9, din 26 ianuarie/7 februarie.
Ibidem'.
G3 Ibidem.
M Albina, an. J, 1866, nr. 1, din 27 martie/8 aprilie; nr. 3, din 8/20 aprilie.
os Idem, nr. 13, din 4/16 mai.
ae Idem, nr. 22, din 29 mai/10 iunie, articolul: Regimul unguresc şi noi.
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accente aspre, cutezătoare. Popoarele monarhiei trebuiau avertizate că
" ... acel minunat calcul a bună seamă va fi fost făcut - nu atit fără naţionalităţi,
ci cu, şi pentru cîteva naţionalităţi - cwn se pare chiar contra celorlalte, ştiţi
bunăoară ca faimcasa .. Wlio triwn nationwn« dinainte de 400 şi vreo 31 de ani în
Transilvania"67. Limba română este exclusă din oficii, funcţionarii români nu sînt
admişi in posturi. Partidul lui Appon.yi face concesii Austriei pentru ca aceasta
să-i abandoneze naţionalităţile din Ungaria. "Românii cei tr~i împinşi, românii cei
trecuţi cu vederea, cei asupriţi şi negrijiţi .... " nu se vor face uneltele noului
regim, nu vor să-şi sape singuri groapa, vesteşte "Albina"68.
Românii, sirbii şi .slovacii îşi vărsaseră sîngele cu ani in urmă tocmai in luptă
impotriva unor legi ce le negau dreptul la existenţă naţională 69 , ei condamnă
dualismul. Nu vor nici federalism " ... al grupelor istorice ... " 70, căci altul in
Austria se vădise imposibil, dar nici centralism. Ei vor egalitate intre toate
popoarele din imperiu, participare proporţională la trudă şi beneficii. "Albina"
se face ecoul speranţelor intregului corp naţional şi exprimă opoziţia lui hotărîtă
in faţa pretenţiilor de înglobare a Transilvaniei in Ungaria. O spune să se ştie:
,.Nu ne trebuie uniune decretată-n contra noastră, de noi fără noi" 71, căci ea
despoaie de drepturi, degradează şi injose;?te. Dualismul nu va fi durabil, căci
in natura lui zace germenele ce-i va măcina forţele: revolta celor supuşi de eF2.
Naţiunile ai căror fii sint trataţi
" ... ca paria. . . îşi vor incorda toate puterile
spre delăturarea apăsătorilor ... "73. "Albina" întreţine speranţa că va veni şi
timpul dreptăţii, cheamă la luptă fermă, cu forţe cumpănite, ca intr-o bună zi să
se poată striga "Românimea a inviat" 74 • Dualismul discriminator, arată ziarul,
înlocuieşte nedreptatea feudală cu una naţională, căci in locul stăpînilor de iobagi
şi al iobagilor <'1 pune" ... naţiuni cu drepturi politica-naţionale şi naţionalităţi
cu datorii de a servi spre glorificarea naţiunilor aristocratice" 75 • "Albina" pare a
fi fost prima publicaţie românească ce sublimă natura şi tendinţa dualismului,
intr-o formulă concisă, aceea de "federaţie a duor elemente, duor factori din patria
comună, pentru scopul de a predomni asupra celorlalte mai multe elemente, celorlalţi mai mulţi factori ai patriei comune" 76 • Ea atinse no~orietatea la sfîrşitul
deceniului şapte al secolului trecut, lansind manifestul de unire a naţionalităţilor
pentru a face faţă peTicolului.
Ziarul se menţine pe terenul opoziţionismului combativ77 completat din cind în
cînd cu noi elemente. In 1870, urmărind evenimentele din Franţa, de acum repu-

67

Ibidem.
Ibidem.
o9 Idem, nr.
70 Idem, nr.
71 Idem, nr.
72 Idem, an.
73 Idem, nr.
7 4 Idem, nr.
75 Idem, an.
1o Idem, nr.
68

71

Vezi

şi

51, din 7/19 august.
66, din 14/26 sepembrie.
94, din 23 noiembrie/5 decembrie.
II, 1867, nr. 3, din 6/18 ianuarie.
8, din 18/30 ianuarie.
42, din 13/25 aprilie, articolul: In săptămîna patimilor.
III, 1868, nr. 17, din 11/23 februarie.
27, din 6/18 martie.
Bir6 Săndor, op. cit., p. 24.
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blicană, publică

fragmentE dintr-un manifest al ziaristuLui Felix Pyat, care chema
pe ei.l'ropeni la ·luptă împotriva absolwtismului, pentru o Europă republkană 78 . Articolele din anii 70-71 degajă multă înţelegere pentru comunarzi, căci cei apăsaţi
nu pot gîndi altfel decît semenii lor. Folosind prilejul oferit de răscoala din
Croaţia, ziarul afirmă necesitatea ca popoarele să fie lăsate " ... să se fericească ele
înseşi ... " pentru că tutela străină impusă mereu a făcut nc>mulţumirea unanimă
şi debordantăÎ9. Reafirmind crezul activist al "Albinei", nwnărul 89 elin 31 ocLombrie/12 noiembrie 1877 nu exclude totuşi, pentru popoarele capabile să o ducă la
victorie, posibilitatea revoluţiei ca mijloc de in'lăturare a jugului asupritor. Adevăratele speranţe ale redactorilor răzbat uneori de sub pojghiţa legnlismului circumstant, dind la iveală ceva din sensul intim al slrădaniilor lor. Nu credem să
lipsească înţelesurile adînci, valabile pentru toţi românii, din formularea sub care
,,Albina" voia să cuprindă opinia proprie despre pasivis:m: "Pasiviştii zic puterii:
nu-ţi recunoaştem dreptul, nu-ţi recunoaştem legile şi măsurile; ne supunem acelora
numai de silă, pe cît timp puterea voastră fizică este supc>rioară; ori unde însă
şi îndată ce a noastră putere fizică va fi mai mare, vom combate şi dărîma legile
şi măsurile voas~re şi vom surpa stăpînirea voastră" 80 •
Atitudinea deschisă antidualistă a ziaTului condus de Babf'ş so conjuga cu u
înţelegere, manifestată public, a destinului şi interEselor identice ale tuturor românilor. Apelurile de solidarizare naţională se repetă, unele după altele. ,,Albina ..
cheamă pe intelectuali să conlucreze in acţiunea măreaţă de pregătire a poporului:
,.... pentru de a-şi apuca şi păstra el însuşi la timpul său soarta sa in mîinile
proprii"81. România era investită cu sarcina propă:?irii românismului al cărui
viitor ", ... zace în unitatea sa limbistică, topografică şi de aspiraţiuni"82 • In
anul 1869 "Albina" arboră formula: "Daca-românie morală, culturală, una şi indivizibilă"83, ca un deziderat pentru a cărui implinire trebuiau încordate forţele
naţiunii. Daca-românia politică subinţeleasă, însă neîndoielnică, umplînd gîndurile
militanţilor albinişti ca o nădejde a cărei intlrupare se cerea smulsă prin luptă.
In primii 2-3 ani dP apariţie "Albina" Iu sprijinită materie.!, SC' pare cu destulă
largheţe84, de familia Mocioni, de Andrei Mocioni mai ales, care dovedi o remarcabilă solicitudine. Veniturile din abonamente nu ajungeau pentru acoperirea cheltui·e1Uor de editare. La sfîrşitul anului 1868 însă, Andrei Mocioni face cunoscut lui
Vincenţiu Babeş că nu se simte în stare a mai subvenţiona ziarul şi nici tipografia
ce o proiectaseră pentru acesta. Momentul este dificil, căci neajunsurilor materiale
se adăuga perspectiva unei adversităţi pronunţate a oficialităţii, deschisă prin intr;•rzicerea debitului poştal pentru "Albina", pronunţaltă de ministc>rul de comunicaţii
în prima jumătate a lui 1869, an în care Vincenţiu Babeş, destituit din postul de
consilier la Curtea de apel pentru atitudinea sa politică, fu nevoit să mute ziarul

78

Albina, an. V, 1870, nr. 84, din 27 septembrde/9 ocbombrie.
Idem, an. VI, 1871, nr. 80, din 3/15 octombrie.
so Idem, an. VII, 1872, nr. 32, din 16/28 aprilie.
81 ldem, an. VIII, 1873, nr. 4, din 14/26 ianuarie.
82 ldem, an. V, 1870, nr. 46, din 4i16 iunie.

7

9

sa Diaconovici, op. cit., val. I, p. 84-85.
84 Arhiva Babeş, pachetul VI, doc. 14 şi 27.
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la Pesta unde se stabili şi el85. Existase intenţia a schimba cu această ocazie şi
numele ziarului in "Lumina"se, dar primul număr scos la Pesta apare cu ti·tlul,
programul şi preţul cunoscute de la Viena. O noutate in conduită ar fi năzuinţa
redacţiei, înscrisă programatic, de a face ca ziarul să devină o expresie fidelă a
clubului "deputaţilor naţionali"8 7 •
Materialiceşte, existenţa ziarului a putut ii totuşi asigurată. Ajutorul bogatei
familii din Banat nu fu retras cu totul88 şi cu timpul se ajunse la un număr
relativ constant de abonaţi, intre 800-1100 anual89 şi, deşi "prenumeraţiile" nu
erau intotdeauna achitate la timp, din venitul realizat astfel se putu incropi un
fond de siguranţă.
Direcţia politică _a "Albinei" o duse in mod inevitabil la conflicte grave cu
autorităţile statului austro-ungar. După 1870-71 incep procesele de presă, intentate
redactorului responsabil sau colaboratorilor. Au fost rari anii fără 2-3 procese
de presăCJO. Vincenţiu Babeş fu implicat in mai multe. Ultimul dintre ele, in care
r~i a obţine, ca şi in celelalte de altfel, achitarea, se desfăşură la inceputul
anului 1877. Acuza era gravă: "agitaţie, pentru turburarea cu puterea a păcii şi
ordinei publice ... " căci autoritatea politică se văzuse vestejită fără cruţare in
articolul incriminat. Argumentele procuraturii nu-i putură convinge pe juraţi, aşa
cum se intimplase in l!l74, cind redactorul Gruia Liuba fusese condamnat, după
ce se autodenunţase ca autor al unui fulminant articol adresat in 4 septembrie
(st.v.) 1873 românilor din confiniul militar banatic, nemulţumiţi de vexaturile
administraţiei de stat, la 15 luni de inchisoare şi 500 de !lorini amendăPl. Procesele
de presă erau dăunătoare nu numai prin prigoana ale cărei victime se vedeau
redactorii, dar şi prin cheltuielile mari de judecată implicate, care, cel mai adesea,
erau suportate din bugetul ziarului.
"Albina" duse astfel, vreme de 10 ani şi mai bine, viaţa nesigură a ziarelor
naţionalităţilor din Austro-Ungaria, oricind in pericol de a fi suprimate. Duşmănia
manifestă a autorităţilor şi a organelor de presă guvernamentale, infruntată de
altfel şi de "Federaţiunea", condusă de adversarul ireductibil al dualismului
Alexandru Roman, de "Gazeta Transilvaniei" şi de celelalte ziare româneşti, nu
<'rau singurele şicane, căci aceste foi, deşi angajate toate într-o acţiune cu scop
unic - propăşirea românilor supuşi - nu ştiură evita, din nefericire, altercaţiile
intestine92 ce atingeau uneori tonuri grave, intr-o variată gamă de atacuri reciproce.

85 Teodor Botiş, op. cit., p. 96; in 14 iunie 1869, Sigismund Borlea protestă in
parlament împotriva acestui act discreţionar, dar fără rezultat; vezi T. V. Păcăţian,
Cartea de aur, vol. V, p. 185-186.
as Albina, an. IV, 1869, nr. 55, din 22 iunie/4 iuilie.
87 Idem, nr. 56, din 6/18 iulie; vezi şi Arhiva Babeş, pachetul VI, doc. nr. 66.
88 Idem, an. XI, 1876, nr. 117 şi 118, din 31 decembrie/IZ ianuarie.
89 Idem, nr. 107, din 21 noiembrie/3 decembrie.
90 Idem, an. XI, 1876, nr. 117 şi 118, din 31 decembrie/12 ianuarie.
91 Idem, an. X, 1874, nr. 26, din 5/J7 aprilie.
02 Chestiunea cere a fi tratată aparte, pe larg, ea nu poate fi lămurită aici şi
nici nu intră în atenţia noastră.

https://biblioteca-digitala.ro

ZIARUL .. ALBINA"

327

(1866-1876)

Din sorginte obscură de multe ori, greu de identificat, motivele conflictelor,
cauzele lor, pot fi căutate in substratul material- goana după prenumeranţi, în cel
confesional - că~i sensibilitatea rămăsese, chiar dacă duşmănia confesională işi
trăise de mult veacul -, in nestatornicia influenţei politico-ideologice in masa de
popor, flructuantă şi supusă unor modificări adesea, dar nu intotdeauna, obiective.
"Albina" s-a infruntat mai mult cu .,Federaţiunea", căci "Concordia" ieşi degrabă
din competiţie, "Gazeta" şi "Telegraful" erau departe şi cu pretenţii mai reduse
la cimpul de influenţă din Banat şi Ungaria, iar "Familia" nu ridica ambiţii
poliltice mari. N-ar servi de bună seamă adevărului ignorarea eventualităţii resentimentelor persouale dintre cei doi conducători, Ail.exandru Roman şi Vincenţiu Babeş,
mai veche pare-se, izvorîtă din concepţia lor deosebită asupra căilor imediate de
urmat, a tacticii de luptă a prezentului, a formulei imperativului major politicanaţional. Roman cerea federalizarea imperiului pe baze naţionale, cu nădejdea
nemărtrurisită de a face in acest fel un pas insemnat către momentul disoluţiunii
imperiului, dar gruparea de la ,,Albina" se funpotrivt:a sloganjll].ui federallsf-'3, de
teama federalizării grupelor de provincii sau a provinciilor istorice, căci federalismul
naţional, pe care-I admitea fără rezervă, nu-l credea realizabil in condiţiile de
atunci. Babeş şi cercul său politic se regrupară după 1067 in jurul ideii de îndreptăţire egală a popoarelor94 din imperiu, care nu avu nici ea pînă la urmă mai
multe şanse de realizare.
Babeş şi colaboratorii săi simţiră de grabă că şubrezirea iminentă a frontului
foilor române, spart de zizanie, reduce forţele Juptei colective. In 1871, "Albina" 95
întinse o punte de înţelegere spre "Federaţiunea", al cărei efort valoros impotriva
adversarului comun îl aprecia, dar normalizarea rruaţiilor întîrzie. Babeş repetă
apelul 96 , el invită pc cei de fa "Federaţiunea", subliniind destinul identic al celor
două ziare şi grupări politice, la emulaţie în folosul poporului român. Nu se remarcă vreo îmbunătăţire a raporturilor nici după acest demers. In "Albina",
apelurile la solidaritate intre luptătorii naţionali devin in 1874 tot mai dese97. In
1875 însă "Federaţiunea" îşi încetează apariţia fără ca dezacordul cu albiniştii să
fi cunoscut o rezolvare, căci în bună măsură clisensiuni·le acestea izvorau din disputele politice interne ale mişcării românilor din Austro-Ungaria, care vor culmina
ca intensitate in ultimul deceniu al secolului trecut.
In anul 1866 "Albina" apare de trei ori pe săptămînă, dar in format mic.
Pentru a o feri de " ... pericolele ce o ameninţă de SU6 ••• ", conducerea ei anunţă
" ... un ton mai puţin ofensiv ... "98 Era rezultatul numeroaselor procese de presă.
Totuşi, la sfîrşitul anului 1876 apariţia ziarului încetează, nu din motive materiale,
ci, mai degrabă, dacă e să dăm crezare afirmaţiilor redacţiei, din cauza unor greutăţi <interne, "de edare", şi a riscurilor oe le intimpina cu un grup de oondtl<!ere
îndrumat de Vincenţiu Babeş, suspectat de mai multă vreme de autorităţi pentru
activitatea lui politică. Redacţia pronunţă cuvintul de adio în convingerea că ideile
93
94

95
98

97
9

8

Albina, an. IV, 1869, nr. 76, din 14/26 septembrie.
Idem, an. I, 1866, nr. 66, din 14/26 septembrie.
Idem, an. V, 1871, nr. 73, din 9/21 septembrie.
Idem, nr. 78, din 26 septembrie/8 octombrie.
Idem, an. IX, 1874, nr. 1, din 2/14 ianuarie şi nr. 18, din 7/19 martie.
Idem, an. X, 1875, nr. 80, elin 13/25 decembrie.
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propagate d0 "Albina" ,, ... nu se poate să nu fi pătruns şi să nu fi incolţit şi
prins rădăcini in piepturile române şi ele vor răsări l?i vor dezvolta ramuri puternice şi vor marca calea vieţii, calea din robia Vavilonului spre pămîntul făgă
duinţei, spre România şi împărăţia gintei lui Traian" 99. Credem că la încetarea
apariţiei "Albinei" a tras mult in cumpănă convingETea conducătorilor politici
bănăţeni, dobîndită în decursul apariţiei foii lui Babeş, că un ziar editat in mijlocul
masei căreia este destinat îşi va atinge obicctivele cu mult mai multă eficacitate.
Ziaristica bănăţeană românească se mută aşadar de la Pesta la Timişoara, unde
apăru în 1880, cu concursul substanţial al aceluiaşi Babeş 100 , "Luminătorul" redactat de Pavel Rotariu.

Ziarul "Albina", emanaţie a efervescenţei politice caracteristice frămin
tatului deceniu al şaptelea al secolului trecut, a scris prin activitatea sa
o pagină de istorie politică şi culturală a românilor din Austro-Ungaria,
interesantă mai ales prin atitudinea generală de rezistenţă manifestată
in faţa opresiunii. El nu a apărut întîmplător, ci intr-un moment cînd
acţiunea politică românească, ajunsă in preajma inevitabilului act dualist,
se vede nevoită a-şi multiplica mijloacele combative. Se născu din nevoi
şi fu sortită a lupta pentru înlăturarea loc. Apariţia "Albinei", organ ral
activismului bănăţean, fusese cerută de o anume stare social-politică a
românilor din părţile locului, şi a fost posibilă, căci nivelul de cultură
al populaţiei, cel puţin al părţii mai instruite, era suficient de ridicat
pentru a se putea găsi un număr de circa 1000 de abonaţi anual. Pe de
altă parte, ea vădi existenţa unui număr îndestulător de bărbaţi politici
şi de cultură, incit să se poată forma un colectiv redacţional valoros şi
UIIl grup de colaboratori constanţi, care conlucrară pentru realizarea unui
conţinut mereu prestigios al ziarului. Se remarcă dintre ei, în primul
rind, Vincenţiu Babeş, care a condus de fapt ziarul şi care, prin activitatea sa la "Albina", deschide drumul ziaristicii politice din Banat, cale
bătută in anii ce urmară de oameni formaţi sub mîna lui, în redacţia
din Viena şi apoi din Pesta, ce continuară, prin "Luminătorul" şi mai
apoi "Dreptatea" (1893), ambele iniţiate şi inspirate de Babeş, acţiunea
începută la 1866. Prin ţinuta sa politică, prin rosturile· culturale, prin
formarea unor viitori oameni de condei sau politici, prin mesajul de
propăşire, prin însuşi exemplul său, căci a tăiat făgaş adinc pentru succesori, "Albina" rămme in istoria românilor din primul deceniu al
dualismului ca o realizare naţională rema~cabilă, definitorie pentru evoluţia culturală şi politică ulterioară a mişcării de emancipare din Banat
şi valea inferioară a Mureşului cu deosebire.
G. CIPAIANU

99

100

şi 118, din 31 decembrie/12 ianuarie.
proces-verbal privind înfiinţarea Luminătorului.

Idem, an. XI, 1876, nr. 117

Arhiva

Babeş,
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LE JOURNAL "ALBINA" (1866-1876);
APPARITION, COLLABORATEURS, ORIENTATION GENERALE
(Resume)
L'article presente l'un des joumaux les plus important.s qu'aient eu les Roumains
de l'empire des Habsbourg au XIXe siecle. L'existence d'une dizaine d'annees du
journal "Albina" est analysee sous ses multLples aspect.s: politique, culturel, economique. En s'appuyant sur une large information, surtout d'archive et de presse, les
affirmations de l'auteur m(ment vers la conclusion que le journal a constitue une
remarquable tribune de la lutte des Roumains pour l'emancipation.
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MINERITUL CARBONIFER IN BANAT
INTRE ANII 1867 şi 1900

După 1867, mineritul carbonifer, cea mai tînără ramură a industriei
miniere din Transilvania, a ajuns în prima linie a activităţii miniere.
In domentiul carbonifer, dezvoltarea oopiltalistă mtr-nn ritm mai rapid
se baza pe două premise fundamentale: pe de o parte pe formele organizatorice mari de timpuriu închegate şi relativ moderne din punct de vedere
tehnk al exploatării, ian pe de alta pe impulsurile venite din partea pieţii
interne în continuă lărgire. Premisa obiectivă a avintului era dată in
domeniul minertitului carbonifer, :iin sensul că Transilvania era una din
ţările emopene cele mai bogate in cărbune. De asemenea, au fost favorabili şi factorii de producţie, 1n primul rind importul de capitaP.
La inceputul perioadei de care ne ocupăm, mineritul cărbunelui negru
in Banat arvea deja o tradiţie aproape seculară cu exploatăm ce produceau
cărbune în cantităţi mari, industriale. Era cum.oscut şi bazinul carlx:mifer
elin: Valea Jiului, cu roate că aici exploatarea cărbunelui nu de~ise
încă stadiul iniţial; s-a ajuns numai la prospecţiuni şi la punerea bazelor
unei exploatări de proporţii mai mari. O activitate minieră ce-i
drept, cu minime rezultate de producţie - se desfăşura şi pe teritoriul
zăcămintelor de lignit din regiunea SfÎITltul Gheorghe, pe teritoriul zăcă
mintelor de cărbune brun din Valea Almaşului de lîngă Cluj, precum şi
pe alte teritorii carhonifere 2 •
ConsoHdarea ce a urmat încheierii pactului dualist din 1867 a adus cu
sine accelerarea dezvoltării generale capitaliste 3 • In ciuda faptului că
crizele economice, precum şi crizele politi,ce interne aru tulburat ani de-a
rÎIIldul viaţa economică, ultima treime a sec. XIX poate fi considerată
totuşi drept cea mai rodnică perioadă a capitalismului. Modernizarea
agrieuJ.turii, apariţia unei reţele modern.e de comunicaţie, creşterea pînă
la "Jn anumit nirvel a acumulării capitaluJ.ui, apariţia marii industrii meca1 Cf. L. Vajda, Capitalul străin în industria minieră şi 1netalurgică a Transilvaniei (1867-1900), în ActaMN, IX, 1972, p. 229-254.
2 Cf. L. Vajda, Inceputurile dezvoltării mineritului de cărbuni in Transilvania,
în ActaMN, I, 1964, p. 398-413.
3 Caracterizarea pactului dualist şi a perioadei de
p. 643-683; Din istoria Transilvaniei, II, p. 187-264.
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nizate au creat o atare mobilitate a factorilor productivi, care, in pofida
frinei pe care o reprezentau in continuare factorii economici şi politioosociali - consecinţă indeosebi a situaţiei dependente a Transilvaniei in
cadrul monarhiei austro-u.ngare - , a contribuit la accelerarea dezvoltării.
In acest proces, dez\·oltarea ramurilor industriale extractive şi cu deosebire a mineritului de cărbune a prezentat rezultate relativ remarcabile.
Astfel, de pildă, pînă ce intre 1866 şi 1900 ritmul mediu de creştere a
tuturor teritoriilor miniere donate era de 3,4, creşterea teritoriilor rezervate mineritului de cărbune este de 4,8. In 1866, proporţia teritoriilor
ocupate de intreprinderile miniere carbonifere era de 37,90/0 din suprafaţa totală a teritoriilor miniere donate; in 1900, această proporţie creşte
la 54,40;'0. Rezultate asemănătoare reies şi db datele referitoare .la
producţie. Intre 18GI şi 1900, produqia de fier urut ar crescut de 5 ori, pe
cind cea a cărbunelui de 7,4 ori. Ca urmare, s-a modificat considerabil şi
cantitatea producţiei de cărbune pe cap de locuitor: de la 59 kg în 1866,
ea a crescut la 320 kg in 1900.
In anii de după 1867 s-a schimbat intreaga structură productivă a
industriei minier-e şi metalurgice din T11-ansilvania, ca urmare directă a
restructurării econom ic::o-industriale generale care era în cea mai st.rinsă
legătură indeosebi cu lărgirea activităţii industriale şi transformarea ei
calitativă: apariţia marii industrii mecanizate. Princip:1lul rezultat al acestei schimbări a fost faptul că, in cadrul valorii globale a producţiei miniere şi metalurgice din Transilvania, pe prim plan a ajuns producţia
celor mai importante materii prime industriale, cărbunele şi fierul. După
cum reiese din datele existente, ritmul cel mai rapid de dezvoltare s-a
inregistrat în domeniul mineritului de cărbune. Valoarea producţiei a
crescut aici intre 1867 şi 1900 cu 19,80/0, faţă de creşterea de 16,4o/o in
domeniul producţiei de fier brut şi de scăderea cu 35,30f0 a valorii prod'llCţiei metalell)r nobile şi colorate. De altfel, această creştere a ritmului
dezvoltării producţiei de cărbune era strins legată nu numai de problemele dezvoltării siderurgiei, a industriei grele sau chiar in general a
industriei capitaliste mecanizate, ci şi ou progresul economic general
capitalist, constituind o premisă indispensabilă a acestuia.

*
Pînă in ultimii ani ai sec. XIX, rolul principal în producţia carboniferă. din
Transilvania 1-a avut mineritul de cărbune din Banat, nu numai datorită cantităţii,
ci mai cu seamă pentru că această producţie urmărea în primul rînd exploatarea
zăcămintelor de cărbune negru, mai preţioase, cu o valoare de combustie mai
ridicată. Incă înainte de 1867 au luat fiinţă în acest scop 7 întreprinderi miniere.
Incepind cu deceniul al optulea, odată cu creşterea cererii de cărbune 'şi a
"febrei" fondărilor de întreprinderi capitaliste, s-a trecut treptat la prospectarea
şi exploatarea zăcămintelor bănăţene de cărbune negru şi lignit, aşa înc.Dt de
pildă în 1900 găsim deja pe teritoriile de căi'!bune din Banat peste 30 de intreprinderi miniere carbo:1ifCTe.
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11. Mineritul

cărbunelui

negru

După 1867, mineritul cărbunelui negru in Banat s-a concentrat in special in
zona zăcămintelor din Steierdorf-Anina, Doman, Secui, Berzasca şi Baia Nouă
(Eibenthal), grupindu-se în majoritate covîrşitoare în cadrul a lrel întreprinderi.
Teritoriile carbonifere cele mai mari şi cu cea mai mare producţie, anume cele
de la Steierdorf-Anina, Doman şi S~ul, se aflau în posesia intrer>rinderii Kaiser-

liche und Konigliche Privilegierte Osterreichische Staatseisenbahngesellschaft
(prescurtat S.T.E.G.). După 1867, bazindu-se pe rezultatele obţinute pînă atunci în
producţia minieră, S.T.E.G.-ul a dezvoltat teritoriile amintite, ele transiormîndu-se
într-un imens stabiliment industrial, pe de o parte pentru a satisface ncvmle crescinde ale propriilor ramuri industriale şi căi ferate, pe de alta spre a corespunde
necesităţilor generale de cărbtme.
S.T.E.G.-ul, <J.ceastă uriaşă întreprindere a capitalului bancar austriac şi francez,
a ajuns pînă in 1867 să dispună de un teritoriu minier carboniier de cea.
18 440 000 m2. In d~eniile următoare întreprinderea s-a extins în continuare, pentru
a-şi putea asigura şi mai mult situaţia monopolistă in producţia bănăţeană de
cărbune negru. Rezultatul se refl~tă in următoarele date: teritoriul minier donat
pînă in 1876 însumează cea. 26 200 000 m2, in 1880 33 900 000 m", in 1890 35 600 000 m~ 4 •
Prin deschiderea continuă a mereu noi exploatări, prin construirea şi generalizarea sistemului de exploatare cu metoda puţurilor, prin lărgirea bazei tehnice,
întreprinderea minieră se dezvolta rapid, fiind in măsură să asigure' in cadrul
fiecărei etape de dezvoltare menţinerea producţiei de cărbune, în esenţă, Ia acelaşi
nivel. Intre 1867 şi 1880, producţia anuală de cărbune a întreprinderii S.T.E.G. se
cifra la cea. 2.4 milioane chintale, cantitate ce nu a suferit schimbări notabile nici
în timpul crizei de supraproducţie din 1873 şi nici în perioada de stagnare ce
i-a urmat. Jumătate din cantitatea cărbunelui extras era foJosită în unităţile proprii
ale S.T.E.G.-ului - în furnale, în uzinele siderurgice, în fabrica sa de maşini,
în cea de produse chimice, în fabrica de ciment şi cărămidă -; o ci!time de 3/10 era
consumată de propriile sale căi ferete, dar 2/10 au fost puse îr. circulaţie
comercială, pentru moment mai ales in oraşele bănăţene mai maris. Producţia
medi€1 prin anii 1880 se cifra deja la \cea. 3,4 milioane chintale. Din această cantitate,
uzinele siderurgice de la Reşiţa şi Anina consumau anual în medie 2,5 milioane
chintale sub formă de cărbune de mină şi 830 000 chintale sub formă de cocs 6,
deci peste trei sfei'lturi din totalul cărbunelui extras. Astfel, partea cu care apare
S.T.E.G.-ul pe piaţa cărbunelui s-a micşorat. In ultimul deceniu al veacului, producţia anuală s-a ridicat la aproape 4 milioane chintale; ca urmare a acestui fapt,

Hivatalos Stati:;ztikai Kozlemenyek, 1869, fasc. III, p. 124, 133; Hanrtken Miksa,
Magyarorszcig szentelepei es szenbanyciszata, Budapest, 1878, p. 14-15; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1879-1881, p. 157; idem, 1892, p. 66.
5 Hantken Miksa, op. cit., p. 86.
6 Keleti Kâroly (red.), Hivatalos jelentes a budapesti 1885-ki orszcigos ciltalcinos
kicillitcisr6l, II, Budapest, 1886, p. 618.
4

https://biblioteca-digitala.ro

L. VAJDA

334

precum l?i a etatizării, în anul 1891, a căilor sale ferate, ,,societatea a ajuns incă
pe atunci in situaţia de a putea satisface, in afară de necesităţile sale proprii, şi
nevoile de cărbune ale altor intreprinderi industriale" 7 •
Dublarea, între 1867 şi 1900, a producţiei de cărbune negru a S. T.E.G.-ului a
fost un rezultat nu atit al extinderii teritoriale, cit mai degrabă al perfecţionării
treptate a procedeelor de exploatare minieră. Datorită condiţiilor de amplasare a
cărbunelui, asigurarea unui nivel ridicat al producţiei era posibilă numai prin
dezvoltarea metodei de exploatarc în adîncime, prin introducerea sistematică a
metodei de exploatare prin puţuri miniere, mai costisitoare, in locul exploatării
lesnicioase şi mai ieftine a metodei galeriilor. S.T.E.G.-ul a început încă imediat
după 1860 să treacă cu totul la metode de exploatare în adîncime prin puţuri a
cărbunelui negru, procedeu pe care 1-a şi tradus in fapt în decurs de un deceniu
şi jumătate.

In acest sens, la inceputul perioadei pe care o tratăm, in stadiul cel mai avansat se găsea mina de la Steierdor!-Anina, unde se scotea, în cinci complexe de
straturi, cărbunele cel mai imbelşugat cantitativ şi totodată calitativ cel mai bun.
Intre 1867 şi 1874 au fost construite 8 puţuriB, astfel că mina avea, împreună cu
puţurilc anterior săpate 9 , in total 13 puţuri. Amplasarea formaţiunii carbonifere fiind vorba despre formaţiuni multiplu deranjate prin falii - a făcut necesară construirea unui mai mare nwnăr de puţuri, care să cuprindă, fiecare, cîte un spaţiu
mai restrins de exploatare. Anii următori au adus cu sine, totuşi, rnicşorarea nwnă
rului puţurilor deschise in cadrul întreprinderii şi totodată lărgirea spaţiului lor
de exploatare. La sfîrşitul celui de al optulea deceniu funcţionau 10 puţuri, in
1890 8 puţuri, iar in 1895 abia 6 puţuri1°; in schimb, spaţiul ~or de exploatare a
fost mult lărgit, prin explorări noi, in parte - in funcţie de inclinarea zăcămilnte
lor - in adîncime, dar in parte şi orizontal, prin galerii transversale ~te unele
sub altele. Adincimea totală a puţurilor aflate în exploatare era la mijlocul deceniului al optulea de cea. 1950 m, in schimb in 1880 de 2500 mu. Mai tîrziu, s-a
ajuns şi mai in adincime prin noile explorări. Astfel, de pildă, in 1894 puţul
Thinnfeld nr. 1 era adinc de 354 m, faţă de 276 m cîţi avea in 1876. Puţu'l Frederic
a ajuns pînă la adincimea de 385 m, in 1876 el avind doar 65 m adincime. La puţul
Gustav adincimea era de 442 m, iar la puţul Thinnfeld nr. II de 544 m, mai mare cu

Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1900, p. 32.
a Este vorba de următoarele puţuri: Thinnfeld nr. II (1867), Uterisch (1868), Hilde~ (1869), Frederic (1869), Panor (1871), Ronna (1874), precwn şi de puţucile
heitz şi Anina.
9 Aceste puţuri sint următoarele: Kolovrat (1846), Kiibeck (1847), Thinnfel.d nr. I
(1851), Colonie (1862) şi Gustav (1862).
1o Puţurile in funcţiune in anul 1878 erau următoarele: Kiibeck, Thinnfeld nr. I,
Colonie, Gustav, Thinnfeld nr. II, Uterisch, Hildegard, Frederic, Panor şi Anina;
în anul 1889 a fost redeschis puţul Kolovrart, sistat încă in anul 1853, în anul 1890
puţul Ronna, iar puţurUie Uterisch, Hildegard, Panor şi .Anlina au fost închăse; pină
in anul 1895 au mai fost sistate puţurile Kolov.rat şi Thinnfeld nr. I.
u Hantken Miksa, op. cit., p. 78; Raportul camerei de comerţ şi industrie din
Timişoara, 1879-1881, p. 152.
7
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peste 200 m decît în 187612. Spaţiul de exploartare al puţuri'lor oscHa la sfîrşitul
deceniUlui al optulea între 800-2000 m, in deceniul al zecelea între 2000-3000 mt:J.
Avînd în vedere dificultăţile terenului pll"in care erau săpate majoritatea puţurilor,
fiind vorba de terenuri curgătoare, care exercitau presiuni imense, aceasta făcea
necesară cadrarea puţurilor. La început se intrebuinţau pentru susţinere cadre
din lemn, care însă în decursul anilor nu au rezistat suficient presiunilor; la finele
secolului s-a trecut şi la cadrarea puţurilor cu beton. Puţurile erau construite,
fără excepţie, cu o secţiune dreptunghiulară şi, în general, cu dimensiuni reduse.
La fiecare puţ existau cite două secţii de transport şi una de circulaţie (cu excepţia puţului Kilbeck, unde erau 4 secţii de transport), precum f?i, in general, cîte
o secţie pentru evacuarea apelor.
Galeriile principale erau înaintate
prin această metodă galerii solide şi
cărbunelui extras.

direcţionat
uşurînd

în culcuşul straturilor, obţinîndu-se
atit aerisirea minei, cit şi transportul

Abatajul se făcea după grosimea straturiJ.or, prin două metode diferite: stratul
principal era exploatat prin fîşii orizontale complet rambleate, iar straturile mai
subţiri prin trepte răsturnate, fără rambleu.

In

ce priveşte instalaţiile miniere, transportul în puţuri se făcea fie direct la

suprafaţă14,

fie pînă la niveluJ. cite unei galP.rii
galeriilor de transport era de 31e.

şi

prin ele la

suprafaţăts. Numărul

Mina de la Doman, din ,care se extrăgea cea mai mare cantitate de cărbune după
mina de la Steierdorf-Anina din cele două stra.tjuri exi5tente şi apte pentru exploatare, a fost transformată tot de S.T.E.G. încă inainte de 1867 in exploatare prin
puţuri, avîndu-se în vedere extinderea in adincime a straturilor foarte dezordonat
~ezate. Pînă în 1890, cărbunele era exploatat prin intermediul a patru puţuri, din
care porneau galerii tra.nsversale1 7 , la adincimea de 200 pînă la 460 m. In total
au fost cuprinse şase orizonturi, ultimul orizont fiind deschis în anul 1894, legat
de puţul Szechen, care comunica încă de la 1864 cu galeria principală, Erbstollen.
ln 1890, puţul Leopold I, săpat in anul 1868, în partea de răsărit a minei, a fost
închis. Puţul Leopold II, săpat in anul 1878, fu amenajat, in 1893, în scopul evacuărili. apelor. Un alt puţ, cu denumirea Gheorghe, care servea de fapt prospec-

12 Raportul camerei de
Miksa, op. cit., p. 78.

comerţ şi

industrie din

Timişoara,

1894, p. 68; Hantkcn

13 A
szabadalmazott Osztrcik-Magyar Allamvasuttcirsasag magyarorszcigi uradalmrinak leircisa (in conrtinuare: Az Allamvasuttcirsascig leircisa), Budapest, 1891, p.
26-28; Hantken Miksa, op. cit., p. 78.

In cazul puţurilor Panor, Hildegaro, Thinnfeld nr. I, Anina şi Gu:stav.
15 In cazul puţurilor Kilbeck, Colonie, Uterisch, Frederic, Thinnfeld nr. II.
16 Cele trei galerii de transport ISînt următoarele: galeria Mihai-Martin care avea
legăJtură cu puţul Frederic, galeria Dulnik, legată de puţurile Kilbeck, Colonie şi
Uterisch, galeria Abhub cu legătură la puţul Thinnfeld nr. II.
17 Aceste puţuri sînt următoarele: Szechen, ~. Leopold I şi Leopold II.
14

https://biblioteca-digitala.ro

L. VAJDA

336

ţiunilor, a funcţionat pma la anul 1896, cind s-a dărimatlB. Transporturile fură
efectuate prin galeria-tunel Franz Josef, amplasată în ultimul culcuş de str;:1t de
cărbune.

Mineritul prin metoda galeriilor s-a transformat in minerit in adincime cel mru
tîrziu la Secui, după ce cărbunele aflat la nivelul celor trei galerii din Valea
Seculul\C şi al celei de a patra din Valea Riului Alb1 9 a fost deja extras. In 1869
s-a inceput aici adincirea puţului Alfred, la distanţă dt> 57 m la gura celei mai de
jos galerii, galeria Dercsenyi. Acest puţ a devenit intrarea principală in minâ,
avind ca galerie de transport galeria Dercsenyi. Puţul exploata patru straturi de
cărbune, aşezate unul peste altul. La sfîrşitul deceniului al optulea, el avea adîncimea de 200 m, cu patru niYC'IC' de <'xploatare, in schimb in ultimul deceniu al
secolului trecut adincimea era de 470 m, cu şapte nivele de exploatare2o.
După descrierile contemporane, mineritul de cărbune negru al S.T.E.G.-ului era
cel mai avansat in Transilvania din punct de vedere al nivelului tehnic, dar se
afla in frunte şi pe planul intregii monarhii. In 1860-70, corespunzător nivelului
tehnic de atunci, utilizarea a numeroase maşini cu aburi cu un randament mic era
caracteristică instalaţiei mecanice a minelor. Baza tehnică a minelor carboni!ere
ale S.T.E.G.-ului era însă deosebită de nivelul general. Forţa metrică necesară
transportului, evacuării apelor şi aerisirii era deservită în 1877 de 29 maşini cu
aburi insumind 2609 cai-putere; dintre acestea randamentul a 10 ma"?ini era încă
de pe atunci mai mare de cite 100 cai-putere2 1. De acum inainte, dezvoltarea
tehnică s-a manifestat prin creşterea capacităţii totale a maşinilor cu aburi aflate
in funcţiune - crescind pînă in 1900 la peste 3100 cai-putere - , prin darea in
funcţiune a unor ansambluri mecanice cu randament din ee in ce mai ridicat,
precwn şi prin apariţia primelor instalaţii şi maşini acţionate electric.
Hantk<"n Miksa, op. cit., p. 47-48; Raportul camerei de comerţ şi industrie
din Timişoara, 1895, p. 22-23; Mihalik Sandor, Resica jelene es multja, Reşiţa,
1896, p. 31-32; Ion Păsărică, Monografia uzinelor de fier şi domeniilor din Reşiţa
şi fromuseţea naturală a imprejurimilor, Bucureşti, 1936, p. 39.
10 Galeriile erau denumite astfel: Dercsenyi, Bartel, Gheorghe şi Riu-alb.
2o Hantken Miksa, op. cit., p. 40; Az Allamvastlttarsasag lef.rcisa, p. 19.
21 Repartizarea maşinilor cu aburi intre minele S.T.E.G.-ului şi folosirea lor era
18

următoarea:
Maşinile

Mina

Steierdorf-Anina
Dom an
Secui
Total
• (Matina a fost folositA

şi

cu aburi pentru

Transport

Evacuarea
apei

nr.'

c.p.

nr.

10
3
1*

1115
162
150

5

14

! 14271

1

3
-

8

1

Aerisire

c.p.

nr.

930
27
-

6
1

1957

pentru evacuarea apelor din minA).
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125
100

21
7
1

2170
289
150

1 225 1 29

1 2609

1

-

-

7

Total
1
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Producţia

de

cărbune

a S.T.E.G.-ului între 1867-1900

Cantitatea
ANUL

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

SteierdorfAnina

1 613 620
1 956 380
1 725 780
1 633 880
1 748 950
1 843 100
1 990 560
1 728 800
1 669 180
1 643 300
1 676 330
1 613 090
1 712 530
1 913 410
1 969 920
1 801 430
2 173 940
2 227 000
2 322 200
2 387 400
1 871 660
2 413 200
2 704 500
2 529 600

Nu avem date

produsă,

în chintale
Secui

Dom an
1

1

243 510
228 500
302 290
339 040
386 390
437 620
499 230
485 350
464 600
604 170
529 630
431 300
424 730
478 400
590 580
619 500
552 160
594 600
675 270
633 200
581 520
670 560
721 410
774450

Nu avem date

..
-,,-

-

151 500
137 500
130 440
100 760
123 030
140 480
155 690
187 180
193 630
277 110
245 780
235 600
335 310
403 980
460 750
515 840
552 810
517 220
547 940
540 830
488 010
491 170
530 770
562 320

Nu avem date

-

.... -,,...... -.
-

-

-

-

-

Total
1

-

-

-

1

2 008 630
2 322 380
2 158 510
2 073 680
2 258 370
2 421 200
2 645 480
2 401 330
2 327 410
2 524 580
2 451 740
2 279 990
2 472 570
2 795 790
3 021 250
2 936 770
3 278 910
3 338 820
3 545 410
3 561 430
2 944 350
3 574 930
3 956 680
3 866 370
3 865 000
3 990 379
3 907 113
3 720 902
3 796 720
4 029 408
3 450 545
3 987 883
3 945 611
3 988 898

In privinţa utilajului tehnic, cea mai avansată era, încă de cînd a deschis promina din Steierdorf-Anina. In deceniul al optulea al secolului tre<:ut,
energia mecani,că utilizată aici a constituit 83,40fo din totalul de cai-putere folosit în
exploatările S.T.E.G.-ului. Pină în 1900, nici nu a avut loc vreo schimbare esenţială în ce priveşte cantitatea totală de cai-putere folosită la mina din SteierdorfAnina, această canhtate oscilînd în jur de 2200. Prin primele aoncentări efectuate in
activitatea întreprinderii pe la sfîrşitul secolului, instalaţia mecanică s-a dovedit
a fi suficientă. h schimb, mina din Doman a suferit pînă în 1900 o considerabilă
dezvoltare în privinţa utilajului tehnic. Faţă de existentul anterior de 7 maşini cu

ducţia,
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aburi inswnind 289 cai-putere, in jur de 1900 lucrau aici 11 maşini cu aburi cu
randamentul total de 712 cai-putere. La mina din Secui găsim trei maşini cu aburi
avind in total 235 cai-putere.
Dezvoltarea tehnică era cea mai rapidă in domeniul transporturilor. Randamentul maşinilor de extracţie in puţuri varia, de fiecare maşină, intre 150-300 caiputere. Maşinile de extracţie mai mari, care erau in general maşini gemene cu
aburi, erau executate in fabrica de maşini a S.T.E.G.-ului din Reşiţa. Din 1874 s-a
introdus - la mina din Doman - transportul pe calea ferată in subterană cu
Looomotive cu aburi, cu două maşini mici, de cite 6 cai-putere, iar incepind din anUl
1897 tracţiunea cu ajutorul locomolivei electrice, dar nu s-a abandonat transportul
cu cai al cărbunelui, şi anwne in nivelele aflate dedesubtul galeriei inferioare;
de asemenea, s-a continuat transportul prin forţa oamenilor, de la abataje pînă la
rostogoluri de cărbune22.
Mina din Steicrdorf-.Anina a fost conexată cu Reşiţa printr-o linie ferată construită încă in 1804 prin Oraviţa. Cărbunele din Doman a ajuns la clasor şi la
fabrica de cocs din Reşiţa prin galeria-tunel Franz Josef, construită tot in 1864.
Cea dintii legătură cu calea ferată intre mina din Secui şi Reşiţa a fost construitf1
intre 1868 şi 1870, constind in tracţiune cu cai, care, neoorespunzînd cerinţelor, a fost
transformată pînă in 1873 in linie cu tracţiune de locomotivă cu :1buri.
Masinile de evacuare a apelor erau, conform modelelor din jurul anului 1870,
pompe cu sistem de prăjini acţionate de maşini cu aburi instalate la suprafaţă.
Printre maşinile de evacuare a apelor utilizate la mina din Anina - instalaţii CP
aveau in general un randament ridicat -, găsim două maşini cu aburi de cite
:!00 cai-putere şi una cu un randament de 500 cai-putere23. Spre sfîrşitul secolului
au apărut troliurile cu aburi, care evacuau apa din mină in cupe făcute din plăci
de fier, precum şi pompele acţionate electric, prin construirea, in uzina de la
Doman, a unei centrale electrice de 110 kw/ore2 4•
Din cauza frecvenţei gazelor de mină, fiecare puţ a fost prevăzut cu o instalaţie
de aerisire, dar in afară de acestea au fost săpate şi puţurile de aeraj25, unde s-au
montat, incepind cu anii de după 1870, instalaţii de aerisire cu un randament mai
mare, acţionate de mtu!ini cu aburi. Printre acestea din urmă se găseau şi maşini
cu cîte 100 cai-putere ce puneau in funcţiune ventiJaloare cu diametru! elicei de
2,5---9 m şi lăţimea de :! m, avind capacitlartea de reimprospătare a 720-900 ma de
aer pe minut2 6• Totuşi, exploziile de gaze de mină şi de praf de cărbune provocau
în minele de cărbune negru ale S.T.E.G.-ului catastrofe in şir. O mulţime de spe-

22

Mihalik Sandor, op. cit., p. 32-34; Raportul camerei de
1895, p. 22-23.

comerţ şi

industrie din

Timişoara,

Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1879-1881, p. 152.
Dery Karoly, A magyar szenbanyaszat ismertetese, killănos tekintettel az 1900.
evi pcirizsi kiallftason resztvet:o vcillalatokra, Budapest, 1900, p. 214.
25 La Anina astfel de puţuri erau cele denwnite Gustav şi Frederic, la Doman
puţul Carolina şi din 1890 pînă în 1896 puţul Leopold. La Secui funcţiona, de asemenea, un astfel de puţ.
28 Az Allamvasuttcirsasag leircisa, p. 20: Mihalik Sandor, op. cit., p. 34.
2J

24
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ciali..'şti

- din ţară şi străinătate - s-au ocupat de securitaitea muncii mmtere, dar
nicidecum cu rezultate mulţumitoare, deşi metoda aplicată aici la exploatarea prin
galerii transversale a zăcăm.intelor de cărbune - şi an'UJITl.e că după luarea măsu
rilor de securitate se producea artificial, da~ă existau premise în acest Sf'ns.
~xplozia gazelor prin aşa-zisele explozii de provocare -- a iost preluată mai tirziu
şi în mineritul carbonifer din Franţa, Belgia şi Anglia.
Spre finele secolului au început să fie utilizate ciocanele si sfredelele acţionate
mai întîi cu aer comprimat, iar din 1898, la Anina, maşinile C'lectrice de forat 2i.
Energia electrică a inceput să fie utilizată şi la explorări. Din 1890, la Anina
puţul Frederic a fost adîncit în continuare cu ajutorul unui troliu de extracţie
acţionat prin transmisie de forţă electrică, iar în 1894 un troliu de extracţie acţio
nat electric a fost montat în puţul Alfrcd de la mina SccuFs.
Mineritul carbonifer ::11 S.T.E.G.-ului - ca o formă a iniţiativelor sale industriale legate de această ramură - era completat prin diferite instalaţii de producţie, ca de pildă clasoare de cărbune, spălătorii de cărbune, fabrică de brichete
şi cea de cocs.
Dacă existau posibilităţi, din cărbunele scos erau separate încă la locul abatajului cărbunele bulgări, cel mărunt sau praful de cărbune. Mai mult chiar,
cărbunele era şi clasificat prin instalaţii corespunzătoare. Astfel, de la sfîrşilul
anuLui 1890 la mina Thinnfeld nr. I de la Amina s-a amenajat un clasor de unde
cărbunele separat se transporta direct la rampa de imbarcare, fiind vărsat în
vagoanele de calc ferată.
Fabrica de brichete a fost construită în 1890 la Reşiţa pentru valorificarea prafului de cărbune din Doman, constituind cea 400fo din cărbunele extras aici. Capacitatea ei de producţie zilnică era de 60-90 tone; bricheta produsă - cea. 12 000 ton('
pe an - era folosi•tă drept combustibil pentru generart:oriri de gaz ai întreprinderii
siderurgice din Reşiţa. F'orţa motrice a instalaţiilor fabricii era dată de o maşină cu
aburi de 70 cai-putere29.
,
Cocsul era fabricat, cu mijloace primitive, la Anina încă din anul 1827, destinat
fiind furnalelor tezaurariatului. S.T.E.G.-ul a construit aici o instalaţie de fabricare
a cocsului în anul 1861, cu cuptoare de cocs împărţite în patru grupe, fiecare
cuprinzînd cîte 15 cuptoare sistem Franc;ois. Mai tirziu, in cursul reconstruirii
cocsăriei, cuptoarele fură împărţite în două grupe, una avind 36 cuptoare sistem
Gobiet şi 6 sistem Coppee, iar cealaltă 10 cuptoare Gobiet. Capacitatea sa de
producţie era de peste 24 000 tone pe anao. Activitatea de fabricare a cocsului la
Reşiţa a inceput în 1864; pînă în 1874 se întrebuinţa numai cărbune de la Secui,
deoarece cărbunele de la Doman, slab şi care nu se cocea de loc, nu era considerat
ca potrivit pentru producerea cocsului, in ciuda faptului că nici cărbunele de la
Păsărică, op. cit., p. 40, 42.
Az Allamvasuttarsasdg leirasa, p. 26-28; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1895, p. 22.
29
Ion Păsărică, op. cit., p. 36; Az Allamvasuttârsasag leirasa, p. 42; Mihalik Scindor,
op. cit., p. 35.
30
Asb6th Lajos, A bcinati banyavarosok, nyersercek termelese es ipar tekinteteben,
în Hazank es a KilljOld, Il, Pest, 1865, p. 772; Az Allamvastlttarsasag leirdsa, p. 46.
2
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Secui nu era cel mai corespunzător, din cauza conţinutului ridicat de cenuşă. In
cele din urmă, prin amestecarea cărbunelui celor două mine şi prin transformarea
parţială a cuptoarelor de cocs s-a reUJ?it să se producă un oocs de mai bună calitate. Din anul 1878 au funcţionat 55 cuptoare sistem Gobiet. Mai tirziu, după alte
transformări, au fost puse în funcţiune 47 cuptoare sistem Gobiet şi 13 sistem
Coppee, cu o capacitate anuaiă de producţie de 28 000-30 000 toneu.
Fabricile de cocs ale S.T.E.G.-ului dispuneau şi de spălătorii de cărbune. Instalaţiile de la Anina, cu ajutorul cărora erau spălate 10 tone de cărbune pe oră, erau
acţionate de o maşină cu aburi de 60 cai-putere. Forţa motrice a clasorului şi
spălătoriei de cărbune din Reşiţa era o maşină cu aburi de 50 cai-puterea-~.
Numărul de muncitori mineri de la Steierdorf-Anina, Dom3n şi Secui era considerabil de mare> deja in 1867, cifrindu-se la un total de 3324 persoane. Acest
număr a crescut pînă in anul 1896 la 4359, din care 2894 lucrau la mina din
Steierdorf-Anina, 1::!36 la Doman şi 229 la SccuP3•
Pe teritoriul unc>i mari părti a zăcămintelor din zona Berzasca, mineritul era
desfăşurat de intreprinderea Karl Klein, încă timp de cîţiva ani după 1867. Pierzindu-şi însă consumatorul principal, Prima Societate de Navigaţie cu Aburi pe
Dunăre, intreprinderea a ajuns intr-o situaţie atit de critică, incit pînă la urmă
a sistat exploatările>. In 1872 au apărut noi intreprinzători in persoana Fraţilor
Guttmann, care erau in Austria printre cei mai mari propric~ari miniC'ri. De a~um
s-a deschis o nouă pc>rioadă de dezvoltare in mineritul de aici; proprietarii, "dîndu-şi
seama de excelent<l calitate a cărbunelui. de condiţiile propice ale pieţii de desfacere, de amplasarea geograiicf1 avantajoasă a zăcămintelor de cărbune, au făcut
toate sacrificiile pentru utilizarea cit mai raţională a zăcămintelor şi pentru valorificarea corespunzătoarC' a cărbunelui "Jt.
Domeniul minier al Fraţilor Guttmann îmbrăţişa un teritoriu cu suprafaţa de
5 487 894 m 2 , in hotarul localităţilor Cameniţa, Cozla şi Sirina. teritoriu din care
se exploata din ce in ce mai mult, pc măsura extinderii lucrărilor de prospecţiuni.
Datorită amplasării favorabile a straturilor de cărbune aşezate in formă de
lentilă, avind grosimea de 5-6 m şi pe alocuri chiar de 10-15 m -, s-a aplicat
!n continuare sistemul exploatării prin galerii, numai o parte a minei de la Sirina
fiind exploatată prin metoda puţurilor. In toate cele trei mine au fost deschise
cite patru galerii la anumite distanţe orizontale ~ezate unele sub altele; lungimea
lor totală era in 1895 de 7,3 km. Galeriile porneau din apropierea apariţiilor la
suprafaţă a zăcămintelor, astfel, încît aproape pe toată extinderea lor atingeau
nemijlocit zăcămintele de cărbune. Intre timp, mina de la Cameniţa, cea mai
îndepărtată de Dunăre căci in fond toată exploatarea carboniferă din zona Berzasca era in strînsă legătură cu avintul navigaţiei cu aburi pe Dunăre - , fu
închisă din cauza lungimii şi costului ridicat al transportului cu tracţiune animală

31 Mihalik Sandor, op. cit., p. 36; Magyarorszcig gyciripara 1898-ban, fasc. II, Budapest, 1901, p. 2:12-233; RKL, 1895, p. 399.
32 Az Allamvasuttcirsasag leircisa, p. 46; BKL, 1895, p. 399-400.
33 BKL, 1897, p. 319; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1896,
p. 87.
3 • Dery Karoly, op. cit., p. 110.
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Producţia

ANUL

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

de

cărbune

a întreprinderii

Producţia,

în chintale

Nu avem date
-,,239 766
269 529
301 970
Nu avem date

-,,300 536
341 392
314 169
392 112
Nu avem date
-,,-"-,,-

Fraţii

Guttmann între 1872-1900

ANUL

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Producţia,

în chintale

Nu avem date
415 382
389 082
295 470
342 150
281 250
301 782
427 625
379 750
353 300
450 700
453 866
512 328
507 626

a cărbunelui, iar centrul de greutale al producţiei a fost strămulat 1<1 exploatările
din Cozla şi Sirina ,ce se întindeau nemijlocit pînă la Dunăre; aici s-a inceput
exploatarea a trei straturi carbonifereas.
Instalaţia mecanică a minelor insuma 640 cai-putere, utilizati la maşinile de
havat, la instalaţiile de aerisire cu transport de forţă electrică, la planudlc înclinate cu transportor acţionate cu aburi, la transporturi!~ la supraf.:tţă cu locomotive
cu aburi, la spălătoria şi clasorul de cărbune aflat la debarcaderul de pe malul
Dui,ării, precum şi la remorcherul cu aburi proprietate a întreprinderii~". Fraţii
Guttmann erau nevoiţi să rezolve prin mijloacele proprii ale întreprinderii problema transportului cărbunelui p~ apă - procurind încă în 1874 un remorcher de
:~50 cai-putere şi 20 de şlepuri - , deoarece Societatea de Navigaţie cu Aburi pe
Dunăre, căreia nu-i convenea că minele din Berzasca au ajuns pe mîna fraţilor
Guttmann, a refuzat nu numai cumpărarea cărbunelui produs, ci a cerut şi taxe
de transport ati~ de ridicate, încît cărbunele din Berzasca ar fi devenit cu neputinţă de plasat pe piaţă.
Prin deschiderea a noi pieţe - un loc de seamă ocupîndu-1 transporturile de
cărbune în România 37 - , a devenit posibilă sporirea producţiei dr cărbune, menţinerea competitivităţii sale şi asigurarea ei, în ciuda faptului, remarcat de camera
de c0merţ şi industrie din Timişoara, că "faţă de perioada anterioară, preţul produselor a coborît cu 600j0" 3B. ln 1867, producţia de cărbune a întreprinderii era de
:JS Ibidem, p. 110, 112; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara,
1879-l881, p. 148; idem, 1895, p. 26.
36 Dery Karoly, op. cit., p. 113; Raportul camerei de comerţ şi industrie din
Timişoara, 1879-1881, p. 148-149; idem, 1889, p. 70; idem, 1894, p. 70-71.
37 Matlekovits Sandor, Magyarorszag kozgazdascigi es kozmiivelOdesi 6.llapota, VII,
Budapest, 1898, p. 60.
38 Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1879-1881, p. 148.
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abia 42 900 chintale. Fraţii Guttmann produceau deja in 1874 cea 240 000 chintale,
iar pînă la finele secolului au mărit această cantitate la 500 000 chintale.
Numărul muncitorilor varia in deceniul al nouălea între 283 şi 498, cu un deceniu mai tirziu între 298 şi 529. In afară de ei, sint angajaţi numeroşi zi~eri şi
cărăuşi, al căror efectiv depăşea in unii ani cifra de 100.
Mina Albertin SzlJlWssy, aflată pe locul zăcămintelor din Baia Nouă (Eibenthal),
a fost luată in antrepriză la inceputul perioadei de care ne ocupăm, in anul 1872,
de societatea engleză Lyall et Comp. In administraţia acestei societăţi, exploatările
miniere rudimentare şi neorganizate "au devenit ceva mai raţionale", dar dificultăţile de valorificare a cărbunelui au frinat pe mai departe dezvoltarea modernă
a intreprinderii. Totuşi s-a reuşit ca în locul producţiei de 3130 chintale illTCgistrate
în 1867, să se ajungă pînă in 1874 la 56 000 chintale, iar pînă în 1877 la 95 000 !chintale de cărbune extras. Intreprinderea se caracteriza însă mai puţin prin gospodă
rirea raţională a cărbunelui, cit, mai ales, printr-o iroseală fără pic de responsabilitate. Chiar la abataje exista o pierdere considerabilă de cărbune, intrucit se
valorifica numai cărbunele-bulgări, pe cind cel mărunt şi praful de cărbune era fie
lăsat in mină, fie aruncat. Mare parte din cărbunele scos la suprafaţă se pierdea
şi el, fiind triat in ciur. Astfel, de exemplu, din producţia realizată în 1877 s-au
irosit cea. 680fo pînă la transportul efectuat la debarcaderul dunărean, unde pierderea de cărbune a continuat, prin triere, cu încă cea. 200/<fll'. Mai ilirziu a scăzut şi
producţia, de la 33 332 chintale in 1880 la 16 617 chintale in 1881, 13 000 chintale
in 1882, rezultat al mtmcii unui număr de mineri ce oscila intre 90 '?i 43 40.
Conform unei păreri de specialitate din vremea aceea, exploatarea zăcămîntului
carbonifer a fost începută .,pc o scară cu totul incipientă prin deschiderea galeriei
Dunărea. Apa era ridicată la nivelul galeriei cu ajutorul unor pompe manuale, iar
transportul cărbunelui şi al rocii sterile aveau loc tot int.r-un chip deficitar"H.
In 1889, a apărut un nou antreprenor pentru continuarea muncii miniere, şi
anume The Danube Collieries and Minerals Company Limited, care dispunea de
un capital considerabil şi avea idei îndrăzneţe in privinţa exploatării şi utilizării
cărbunelui, ca de pildă prelucrarea produselor zăcămintelor de fier ajunse în
proprietatea sa, in furnalul inalt ce urma .să-1 construiască. Exploatările miniere
fură concentrate pe teritoriul zăcămintelor de cărbune de la Eibenthal şi Şviniţa,
pc un teritoriu donat cu suprafaţa de 2 545 570 m 2 • Lucrările de explorare au fost
începute cu 20 de muncitori, de asemenea şi amenajarea minei şi punerea ei in
funcţiune, dar fără să se obţină rezultate mai însemnate. Deja în 1892, continuarea
lucrărilor a fost sistată, iar in anul următor, "din cauza costului ridicat al lucrului",
funcţionarea minei a fost cu totul abandonată 4 2.
La finele ultimului deceniu al secolului trecut, zăcămintele de cărbune din
F.ibenthal şi Şviniţa au ajWlS in proprietatea întreprinzătorilor capirtaliiŞti Ohrenstedn
Hantken Miksa, op. cit., p. 28-30.
Raportul camerei de comerţ şi ind}ustrie din
idem, 1882, p. 64.
41 Hantken Miksa, op. cit., p. 29.
J9

40

Timişoara,

1879-1881, p. 153, 160;

Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1889, p. 70-71; idem,
1890, p. 121-122; tdem, 1891, p. 62; idem,, 1892, p. 76; idem, 1893, p. 76.
42
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şi Spitzer, care au început exploatările sub numele de U.niunea Fabricii de Ciment
din Beocin. Noii proprietari au extins cercetările înaintaşilor, mărindu-şi domeniul
pînă la suprafaţa de 2 887 450 m 2• Calea ferată industrială de 15 km, existentă

dinainte şi care ducea la Dunăre, a fost transformată pentru tracţiune cu locomocu aburi. Şi la abataje, s-a trecut la utilizarea forţei aburilor la extragerea
cărbunilor şi la evacuarea apelor. Totalul cailor-putere cu aburi era in jur de
75 43. Producţia de cărbune a fost considerabil mărită, consumatoare a ei fiind mai
cu seamă fabrica de ciment a societăţii. In 1898 s-au produs 167 227 chintale, în 1899
~41 645 chinta:le şi în 1900 304 662 chintale de cărbune, cu un efectiv de 144-150
muncitori.
Rezultatul activităţii celor trei întreprinderi miniere enumerate: S.T.E.G.-ul,
Intreprinderea Fraţilor Guttmann şi Uniunea Fabricii de Ciment din Beocin, a fost
creşterea cantitativă a producţiei bănăţene de cărbune negru, care a fost mai
mare cu cea. 2880/u în 1900 faţă de nivelul de producţie al anului 1866. Minele de
cărbune negru specificate în afară de acestea trei in statisticile miniere erau,
în total, 14 intreprindem în 1900, chiar dacă ave.aru doar o producţie intermitentă, în
cantităţi nesemnificative, sau figurau doar cu numele în rindurile întreprinderilor
miniere. Micile întreprinderi înfiinţate încă înainte de 1867 au fost paralizate de
('Oncurenţa capitalistă crescîndă, dar nici "intreprinderile" mai m1c1, lipsite de
capital, înfiinţate mai tîrziu, uneori cu scopuri speculative, nu au putut evita falimentul ori stagnarea în lipsa unei activităţi mai însemnate.
Printre excepţii poate fi amintită intreprinderea din Bănia a lui Engler
Hein?"ich, care producea anual 500-600 chintale de ~ărbune, apoi mina din
Loznicioara a S.A. de Mine şi .F'u1'nale din Călan, care utiliza cărbunele produs în
mici cantităţi pentru scopurile furnalului său din Fcrdinand, ciupă ce, către sfîrşitul
secolului, a cumpărat mina de la familia Hoffmann.
Cele trei întreprinderi care erau cele mai mari se găseau în proprietatea capitalului austriac, pe cînd cele mai mici erau în posesia in special a unor capitalişli
comerciali şi industriali din Budapesta, Virşeţ şi Panciova. In acest fel, pînă la
sfîrşitul secolului capitalul transilvănean care, cu trei întreprinderi miniere mici,
aflate în proprietatea lui Balla Mikl6s din Orşova, Holzmann Antal din Oraviţa şi
Stadlmann Ferenc din Reşiţa, precum şi a lui Ion Budintianu din Bocşa, participa
chiar şi înainte de 1867 într-o proporţie infimă în exploatarea cărbunelui negru
din Banat -, a fost cu totul pus în umbră. Intreprinderea minieră cu cea mai
mare producţie de cărbune a rămas în continuare S.T.E.G.-ul, dar - datorită faptului
că şi celelalte două întreprinderi au atins un nivel de producţie relativ mai ridicat
- pînă în 1900 participarea sa in producţia totală a scăzut la 84,5% faţă de 97,10fo
cît avea în 1866.

tivă

2. Mineritul cărbunelui brun

Pe teritoriul zăcămintelor de cărbune brun din Banat, dintre care mai ales
se întindeau pe o suprafaţă mai mare şi erau mai bogate: cel din Valea
Timişului şi a Cernei, care începea la Caransebeş dar mai degrabă la Ilova
două

43

Dery Karoly, Magyar banyakalauz, Budapest, 1900, p. 74.
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şi Armeniş şi se intindea inspre sud pînă în zona Porţilor de Fier, precwn şi
cel aflat intre Munţii Almăjului şi Dunăre, începînd cu deceniul al optulea al
secolului trecut min.ele mai mici sau mai mari luau fi!inţă cu duiumul, activînd
timp mai scurt ori mai îndelungat. Putem urmări p.tunărul lor doar ou aproximaţie,
el alternind deseori; de asemenea şi activitatea lor e supusă aproximaţiilor, din
cauza caracterului lapidar al materialului infonnativ.

Conform datelor camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, in 1880 erau
înregistrate în Banat 8 mine de cărbune brun mai mari şi o seamă de mine mai
mici, insumind un teritoriu minier donat de 27 610 430 m2. Faptul că preponderente
erau minelc mai mici, nespecificate ntuneric, cu activitatea doar fragmentară,
reiese din raportul amintitului for industrial. Raportul arată: "Deşi întreprinderile
miniere mai mici aflate pe teritoriul camerei se ridică la aproape jumătate din
suprafaţa tuturor domeniilor miniere din districtul nostru, starea lor nu poate fi
definită ca fiind infloritoare. O insemnat.-1 parte din acestea are activitatea aproape
in permanenţă sistată" 14 • In 1900 găsim cea. 14 intreprinderi miniere de cărbune
brun, însă in decursul anilor numărul lor a suferit de mai multe ori schimbări în
sens pozitiv sau negativ, iar proprietarii au alternat şi ci destul de frecvent.
Astfel, de exemplu, raportul pe anul 1893 al camerei de comerţ şi industrie din
Timişoara dă de ştire despre înfiinţarea a trei intreprinderi miniere noi, dintre
care însă unJ. lipseşte deja in statistica minieră a anului 1900. La fel ca inainte,
si acum mai multe intreprinderi figurau doar nominal in rîndul intreprinderilor
miniere, fără a desfăşura vreo producţie.
Una dintre cele mai de seamă intreprinderi care exploatau zăcămintele dC'
cărbune din Valea Timişului şi a Cernei era S.A. de Mine de Cărbune din Ungaria
de sud, care a dobindit peste 1 850 000 m2 de teritoriu minier pe linia zăcămintelor
din Mehadia-Valea Bolvaşniţa-Virciorova, cu scopul "exploatării lor raţionale",
intrucit "dezvoltarea mai intensă a diferitelor ramuri industriale şi creşterea mai
accenlu~1tă a preţurilor cărbunelui, cu deosebire in părţile sudice [in Banat n.n.]
a indrPptat din nou atenţia asupra zăcămintelor de cărbune din această regiune" 15 •
Intreprinderea a luat fiinţă in 1891, "prin asocierea unor acţionari, persoane cu
poziţie înaltă clericală şi socială, cetăţeni de vază şi însemnaţi oameni de afaceri" 40 •
Camera de comerţ şi industrie din Timişoara lua notă cu bucurie despre înfiinţarea acestei intreprinderi in care un rol de seamă revened şi capitalului local.
După cum arăta intr-un raport, "imensele zăcăminte de cărbune ale acestei societăţi anonime pot da in cantităţi incomensurab!ile cărbune ieftin, potrivit şi important

44

Raportul camerei ele

comerţ

şi

industrie din

Timişoam,

1879-1881, p. 149,

155-156.
45

BKL, 1893, p. 133.

Printre fondatorii intreprinderii gasm1 pe bancarul vienez Josef Gauss, comercianţii timişoreni Sigismund Beran, Samuel Waldmann, Wilhelm Fried, Adolf RosenwaLd, Jakob Steiner, moşierul Viktor Wolfinger, avocatul Miksa Szidon etc. (Arhivele Statului Timişoara, Fondul firmelor sociale, nr. 192; cl. şi Dudovic Vajda, Capitalu~ străin in industria minieră şi metalurgică a Tt·ansilvaniei (1867-1900), în
4G

ActaMN, IX, 1972, p. 236-237).
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pentru i111dustrie" 47 • In curind insă a ieşit la iveală faptul că intreprinderea era
privită cu un optimism exagerat atit de către membrii acţionari, cît şi de către
aminti'bele foruri industriale.
Exploatările fură începute in mina din Virciorova, unde proprietarii anteriori
au produs încă in 1876 aca 1900 chintale de cărbune. Pentru o activitate minieră
mai amplă şi sistematică, era însă nevoie de investiţii considerabile, al căror volum
depăşea posibilităţile financiare ale întreprinderii~B. Au fost deschise două galerii şi
un puţ, care produceau mai întîi 300 chintale de cărbune zilnic, iar apoi 1000 şi în
cele din urmă 3000 chintale de cărbune 19 • La exploatarea din Mehadia s-a adoptat
sistemul galeriilor, deschizîndu-se două galerii; aici însă nu s-a ajuns mai departe
de construcţiile preliminare, de investiţiile miniere şi cele necesare pentru clădiri.
In total, la abataje, transporturi şi evacuarea apelor au fost utilizaţi 62 cai-putere.
Multe neajunsuri au fost provocate de lipsa comunicaţiilor pc calea ferată. Cărbu
nele scos la suprafaţă era transportat de cărăuşi la gara Cirpa (Valea Timişului),
aflată la 6 km. de mina din Virciorova, ceea ce constituie una din cele mai mari
obstacole în calea măririi producţiei5o. Lucrările de amploare ale inceputurilor:
deschiderea, amenajarea minieră, oa şi producţia, au trebuit pînă la urmă s<i. fie
sistate din cauza concurenţei dăunătoare de pe piaţa cărbunelui. La început s-a
lucrat cu 140 muncitori, in 1893 numărul lor a scăzut la 94, iar in 1896 la 45. A
scăzut an de an şi calitatea producţiei, care in aprilie 1894, cind de la începutul
anului s-au scos 19 300 chintale de cărbune, a fost şi abandonată51; în continuare
societatea anonimă a rămas existentă doar cu numele, ducînd tratative cu pPstc 20
de intreprinderi capitaliste şi bănci din Germania, Anglia, Austria, Belgia, Franţa,
Ungaria, Cehia pentru vînzarea domeniului ,minier al întreprinderii~~.
O altă mînă de cărbune bnm mai de seamă a fost cea a întrepr·inder·ii din
Mehadia a S.T.E.G.-ului. Ea a inC€pUJt producţia in 1883, in bazinul Văii Bolvaşniţa,
care conţinea trei straturi de cărbune. Din cauza condiţiilor nefavorabile în carC'
se desfăşurau afacerile, in 1887 producţia fu sistată, mina fiind redeschisă numai
în 1895, prin săparea unei noi galerii. Producţia anuală oscila în jur de 40 000
chintale. In 1894 societatea a cumpărat şi zăcămintele de la Pregeda, cu o supt·afaţă de cea. 14 km2 51.
In punctul cel mai nordic al zăcămîntelor din Valea Timişului, la Caransebeş,
precum şi la Ilova, Goleţ, Armeniş, Sadova Nouă şi m8.i departe, pe linia zăcămin
telor spre sud, activa incă din anii de după 1870 intreprinderea lui Carl Freiherr von
Schlosser. Aici, producţia efectuată de 18-20 muncitori mineri varia între 6000-8000
chintale. La Oaransebf'şul Nou, întreprinderea Nadrager Eisen-Industrie Gesellschaft
exploata din anul 1896 o mină mai mică.

comerţ şi industrie din Timişoara, 1893, p. 78.
Arhivele Statului Timişoara, Fondul firmelor sociale, nr. 192.
49
Idem; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1892, p. 71.
50 Raportttl camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1892, p. 70; idcm,
1893, p. 77; Dery Karoly, op. cit., p. 75.
51 Arhivele Statului Timişoara, Fondul firmelor sociale, nr. 192.
52 Idem.
5
' Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1895, p. 23.
47
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Intreprinderile msm.ere de
Nr.
crt.

Denumirea
intreprinderii

1

2

1.

S. T. E. G.

cărbune

din Banat în anul 1900

Anul Locul exploainfi.intArilor
ţării
miniere

---

Suprafaţa

in m

1•

Cantitatea

Nomărul

producţiei

in q.

muncitorilor

7

3

4

5

6

1855

SteierdorfAnina,
Dom an,
Secui,
Mehadia,

35 600 000

4 463 038

5 487 894
761862

507 626

4 051

Moraviţa,

2.
3.
4.

Fraţii

Guttmann

Soc. Minieră
Ringeisen & Co.
S.A. de Mine de
din Mehadia
de sud

1872
1889
1891

Cărbune

Pregeda
Berzasca
Şviniţa,

Mehadia,
Plugova
Virciorova,
Mehadia,

-

438

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 857 120

Bolvaşniţa,
Domaşnea,

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Consorţiu!

Osterreichi-

sche Lănder-Bank
N adrager Eisen-Industrie
Gesellschaft
Contele A. Douglas
S.A. de Mine şi
Furnale din Călan
Uniunea Fabricii de
Ciment din Beocln
Cari Freiherr von
Schlosser

1894

Verendin
Teregova,

1896

Orşova
Caransebeşul

-

Nou
Bigăr

1897
1898

Loznicioara

1898

Eibenthal
(Baia Nouă)

2 887 449

Caransebeş,
Goleţ,

3 288 381

-

-

1 080 000

-

20

1 082 793

-

-

Şviniţa

761862

-

-

-

Ilova,

304 662

159

.Aimeniş,
SadovaNouă

11.

Max Ulrich & Comp.

12.

S.A. de Mine de
din Salg6tarjân

Cărbune

-

Dalboşeţ,
Rudăria,
Bigăr
Bigăr,
Rudăria,
Caransebeş,
Armeniş
Bănia,

13.

Daniel EmiS es
Karoly
Engler Heinrich
Moştenitorii lui
Fritz Andras
Iosif Brincoveanu
Mărton-Ku.hn

14.
15.
16.

-

Slatina-Nera,
Mehadia

-

Bănia

-

Drencova

721 862
370 931

-

-

-

Berzasca,

541 396

-

-

90 233

-

-

Girboveţ,
Lăpuşnic,

17.

Lepedat Szilard

-

Sopot
Berzasca
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(continuare)

2

1
18.

V argics Imre jun.

3
1893

4

5

Sinersig

360 931

Bozovicl,

360 931

6

7

şi soţia

19.

Prima Soc. de Mină de
din Bozovici
Gartner J6zsef
Hanicska Katalin
Moştenitorii lui
Matesserân Jeno şi
Miletics
Gabor
Schrnidt Arrnin
Fadnzl ErnlS şi
Jahn Vilmos
Holzmann Antal
Stadl.mann PereneIoan Budintianu
B alla Mikl6s
Baronul Teodor
Ni colici
Mina de Cărbune
Cărbune

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dalboşeţ

1893

360 931
360 931
541 397

Bozovici
Bozovici
Bozovici,
Iablaniţa,
Rudăria

Goleţ
Iablaniţa,

180 466
1 082 794

Lăpuşnicel

360-931
360 931

Cuptore
Clocotici
1890

Sopot
Rudăria,

360-931
3 338 613

Bănia
Bănia

360 931

Voislova

360 931

Eibenthal

360 931

Regală Maghiară

30.

Mina de

Cărbune

Regală Maghiară

31.

Mina de

Cărbune

Regală Maghiară

32.

D'Elia Iosif

Tisoviţa,

4 334 714

Eibenthal

Pe locul zăcămintelor de cărbune brun din zona Mehadiei, la Şviniţa, Mehadia
Plugova, îşi desfăşura activitatea încă din deceniul al optulea Societatea Minieră
Ringeisen & Co. 54, care în 1882 producea, cu 20 muncitori, 9700 chintale de căr
bnne brun. ln 1889 o societate engleză a vrut să cumpere aceste zăcăminte, însă sub
rezerva dreptului de a se retrage dacă nu va putea scoate o cantitate suficientă de
cărbune. Cercetările întreprinse pînă în martie 1890 nu au prea îndreptăţit speranţele societăţii şi întreprinderea nu a obţinut rezultate favorabile nici mai tirziu. In
zona Bolvaşniţa, Domaşnea, Mehadia, Vîrciorova, întreprinderea lui Hoffmann Ema
producea încă în 1879 cantitatea de 1887 chintale de cărbune, utilizînd 14 muncitori, însă în 1881 producţia ei era deja de numai 'iO chintale, cu 5 muncitori. La
lablaniţa activa în aceiaşi ani întreprinderea Loschurdt Ferdinandine şi consorţii. In
1887, pe locul zăcămintelor din Valea Cernei a început să-şi desfăşoare activitatea
minieră Asociaţia Minelor de Cărbune din Mehadia. Intre Teregova şi Orşova, în
anii ult1mului deceniu al veacului, a deschis mine noi de cărbune Consorţiul Osterreichische Liinder-Bankss.

şi

M Avea o exploatare la început şi la Berzasca, de unde in anul 1882 au fost
scoase 1200 q de cărbune negru.
ss Cf. Rapoartele camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, între anii 1879-

1894.
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Producţia

ANUL
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

de

cărbune

Cantitatea, in chintale

Nu avem date
112

Nu avem date
1 512
6 658

Nu avem date
Nu avem date
954
6939
17 568
50090
9 540
14 195
7 500
33 060
18 290
33 030

A

brun ·m Banat între 1867
ANUL
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

şi 1900

Cantitatea, în chintale

63 570
100 440
115 900
55 800
8000
8200
8 600
8000
104 300
110845
300 116
307 080
314 830
348 200
559 000
538 190
474 350

cuprinsul teritoriului cu zăcămintc de cărbune brun aflat intre Munţii Almă
şi Dunăre, au funcţionat de asemenea mai multe intreprinderi mai mici.
Prima Societate .ie Mină de Cărbune din Bozovici lucra după 1870, cu 4-6 mineri,
in zona Dozovici-Dalhoşeţ. Tot din acei ani, găsim in hotarul comunelor Bozovici,
Iablaniţa, Rudaia, intreprinderea Matesseran Jenă et Comp., avind 10-16 muncitori.
tn afară de intrPprinderile mcnţionale, in zona Bozovici mai existau şi altele.
Pt'

jului

Stralurile carbonifere din zona Bigăr erau exploatate, printre alţii, de Mina Conşi de S. A.. de Mine .te Cărbune din Salg6tarjrinss.

tele A. Douglas

Ca o trăsătură a minPritului de cărbune brun din Banat, putem stabili că una
riin principalele sale determinante era împrăştierea teritorială. De aici, nnmărul
relativ mare al intreprinderilor, ca şi tendinţa acestora de a obţine dreptul de
exploatare a unor zăcăminte carbonifere cît mai mari, aflate adeseori la mari distanţe unele de altele. Contradicţia existentă in perioada 1867-1900 intre aria extinderii şi producţia scăzută a unor intreprinderi se explică, dincolo de condiPle
naturale, pe de o parte prin apariţia a o seamă de intreprinderi mici lipsite de
capital, deci prin fărimiţarea producţiei, iar pe de alta prin dificultăţile valorificării
producţiei de cărbune, deşi se extrăgea un cărbune de bună calitate, de multe ori
atingînd chiar valoarea calorică a cărbunelui negru. Dacă examinăm creşterea
producţiei, aceasta inainta in ritm rapid: faţă de cantitatea de 112 chintale obţinută
în 1868, in 1900 ea era de 474 350 chintale. Dacă însă luăm ca bază de apreciere
cantităţile, reiese că acestea constituiau abia 8,20fo din totalul producţiei bănăţene.
tn acest fel, exploatarea cărbunelui brun nu s-a putut ridica la un nivel mai de
seamă in cadrul industriei miniere car-bonifere din Banat.
56

Ibidem.
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Indeosebi spre sfîrşitul secolului, capitalul străin a pus mîna pe mai multe înrt.reprinderi, parte prin achiziţii - proces care implica mai ales pierderi de teren
pentru capitalul local -, parte prin deschideri noi de zăcăminte. Posibilităţile de
exploatare a cărbunelui brun şi cele de obţinere a unui profit au trezit în special
interesul capitalului austriac, german şi englez. Pe acest tărîm, investiţiile mai mici
de capital local aveau un curs mai mare în domeniul cărbunelui negru, fie in
formă individuală, fie în l<!socicre, dar fără ca acest capital local să fi putut dobindi
un rol de seamă în cadrul intregii ramuri industriale.

După

*

1867, mineritul carbonifer bănăţean şi-a păstrat încă timp de
aproape trei decenii rolul conducător - bazat pe producţia obţinută în cadrul jndustriei miniere carbonifere din Transilvania. El a trebuit să
se mulţumească cu cel de al doilea loc numai după 1894, in urma dezvoltării rapide a mineritului de cărbune din Valea Jiului. ln 1867, in
-exploatarea cărbunelui negru şi a cărbunelui brun din Banat funcţionau
în total 12 întreprinderi, pe cînd Îlil 1900 erau 32 intreprinderi, adică
55,10j0 din total'Ul minelor de că!'lbune din Transilvania. In 1867, conform
stati!Sticilor oficiale, producţia de cărbune în Banat era de 2 012 750 chintale, în s·chimb în 1900 cantitatea ei era de 5 276 136 chintale, corespunzînd
unui ritm de creştere de 262,10/0. In acelaşi timp, prin această cantitate
ea parti·cipa cu cea 350/0 în totalul prodUJCţiei de cărbune din Transilvania.
Trăsătura cea mai caracteristică a mineritului de cărbune în Banat era
strinsa legătură reciprocă cu întreprinderea S.T.E.G., legătură ce a avut
un rol determinant in întreaga sa dezvoltare, in stabilirea creşterii producţiei de cărbune. Această trăsătură caracterizează in primul rind producţia de cărbune negru. In schimb, producţia de cărbune brun avea un
rol subordonat, izvorînd din mai multe cauze. Conform unor constatări
ale VI"emii, "cauza principală a insurficientei dezvoltări este de căutat fără
îndoială în insufidenta dezvoltare a industriei noastre şi în special a fabricilor noastre" 57 • Un alt impediment era preţul de cost ridicat, de unde
şi gradul limitat de 'Competitivitate. Pentl'IU a-l mfu-i "este neapăra't necesar
- arată părţile interesate - ca cărbunele să fie ferit de importul din
stră1nătate", părţile cer ca guvernul "să nu procedeze conform principiilor
promovate de Neumann [proprietar a mai multor sta~bilimente industriale
- n.n.] din Arad", intrucit "dezvoitaooa producţile1i' interne de cărbrme se
poate spera astfel, încît industria să nu depindă de cărbunele din străină
tate"58. Crearea condiţiHor dezvoltădi pe mai. departe ena văzută ca rezidind în dezvoltarea fabricilor, micşorarea taxelor de transport pe căile ferate, regularizarea Porţilor de Fier şi astfel înlesnirea transportului pe apă,
roonirea domeniilor miniere mai mi·ci, precum şi alcătuirea unei legi a
minelor de natură a face posibile prospecţiunHe şi mineritul liber al cărbu
nelui, Uchidindu-se îngrădirile feudal1e ale dreptului funciar 59 •
57

58
59

BKL, 1893, p. 125.
Idem, p. 126.
Idsm, p. 125.
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Cealaltă trăsătură caracteristică a m.ineritului carbonifer din Banat
este formarea unei muncitorimi miniere relativ numeroase. In 1900, numărul muncitorilor mineri era de 4 928, constituind 47,60/0 din totalul numărului muncitorilor mineri din Transilvania 60 • De la sfîrşitul secolului.
această pătuTă muncitorească a devenit unul din det~amentele cele mai
active ale mişcării muncitoreşti din ţara noastră.

LUDOVIC VAJDA

DER KOHLENBERGBAU IM BANAT IN DEN JAHREN 1867-1900

(Zusammenfassung)
Der Artikel behanddt die Entwicklung des Kohlenbergbaus im Banat in den
Jahren 1867-1900, in Zusammenhang mit der Bergbauindustrie in Siebenbiirgen;
es werden die wichtigsten Bergbauunternehmen im Hinblick auf ihre răumliche
Ausdehnung, ihr Ausbeutungssystem, ihre rechnischc Grundlage sowie ihre Produktionsergebnisse erl>rtert.
Es ergibt sich, dass die Ausbeutung der schwarzen Kohle auch weiterhin das
Hauptgewicht hinsichtlich d<>r Produktionsm.en.ge in grossen UnternPhmen - mit den
STEG-Ausbeutungen an der Spitze - darstellt. Die Emtwicklun.g der Bergbautechnik
hăngt gleichfalls von diesen Unternehmen ab. Hier ist auch die grosse Mehrzahl
der Bergleute beschaftigt. Die kleinen Unternehmen waren - mit wenigen Ausnahmen - durch die wachscnde kapitalistische Konkurrenz lahmgelegt.
Die Ausbeutung der Braunkohle im Banat nahm nach 1867 durch Vermehrung
der Unternehmen einen Auischwung. Ihr charakteristiches Merkmal war aher die
Z0rsplitterung der Produktion unter mehreren kleinen, kapitalschwachen Unternchmen.
So konnte die Braunkohlenausbeutung kein bedeutendes Niveau im Kohlenbergbau des Banats erreichen.

60

Idem, 1901, p. 365.
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ASPECTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI
IN ANII 1919-1933

Cercetarea problemelor cu priVIre la competiţia de esenţă imperialistă
intre marile state capitaliste in perioada dintre cele două răz
boaie mondiale a făcut obiectul a numeroase studii in care se scot la
iveală cu pregnanţă implicaţiile, mai ales cele de ordin politic şi economic, care influenţau viaţa statelor şi a popoarelor*.
Desăvîrşirea unităţii statului naţional român, in cursul anului 1918, a
fost nn eveniment epocal in istoria României. "Infăptuirea unităţii statuLui român - operă a maselor largi din intreaga ţară, a intregului nostru popor - a realizat cadrul naţional şi social-economic pentru dezvol~ mai rapidă ,a forţelor de producţie, inmănnncherea laolaltă a energiilor şi capacităţilor creatoare ale poporului nostru a creat condiţii favorabile activităţii forţelor progresiste ale societăţii, mişcării muncitoreşti
desfăşurată

revoluţionare" 1 •
Este oonoscut că la sfîrşitul primului război mondial lumea capitalistă se găsea
împărţită în două mari grupări de start:e: pe de o parte statele învingătoare, cîştigă
toare din punct de vedere militar şi politic, iar 'Pe de altă parte statele învinse,
nemulţumite de tratatele de pace încheiate, gata să înceapă pregătirile în vederea
revanşei de mai tîrziu.

* Prinl1lre lucrările de speciaLitate care au apărut după 23 Augus-t 1944 şi care
abordeazii probleme de politică externă a Româruiei amintim: I. M. Oprea, Nicolae
Titulescu, Editura ştiJinţi.fică, Bucureşti, 1968; Eli:lla. Oampus, Mica Intelegere, Editura
ştiinţilii.că, Bucureşti, 1969; Cristian Popişteanu, Romdnia şi Intelegerea Balcanică,
ediţia I, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1969 ~i ediţia a II-a, Bucureşti, 1971; Viorica
Diplomaţia României şi problema suveranităţii şi independenţei naţionale
în perioada martie 1939-mai 1940, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971;
Culegere de studii de politică externă a Romdniei 1919-1939, ediţia I şi a II-a,
Edttum mililltlairă, Bucureşti, 1969 şi 1971; Gh. Matei, Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea Romdniei (1919-1944), Ediltura Academiei R.S.R.,

Moisuc,

1971 etc.
Nicolae Ceauşe5CU, Partidul Comunist Român -

Bucureşti,

continuator al luptelor revodemocratice ale poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti
şi revoluţionare din Romdnia, Edi.tUI'Ia politică, Bucureşti, 1966, p. 20.
1

luţionare şi
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In centrul şi sud-estul Europei, majoritatea popoarelor cîştigaseră prin lupte
grele, duse secole in şir, independenţa şi suveranitatea lor naţională. Totuşi, în
preajma primului război mondial, in această parte a lumii erau încă state nedesăvîrşite din punct de vedere naţional. Această realitate istorică a fost reflectată
şi in lucrările lui V.I. Lenin care, în ianuarie 1917, referindu-se la situaţia ţărilor
dunărene, scria că ., ... foarte mulţi români şi sîrbi (in raport cu numărul total al
1·omânilor şi sirbilor) locuiesc în afara graniţelor statului lor" 2•
Frămîntările adinci ale maselor populare şi înfrîngerea Puterilor Centrale de
către coaliţia statelor Antantei au determinat schimbarea configuraţiei politice şi
kriloriale a Europei postbelice, în mod deosebit in partea ei centrală şi sud-e;tică.
După dezmembrarea Imperiului austro-ungar au apărut, s-au reconstituit, respectiv s-au dC'Săvîrşit state naţionale, ca: Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, Iugoslavia,
Humânia.
Făurirca statului naţional unitar român a consfinţit şi a ridicat pe o treaptă mai
înaltă comunitatea statvrnicilă de-a lungul veacurilor intre toţi românii. Această
măreaţă operă îniăptuită prin lupta consecventă a maselor populare a fost recunoscută de Conferinţa de pace de la Paris, dc-schisă la 18 ianuarie 1919 pentru a
dezbate numeroasele probleme pe care istoria le ridica in faţa statelor in acea peI"ioadă.

Marile puteri aliate !;oi-au asigurat o situaţie dominantă în cadrul Conferinţei de
pacP şi ele au impus condiţii grele statelor învinse, privind în acelaşi timp chiar
ţările aliate mai mici de drepturile pe care le aveau. In timpul tratativelor de pace,
România a fost privită ca o ţară cu "interese speciale'·. Problemele care interesau
in cel mai inalt grad statul român erau discutate şi rezolvate fără participarea delcgaţilor români.
Semnarea tratatelor de pace de la Versailles (28 iunie 1919), Saint-Germain (9
dPccmbrie 1919), Neuilly (27 noiembrie 1919), Trianon (4 iunie 1920) şi Sevres (10
august 1920) a avut o mare însemnătate pentru situaţia internaţională a României.
Deşi în ansamblul lor aceste tratate purtau pecetea intereselor marilor puteri imperialiste învingătoare, recunoaşterea unor state naţionale nou create sau altele desăvîrşite (ca România, Cehoslovacia, Iugoslavia) constituie latura lor pozitivă.
Mişcarea muncitorească şi socialistă din România a militat activ, încă de la naş
tere, pentru realizarea dczideratului naţional al poporu.)Jui român. In anul 1919, socialiştii transilvăneni, care au participat activ la acţiunea pentru unitate naţională,
declarau: "pentru ca intregul popor românesc să se poată dezvolta pe baze solid~
şi sănătoase am constatat că este absolut de lipsă ca toate provinciile româneşti să
se unească şi să devină o singură organizaţie de stat" 3• In noile condiţii istorice, in
faţa forţelor patriotice şi democratice din România se puneau drept sarcini acute
şi imperioase pe plan intern consolidarea completă a unităţii naţionale şi pe plan
extern apărarea integrităţii teritoriale şi asigurarea independenţei şi suveranităţii
naţionale a statului român.
Unificarea tuturor organizaţiilor socialiste, realizată după unire de către Partidul
Social-Democrat, a fost actul care, consfinţind unitatea mişcării muncitoreşti din
România, a adus o substanţială contribuţie politică la desăvîrşirea unităţii statului
2
3

V. I. Lenin, Opere c0mplete, ed. II, vol. 30, Bucureşti, 1964, p. 315.
Adevărul, anul XIV, nr. 8, din 24/9 martie 1919.

https://biblioteca-digitala.ro

POLITICA EXTERNĂ A ROMANIEI (1919--1933)

353

naţional

român, "înjghebînd împreună un singur partid tllllitar, al întregii clase muncitoare, de toate neamurile din România, primul partid :politic al întregii Românii" 4
Faptele istorice ale perioadei Interbelice demonstrează cu prisosinţă că forţele
patriotice, progrPsiste din România au acţionat in mod consecvent pentru întărirea
unităţii şi apărarea independenţei naţionale.

După realizarea statului naţional unitar, una dintre problemele centrale ale politicii româneşti în toată perioada interbelică a fost apărarea integrităţii teritoriale
şi a independenţei naţionale a României. In acest scop, guvernele regale române
şi-au orientat politica externă spre inchegarea unui sistem de alianţe şi acorduri
cu acele ţări care aveau, in general, aceleaşi interese. România a devenit membru
fondator al Societăţii Naţiunilor, creată in anul 1919, şi care reunea iniţial 59 de
state din ·Cele cind continente, ce se legaseră intre ele "să apere 'Şi să protejeze împotriva ori~ărei agresiuni e::lcterne, integritatea teritorială şi independenţa politică
existentă a tuturor membrilor"~.
Dominată cu autorirtate de cele două mari puteri, Anglia şi Franţa, ieşite invingătoare din primul război mondial, Societatea Naţiunilor apărea, mai ales pentru
statele mici şi mijlocii, recoru>tituite sau desăvîrşite ca state naţionale, ca o asociere
în vederea păstrării statu-quo-ului postbelic. Nu întîmplător cercurile guvernante
româneşti s-au ataşat fără rezerve, încă de la inceput, la acest for internaţional, in
cadrul căruia au răsunat discursuri inflăcărate in apărarea păcii, rostite de oamenii de prestigiu ai vieţii politice internaţionale prntre care se numără Nicolae
Titulescu, ministru de externe al României (1932-1936), fost preşedinte al Ligii
Naţiunilor de două ori (1930 şi 1931), M.M. Litvinov, comisar al afacerilor externe
al Uniunii Sovieti<ce (1931-1939), fost preşedinte al SocicLăţii Naţiunilor în anul 1937.
Concomitent România a intrat în alianţa politică şi militară cunoscută sub numele de Mica Inţelegere, care reum~a România, Iugoslavia şi Cehoslovacia. Scopul
principal al acestei alianţe era păstrarea s·tatu-quo-ului ce se stabilise in Europa
Centrală şi sud-estică în urma primului război mondial şi apărarea graniţelor statelor membre impotriva unor eventuale atacuri din partea Ungariei sau Bulgariei.
Mica înţelegere nu s-a injghebat printr-un tratat colectiv intre ţările aliate, ea a
rezultat dintr-o serie de trei convenţii, cu text aproape identic şi cu acelaşi scop,
încheiate fiecare separat, de fiecare dală bilateral. AsiiC'l, la 14 august 1920, Cehoslovacia a semnat un tratat de alianţă cu Regatul sirbo-croato-sloven, la 23 aprilie
1921, România a încheiat un tratat de alianţă cu Cehoslovacia, iar la 7 iunie 1921,
un tratat asemănător cu Iugoslavia. Tratatele politice au fost dublate de convenţii
militare tot bilaterHle, unificate in anul 1923, cind s-a incheiat o singură convenţie
militară între cele trei state, convenţie ·care, cu unele mici modificări, a stat la baza
acestei al-ianţe militare pină la dezagreg1area ei.
România s-a orientat în alianţele sale in mod deosebit spre acele state care erau
antirevizioniste, adică pentru menţinerea stării de fapt din Europa de după primul
război mondial.
Intre statele mici şi mijlocii s....au stabilit relaţii economicE:, culturale, diplomatice, care, în ciuda unor divergenţe sau neînţelegeri temporare, se dezvoltau normal

Dezbruteri-le AdunărH deputaţiLor, din 24 septembrie 1919.
N. Daşcovici, Interesele şi dreptul Romdniei în texte de drept
public, Iaşi, 1936, p. 55-56.
4
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atilta vreme cit se aflau in afara intrigilor marilor puteri. Revizionismul, incorda:rea
intre state au fost alimentate de marile puteri imperialiste, susţinute de
forţele reacţionare, rev~de interne, care aveaJU tot interesul să menţină o stare
de agitaţie şi de permanentă tensiune intre statele mici in scopul înlăturării oricărei
tendinţe de apropiere şi de asociere intre ele in vederea apărării in comun a independenţei şi suveranităţii lor naţionale.
Statele dunărene, deşi împărţite in linii mari in state pronunţat revizioniste
(Ungaria şi Bulgaria) şi state antirevizioniste (România, Cehoslovacia, Iugoslavia),
precum şi in state învingătoare şi învinse in timpul primului război mondial, au
stabilit după război relaţii normale bazate pe interese comune de dezvoltare a
schimburilor economice şi culturale.
Cu toate că Mica Inţelegere a fost îndreptată in primul rind impotriva politicii
revizioniste a Ungariei horthyste, cele trei state au susţinut admiterea Ungariei in
Societatea Naţiunilor, la 18 septembrie 1922. Totodată, atit România cit şi Cehoslovacia şi-au dat asentimentul ca Ungaria să poată incheia imprumutul de refacere
sub auspiciile Societăţii Naţiunilor.
In ciuda politicii revizioniste a cercurilor reacţionare maghiare, intre cele două
state s-au manifestat cu anumit.e ocazii tendlnţe de alianţă impotriva pericoluLwi
Germaniei hitleriste. Puterile fasciste au avut grijă însă să torpileze şi să evite
orice apropiere dintre cele două ţări vecine, stimulind şi alimentînd revizionismul
maghiar împotriva României.
Intre România şi Bulgaria au existat bune rapor!turi de colaborare economică şi
diplomatică, cu unele momente de excepţie. Deşi politica de nerecunoaştere a statuquo-ului a situat Ungaria şi Bulgaria in afara allanţelOI" care s-au închegat in centrul şi sud-estul Europei, contribuind prin aceasta la frinarea realizării tmei înţele
geri temeinice int'l"e statele de aici, totuşi, in anumite condiţii, cele două state s-au
apropiat şi au colaborat cu Mica lnţel.egere şi Inţelegerea Balcanică.
Faţă de situaţia din Rusia Sovietică, România s-a declarat neutră.
In lucrarea ,,România actuală", apărută la Editura de stat din Moscova in anul
1923, se consemnează că "guvernul român a fost mai şiret ca cel palon. El nu s-a
hotărit la luptă deschisă cu arma contra Federaţiei Sovietice" 8• In cuvînta·rea rostită
la cel de-al IV-lea congres general al mWlCitorilor din industria de confecţii din
Rusia, in ziua de 6 februarie 1921, V. 1. Lenin, făcînd bilanţul victoriilor 01bţinute de
gărzile roşii impotriva interYenţioniştilor, a remarcat: "Au rămas însă state ca România, care n-au incercat să lupte impotriva RAlsiei ... Desigur că, după ce la noi
a fost lichidat complet frontul lui Vranghel, e :maJi purţin probab'il ca România, carE"
int'l"-un moment favorabil pentru ea nu s-a hotărît să pornească 'război, să se hotă
rască să pornească război acum ... "7 .
In anii 1919-1922 au avut loc discuţii şi un intens schimb de telegrame illltre
guvernele român şi sovietic in vederea reluării relaţiilor diplomatice. Unii delegaţi români carP au participat la discuţii cu reprezentanţii sovietici în anii
1920-1921 au afirmat in rapoartele lor că "Sovietele doreau să ajungă la o inţe
lege"I"e cu noi "B.
relaţiilor

a A. M. Al. fond 71/1914.
7 V.I. Lenin, Opere, voi. 32, Bucureşti, 1956, p. 99-102.
s A.I.S.I.S.P., fond 28, dDSair 657.

https://biblioteca-digitala.ro

POUTICA

EXTERNĂ

A ROMANIEI (1919-1933)

355

In zilele de 27-29 martie 1924, a avut loc conferinţa de la Viena, care a dezbă
două ţări, dar s-a soldalt cu Uli\ eşec.
Guvernul român s-a abţinut să recunoască Republica Socialistă Sovietică, fapt
care a avut drept urmare reluarea relaţiilor cu ciţliva ani mai tirziu (iund.e 1934).
Politica guvernului regal român faţă de Uniuruea Sovietică în deceniul al treilea 'a
fost definită atît în declaraţi-iLe miniştrilor de externe ai Românie'i, cit şi in protocoLul
anexă la Tra'iatul româna-francez din .10 iunie 1926 care prevedea că: ,,România a
cărei singură grijă este a urmări dezvoltarea sa internă în pace, statu-quo şi respectarea tratatelor, conform declaraţiei făcute de Conferinţa de la C&neva din 17
mai 1922, la a 5-oa şedinţă a primei comisii de căLre preşedintele delegaţiei românf',
Ion Brătianu cu privire la angajamentul permanent faţă de Rusia, bazat pe statu-quo. . . România interpretează zisul angajament ca o obligaţie de a nu ataca
Rusia cu trupele sale regulate şi blll1einţeles de a nu tolera formaţiuni pe teritoriul
ei de trupe neregulate de atac contra Rusiei" 9•
Deşi erau anticomunis1e şi luau măsuri represive în interior contrd mişcării revoluţionare, cercurile guvernante româneşti au urmărit raporturi de bună vecină
tate cu U.R.S.S.
In ceea ce priveşte Polonia, statele Micii Inţelegeri au incercat s-o atragă in
această alianţă. Delegatul polonez a şi participat ca cbscrvator la trei conferinţe
ale Micii Inţelegeri, apoi s-a retras.
O primă cauză au fost înseşi diferendele teritoriale ale guvernului polonerz; cu Cehoslovacia, de la care pretindea teritociul Teschenului. In problema revizionismului,
guvernul polonez s-a aliat guvernului horthyst şi n-a recunoscut tratatul de la
Trianon. Cu România a incheiat Uli\ tratat politic in martie 1921, tratat care pre·
vedea la articolul J că "România .şi POilonia se obligă să se ajute reciproc in cazul
cind una din ele ar fi atacată, fără prQIVocare din parte-i, pe frontierele lor comune din răsărit"lo. Tratatul politic a fost dll1blat de o Convenţie militară care stabilea
măsurile militare ce trebuiau adoptate de oele două ţări pentru asistenţă numai în
condiţiile unui "casu.s foederis". ,Articolul 1 al acestei Convenţii prevedea că "Dacă
unul dintre statele contractante va fi atacat in condiţiile constituind un "casus foederis" conform stipulaţiilor convenţiei politice încheiate intre cele două state, statul
neatacat va fi obligat in acest scop să decreteze imediat mobilizare in aceeaşi mă
SUI['ă cu statul atacat"ll. Elra o alianţă defensivă, care a slăbit pe măsură ce creş.tea
pericolul in centrul Europei prin inarmarea Germaniei hitleriste şi apropierea, din
această cauză, a celor două state de U.R.S.S.
In sud-estul Europei, in această perioadă, in afară de conflictul greco-lurc, care
S-'a incheiat cu armistiţiul1 2 lde la Mudania (1922) şi •apoi cu tratatul de la LaUiSanne.
din iulie 1923, în favoarea Tuxciei, alte eveniment(' de natură să răstoarne aşezările
de după război nu s-au petre0ut.

tut diferendele dintre cele

9

Arhiva M.A.E., fond 71 /România, dosar 1, f. 17.
to N. Da.şcovici, op. cit., p. 409.
11 Arhiva M.F.A. M.St.M., dosar 60/1921, "Convenţia de alianţă defensivă intre
Republica Polonă şi Reglatul României".
12 Vezi Robert Deutsch, Poziţia României la Montreux, în Studii privind politica
externă a Rermânie! 1919-1934, Bucureşti, 1969, p. 157.
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Forţa economică şi militară

a Germaniei şi chiar a Italiei nu erau încă în măsW"ă
pacea şi securitatea Europei in această vreme. De aceea, pînă în anul
1925. in afara activităţii de încheiere a unOT tratate politice ~i militare de alianţă,
altceva în vederea asigurării securităţii nu s-a mai intreprins.
Liniştea relativă care a caracterizat Europa in prill".a jumătate a deceniului al
treilea se reflectă şi in unele măsuri pe plan intern iniţiate de guvernele române,
Astfel, efectivele militare au oscilat intre 125 000-150 000 de militarii·\ iar bugetele
Ministerului de război cuprindeau in general cheltuieli reduse, ce au variat in anii
1922-1926 între 2,5-5 miliarde lei. Aceste cheltuieli erau destinate mai ales întreţinerii militarilor activi, soldelor ofiţerilor şi subofiţerilor, precum şi micilor reparaţii de armament şi muniţiiu.
La uzinele Reşiţa se reparau tunuri vechi, capturate in timpul primului război
mondial. La Pirotehnia armatei, Arsenalul armat.ei, Arsenalul geniului etc. se repara armamentul uşor. De altfel, aceasta era industria de război a României, după
cum se vede, destul de redusă.
Anul 1925 a marcat însă şi in politica externă şi milit<l4"ă a României o serie de
să ameninţe

schimbări.

Prin acordul de la Locarno (octombrie 19Z5) Germania a intrat din nou in concertul marilor puteri. Prin convenţiile încheiate şi semnate de Anglia, Franţa, Germania, Italia şi Belgia, erau garantate frontierele apusene ale Germaniei cu Belgia şi Franţa, rămînînd negarantate de marile puteri frontierele cu Germania ale
Austriei, Cehoslov3ciei, Poloniei, lăsindu-se astfel mină liberă militarismului german spre centrul şi sud-estul Europei. Acest fapt a produs frămîntări şi ingrijorări
in rindul statel01· din a~est spaţiu european. Incep să apună speranţele in Societatea de la Geneva, e zdruncinată increderea in marile puteri apusene. Sistemul de
alianţe al Franţei in Europa răsăl'iteană este subminat. Franţa reuşise să realizeze
strînse relaţii de prietenie cu o scrie de state din centrul şi sud-estul Europei. Astfel,
inchf'iase un aco':"d politic cu Polonia la 9 februarie 1925 şi un tratat de asistenţă
mutuală cu Cehoslovacia la 25 ianuarie 1924; România şi Iugoslavia se aliau
intru totul politicii franceze. Guvernul Heniot a recunoscut "de jure" guvernul sovietic la 28 octombrie 1924. Dar creşterea influenţei Franţei in această parte nu era
privită cu ochi buni de celelalte mari puteri imperialiste. M3rea Britanie urmărea
să submineze poziţiile Franţei în Europa, să păstreze supremaţia asupra Medilteranei şi Adriaticii. Germania a urmărit să se elibereze de obligaţiile tratatului de la
Versailles, pentru ca apoi să se concentreze pe linia revanşismului. Italia fascistă
dorea să devină stăpîna Mării Mediterane şi a peninsulei Balcanice. Prin acordul
de la Locarno Germaniei i s-a deschis poarta spre Liga Naţiunilor. Ca mare putere,
a solicitat un loc permanent în Consiliu, ceea ce îi dăJea dreptul să decidă alături
de celelalte mari puteri asupra soartei păcii şi securităţii în Europa.
Impotriva politicii conciliatoare a marilor puteri occidentale şi-a ridicat glasul
Mica Inţelegere. Intruniţi la Conferinţa de la Bled în iunie 1926, cei trei miniştri
de externe ai statelor Micii Inţclegeri au discutat cererea Germaniei de a fi acceptată ca membră permanentă a Consiliului. Dîndu-şi seama că prin mijloacele de care

Dezbalbe·l'ile Adunării deputaţilor din 5 mai 1922.
u Arhiva M.F.A. - M.St.M., Bugetele militare pe anii 1922-1926.
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dispuneau nu puteau zădărnici acţitl!Ilile marilor puteri, cei trei miniştrii au hotă
rît să rimpună un reprezentam permanent al Mdcii Inţel.egeri în Consiliu, pentru a
contracara acţiunile reprezentantului germanls. Hotărîrile lor n-au fost aca>ptate de
maii'ile puteri.
Presa germană a dus o campanie violentă impotriva Conferinţei de la Bled şi
a Micii Inţelegeri, în general cu scopul de intimidare şi de a produce disensiuni.
In septembrie 1926, Germania a ocupat ·locul pemnanent special creat in cadrul
Consiliului şi astfel a pătruns în acest Ior internaţional, care îşi asumase obligaţia
să asigure securitatea şi pacea in lume.
Acordul de la Locarno a constituit de fapt punctul de plecare pentru viitoarea
poliUcă revizionistă a Germaniei privitoare la graniţa de est pe care a refuzat s-o
recunoască. Referindu-se la poziţia Marii Britanii faţă de acordul de la Locarno,
într-o lucrare engleză se arală: "Graba cu care Marea Britanie er:J. gata să garanteze unele graniţe şi refuzul său de a garanta altele a avut efectul de a împărţi graniţele in graniţe de prima categoric şi graniţe de a doua cafteggrie din punctul de
vedere al siguranţei; pe cind guvernul britanic anunţa cu tărie că toate obligaţiile
rezultate din pact vor fi respectate, impresia pe ·care o dădea tr:-dtatul de la Locarno
era că Marea Britanie nu se gîndea să ia măsuri militare pentru a apăra graniţe
in răsări·tul Europei. In definitiv, tratatul de la Locarno a distrus atit tratatul de la
Versailles, cit şi Pactul. El dădea naştere părerii că trutatul de la Ver5ailles, afară
dacă ar fi confirmat de alte obligaţii cu ·caracter voluntar, era lipsil de forţă obligatorie, rprecum şi părerii că nu se putea aştepta de la guverne ca ele să' !ia măsuri
militare pentru apărarea unor graniţe in care ele nu erau interesate direct"1A. Mai
tirziu, in politica europoonă a Angliei se va reflecta din plin această poziţie. Ingrijorate de noua situaţie creată, Polonia şi Cehoslovacia au întărit alianţa cu Franţa
prin incheierea, la 16 octombl'ie ,1926, de tratate de a<miciţie carP prevcd("au garanţii
reciproce împotriva unui atac german.
Atmosfera creată în rîndul statelor mici şi mijlocii din centrul şi sud-esliul Europei după acordurile de la Locarno a întărit tendinţa de apropiere intre ele, de a
înlătura anumite disensduni, de a î1I1che'ia trtaltarte de prietenie. Oehoslovaaia dorea să
fie prietenă cu toate statele vecine ale Germaniei şi depunea eforturi să creeze u.n
sis~tem de alianţe antigermane sprijinit pe U,R.S.S. In acele condiţii, atit Polonia cit
şi Cehoolovacia au căutat să se apropie de U.R.S.S. In anul 1926 tratatul politic
polono-român se transformă intr-un tratat de ,garanţie general. "România şi Polonia
îşi iau îndatorirea de a respecta în chip reciproc şi a menţine contra oricărei agresiuni e>..'terne integritatea teritorială aclru.ală şi independenţa polilică"1 7 , - glăsuia
articolul 1 al tratatului. Concomitent s-a închei:art; şi Aranjamentul tehnic sau Convenţia militară (semnată la 26 martie 1926) care păstra <prevederile convenţiilor încheiate la 3 martie 1P21 şi 22 martie 1922, cu unele modifică.ri. La arlicolul 2 se
preciza că "in cazul că una din cele două părţi contractante va fi atacată de o altă
putere, alta dPCit vecini orientarii, în condiţiile constituind un casus foederis şi in
1s. ArhiiVa C.C. al P.C.R., fond Mica Inţe.legere, dosm Ilii'. 7.
16
Radu Meita.n~, Istoria poLitică a raporturiLor dintre state de la 1856-1930.
Bucureşti, 1943, p. 331.
7
1 Arhiva M.F.A. M.Sit.M., dosar 25/1921, "T.ratatul de ~ţie inJI:re· România
şi Polonia din maii"''ie 1926"; vezi şi c\rhiva M.A.E .. fond 71/Polonila., dosar 62.
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virtutea garantării reciproce a integrităţii lor teritoriale actuale, statul neatacat
se angajează, in afara obligaţiilor ce decurg din articolul 21~ al Traurtului de garanţii, de a fi gata să sprijine cealaltă parte contractantă, facili!tind flruntariile,
transportul şi tranzitul de mijloace de război, aşa cum este stipulat in acordul
relativ la tranzit, incheiat la Bucun:şti la 24 ianuarie 1925 - care face parte integrantă din prezentul aranjament tehnic astfel că in studiile care vor fi elaborate se vor face precizări tehnice detaliate asupra aplicării zisului acord"1 9 •
Alianţa militară româno-polonă n-a reuşit să înlăture toate deosebirile de vederi
dintre cele două statC'. Guvernul polonez era mai interesalt ca această alianţă să fie
îndreptată mai alC'S impotriva Germaniei, deoarece intre Polonia şi Uniunea Sovietică avea loc o destindere' în relaţiile dLplomatice. Guvernul regal român, după eşe
cul Conferinţei de la Viena, se temea ca in disputele teritoriale cu Uniunea Sovietică să nu fie părăsit de cel polonez. Dacă prevederea "erga omnes" nu ~-a găsit
loc in Convenţia militară încheiată in anul 1926, aceasta este din cauza opoziţiei guvernului regal român, care se ferea să se angajeze direct impotriva Germaniei şi să
slăbească interesul Poloniei faţă de alianta cu U.R.S.S.
In ceea ce priveşte poziţia celor două state faţă dC' U.R.S.S., in această perioadă
sînt unele nuanţe care le deosebesc. Guvernul polonez avea relaţii diplomatice din
1925 cu U.R.S.S. şi a încheiat cu aceasta un pact de neagresiune, in anul 1932. Gu\'C'rnul român dorea să aibă relaţii de buală vecinătate. însă alt gen de pacle presupunea rezolvarC'a dikrendclor dintre cele douf. ţări.
Totuşi, afirmarea GermaniC'i in politica internaţională impunea statelor mici şi
mijlocii adoptarea unor soluţii corcspunzătoarC' in politica externă.
Franţa avC'a inwn-se in centrul şi sud-estul Europei, re~nirea treptată a Germaniei, adversară declarată a sistemului de la Versailles, îi leza interesele ei in aceste părţi şi de aceea s-a grăbit ;Să incheie la 10 iunie 1926 un tratat de amiciţie cu
România, insoţit de un protocol prin care guvernul român se angaja că nu va comite nici un act de agresiune contra U.R.S.S. Guvernul francez ducea o politică de
<lpropiere de Uniun('a Sovietică, de menţinere a sistemului său de alianţe in răsărit,
pentru a se asigura impotriva Germaniei,
In acelaşi timp, Italia nu vedea cu ochi buni întărirea Franţei şi a propus
crearea unui Locarno răsăritean, sub egida sa. La 3 martie 1926, I. G. Duca, minis18 Acest arllicol prevedea că "în cazul in oare România şi Polonia COil1ltrar indatorjrilor impuse prin art. 12, 13 şi 15 ale Pactului Societăţii NaţiUl'liil.or s-ec vedea
atacate fără provocare din parte-le, Polonia şi in chip reciproc România, punind in
aplicare ari. 16 a1 Pactului Societăţii NaţiunilOr işi ilau îndaJt.ori.rea de a-ş.i da
imediat ajutor şi sprijin. In cazul în care Societatea Naţiunilor, statuind asupra
unei chestiuni aduse in faţa sa conlorm stipulaţiilor Pactului Societăţii Naţiunilor
nu ar fi reuşit să obţină primirea raportului său de către toţi membrii, alţii decit
n:'prezentanţii părţilor in litigiu şi cînd sau România sau Polonia s--ar vedea ata.carte
f<'\ră provccaţliune din par,te-le, Polonia şi în chip reciproc România, punind in
apl~care wtirolul 15, aliniatul 17 al Pactului Societăţii Naţiunilor, i..ar da Jmedia·t
ajutor ş sprijin. Modaliltăţile de executare ale stipulaţiunilor de mai sus ar face
obiectul unor rinduieli tehnice (Arhiva M.F.A. M.St.M., fond III, secţia ·operaţiă., dosar 25/1925).
19
Arhiva M.F.A. - M.St.M., fond S III, operaţii, dOSBil' 39/1938.
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trul de externe al României, îi telegrafia lui Titulescu la Geneva, că Mussolini
,.ar vrea oa tratatul nostru de alianţă să :fde precedat de un pact de garanţii în
genul celui al Rhinului cuprinzind Italia, România, Iugoslavia, Cehoslovacia şi
Polonia la care ar putea eventual adera in viitor şi Ungaria" 20. La 16 septembrie 1926, România a semnat cu Italia un tratat de amiciţie şi colaborare, care
prevedea sprijin reciproc in vederea apărării graniţelor celor două ţări, potrivit
tratatelor incheia,te după primul război mondial. Ou toate acestea, burghezia română
privea cu rezerve politica guvernului fascist italian, din cauza legăturilor acestuia
cu guvernul de la Budapesta. ln primăvara anului 1927 s-a şi incheiat un tratat
italo-ungar. Cu acest prilej ministrul Ungariei la Roma a declarat că era necesară
revizuirea tratatului de la Trianon21. Aceasta a determinart creşterea nemulţumirilor
in România faţă de politica guvernului fascist care încuraja revizionismul ungar.
Pe bună dreptate opoziţia dio România considera că un Locarno sub egida unui
stat care susţinea revizuirea tratatelor de la Trianon nu era posibil.
Din ae€'a&tă cauză politica unui Locarno răsăritean iniţiat de Italia a eşuat.
To~i, Mussolini n-a renunţat la politica sa de eX~pansiune in estul şi sud-estul
Europei. Astfel, prin tratatul de la Tirana, închei·at la 26 noiembrie 1926, completat
cu o declaraţie din 26 aprilie 1927, şi un tratart militar din 11 noiembrie 1927,
Albania era înfeudată economic şi politic. Aceasta a arătat adevărata faţă a imperialismului italian, mre prin Albania ~i deschidea poartll in Balcani. La Conferinţa
care a av.1t loc la Ioachimov in mai 192722 cei trei miniştri de externe ai Micii
Inţelegeri au examilllaJt pericolul ce-l prezenta eJCpansiunea Italiei în sud-estul
Europei, precum şi problema creării unui bloc al statelor balcanilce care să se
opună ingerinţelor marilor purteri. Această conferinţă respingea realizarea unei
alianţe balcanice sub egida vreuneia din marile puteri.
De altfel, problema blocului balcanic a fost ridicată şi de guvernul francez in
anul 1924. La 26 ianuarie 1924, ministrul României la Paris işi informa guvernul
că ,,in decursul convorbiTii pe oare am avut-o ieri cu Parreti della Rooca, ambasadorul Italiei, in c81pitala franceză, acesta mi-a spus că guvernul Franţei doreşte
ca pe baza convenţiei cu Cehoslovacia să se incheie un acord cu România, Serbia
şi Italia care să constituie 'll'Il bloc al statelor aliate continentale spre a preveni
acţiuni din pal"tea guvernului englez"2 3 • Din cele arătate rezultă că alianţa respectivă trebuia să servească drept instrument în mîna Franţei împotrirva Marii Britanii.
La rîndul său, guvernul englez a incercati; în anul 1925 să creeze un "Locarno balcanic" sub egida sa. Propunerea britanică din 1925 a dat naştere la ample consultări in capitalele ţărilor din sud-estul Europei, precum şi. intre acestea şi alte
guverne europene. România, căreia îi revenea un rdl şi un loc specific în proiectele
occidentale,, urmînd a face într-o oarecare măsură legătura intre statele din sud-est
şi cele din centrul Europei, era cu precădere sOilicitată. ln anuJ. 1926, un "Locamo
balcanic" sub egida Angliei era greu de realizat din cauza it1fluenţei exercitate de
Franţa asupra statelor de aici.

20

21
22

2a

Arhiva M.A.E., fond 71/România, dosar 1, mla 330.
Idem.
Eli21a Campus in lucr~area citaltă vorbeşte pe .llairg despre această conferinţă.
Arhiva M.A.E., rond 71/Franţa, dosar 1, ·f. 23.
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Aşadar, după acordurile de la Locarno se constată in Europa o tendinţă generală
de grupare şi regrupare a forţelor. Totodată, se afirmă politica marilor trusturi
legate de producţia de război care au impus suprimare'\ Comisiei controlului
militar a Ligii Naţiunilor in anul 1927, uşurind încălcarea prevederilor tratatelor
de către statele cărora li se impuseseră anumite restricţii la inarmare.
In cursul aceluiaşi an, Italia a inceput să furnizeze armament Ungariei, Bulgariei
şi altor state, ceea ce a stirnit protestul miniştrilor de e:x terne ai statelor Micii
Inţele-geri, care in şedinţa din 14 ianuarie 1928 au declarat t-.ă "vor şti să găsească
şi de data aceasta soluţia menită să impiedice orice atingere a păcii"2 4 •
La conferinţa Ligii Naţiunilor, din martie 1928, reprezentantul României s-a aflat
in conflict direct cu reprezentantul guvernului britanic in problema inarmărilor.
Nicolae Titulescu a respins hotărîrea Consiliului Ligii, suger:'ită de delegatul englez,
de incurajare a inarmărilor statelor revizioniste. Aşadar, desfiinţarea Comisiei de
control militar a fost urmată de acţiuni concrete ale marilo1· trusturi de armament,
care erau interesate in desfacerea mărfurilor, indiferent oare erau clienţii.
Concomitent cu ridicarea controlului militar, se afişa tot mai făţiş revizionismul.
Intr-un interviu acordat Ul\Ui ziar englez, in aprilie 1928, Mussolini invita guvernul
horthyst la revizuirea tratatului de la Trianon.
Statele Micii !nţelegeri, care erau vizate direct, au protestat in mod energic
impotriva agitaţiilor revizioniste ale guvernului fascist de la Roma. Conferinţa
celor trei miniştri de externe, care a avut loc la Bucureşti in iunie 1928, a consemnat in rezoluţia adoptată că Mica Inţelegere se va "opune cu ultima en.et·gie
şi cu toate mijloacele apropiate şi oportune in contra oricăror tentative de schimbare a statutului teritoriului stabilit prin tratatul de la Trianon"25. Era o primă
manifestare publică antirevizionistă a celor trei state aliate, care au văzut in
spatele revizioniştilor maghiari guvernul fascist italian, interesat ca prin aceste
metode să-şi întărească influenţa in Europa Centrală şi să dezbine statele mici şi
mijlocii.
Evenimentele petrecute după 1925 arătau in mod concludent că forul internaţional de la Geneva, dominat de marile puteri, nu prezenta o garanţie sigură
pentru pacea lumii. Totodată, s-a mai putut constata că pericolul ce ameninţa
liniştea şi securitatea popoarelor îşi avea rădăcinile in contradicţiile lumii capitaliste, dintre statele învingătoare =:i cele învinse, dintre marile puteri şi statele
mici, dintre marile puteri ins~i.
Toate acestea au determinat statele Micii Inţelegeri la o colaborare mai activă.
Dacă pînă in anul 1929 n-a avut loc nici o oonsfătuire a reprezentanţilor militari
ai celor trei state, n-<a fost elaborat nici un plan de cooperare militară a celor
trei armate aliate, după această dată se observă o activi1ate militară a celor' trei
state-majore, prin întîlniri, elaborări de proiecte de operaţii comune etc.
Această activitate era determinată in primul rind de ceea ce se petrecea in
vestul Europei.
Ou Uniunea Sovietică relaţiile statelor Micii Inţelegeri au cunoscut o continuă
îmbunătăţire în aceŞti ani. Atit Uniunea Sovietică, cît şi Român\a, Cehoslovacia,

Universul, XLVI, nr. 111 din 14 ianuarie 1928.
25 Arhi!VIa M.A.E., fond 71/România, dosar 1, ~fila 335.

24

https://biblioteca-digitala.ro

POLITICA EXTERNĂ A ROMANIEI (1919-1933)

361

Iugoslavia şi o serie de alte> state au aderat la tratatul cunoscut sub numele celor
C:oi iniţiatori ai săi, Briand-Kellogg. Acest pact de renunţare la război ca mijloc
de lichidare a problemelor litigioase între state a fost semnat la Paris în ziua de
'2.7 august 1928, de 15 state, iar ulterior au aderat şi altele (Uniunea Sovietică la
31 august 1928, România la 4 septembrie)2°.
Dorind ca în relaţiile cu vecinii săi, prevederile pactului Briand-Kellogg să fie
puse în aplicare inainte ca acesta să fie ratificat de toate statele semnatare,
guvernul sovietic a propus, in decembrie 1928, guvernelor Poloniei şi Lituanici
încheierea unui protocol special în acest scop.
După o serie de discuţii care s-au purtat intre guvernul sovietic, pe de o parte
şi guvernele polonez şi român, pc de altă parte, la 9 februarie 1929 a fost semnat
la Moscova un protocol. Printre semnatari s-a aflat şi statul român 27 •
Semnarea protocolului de către România a fost primită cu satisfacţie de opiniQ
publică românească. Toate ziarele au publicat la loc de frunte mersul tratativelor
şi rezuH::atele lor, acordînd largi spaţii comentariilor asupra semnificaţiei aceslui
protocol sub titluri ca: "Pactul cu Rusia", "România semnează protocolul Litvinov•·,
"Europa şi protocolul de la Moscova" şi multe altele, era dezbătut in coloanele
presei cotidiene importantul pas făcut in direcţia normalizării relaţiilor românasovietice.
Organe de presă muncitorească legale, conduse de Partidul Comunist, ca:
"Inainte", "Viaţa muncitoare" ş.a. au salutat cu căldură semnarea acestui protocol,
exprimîndu-şi convingerea că relaţiile de bună vecinătate dintre cele două. ţări
vor cunoaşte o continuă îmbunătăţire.
Comentînd ecoul general favorabil produs in opinia publică românească de semnarea acestui protocol, ziarul "Izvestia" din 29 februarie 1929 scria că "Protocolul
de la Moscova a găsit aderenţi înfocaţi în România".
Apropierea de U.R.S.S. a statelor Micii Inţelegeri s-a manifestat şi prin încercări!e de restabilire a relaţiilor diplomatice. De pildă, la 1 mai 1928, Th. E. Iamandi,
ministrul României la Praga, raporta guvernului român că Cehoslovacia şi Iugoslavia erau înclinate să reia relaţiile cu U.R.S.S. La conferinţa Micii lnţelegeri,
care a avut loc la Bucureşti în iunie 1928, Nicolae Titulescu, ministrul de externe
al României, a pus problema ca Mica lnţelegere să reia in bloc relaţiile cu U..R.S.S.
Despre cele dezbătute în legătură cu această problemă nu s-a consemnat nimic in
scris la această conferinţă. Singurul indiciu este rezoluţia lui G. G. Mironescu pe
raportul Legaţiei române din Praga Nr. 15801/C din 26 a'l.lgust 1930, rezoluţie in
care se precizează la punctul 1: "Delegaţia dată lui Beneş de a reprezenta cele
două sta·te ale Micii înţelegeri in 1928, nu numai că nu i-a fost niciodată retrasă,
dar i-a fost continuu reînnoită şi dacă o aparentă ezitare a fost din pa'rtea celor
două state, in fond s-a discutat numai asupra unui mod <le procedare mai potrivit
şi o formulare admisă <le toţi a intirziat, ea însă s-a realizat in septembrie 1930
la Geneva" 23 • Este adevărat că in septembrie 1930, delegaţia ministrului de externe

z.s Vezi, mai pe larg, lon OprE'a, Nicolae Titulescu, p. 160-167.
27 VeZli M. C. Stănescu şi D. Tuţu, Evoluţia relaţiilor româna-sovietice în anii
1928-1929, în ActaMN, VI, 1969, p. 625-630.
zs Arhiva M.A.E., fond 71/U.R.S.S., dosar 79, fi1a 117.
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au conJttnuat şi in anii
diplomatice au fost reluate abia peste cîţiva ani (1934).
Schimbările care au avut loc in polltica marilor puteri au influenţat atît activitatea pe plan extern a României, cit şi o anumi·tă acţiune internă, manifestată mai
ales prin unele măsuri anemice de ordin militat". După 1925 se produce o uşoară
creştere a alocaţiilor bugetare, de la 5 024 600 797 lei in ,1926 la circa 8 miliarde lei
in 1929211. Dar destinaţia cheltuielilor nu s-a schimbat. Ca membră a Comisiei de
dezarmare, care şi-a inceput activitatea in anul 192630, România şi-a respectat angajaJTM'ntele de a nu proceda la inannare. In această perioadă nu s-a făcut nici o
comandă de armament sau muniţie in ţară sau în străinătate. De aHfel, România
nici nu dispunea de o industrie de război capabilă să asigure nevoile de inzestrare
a armatei sale cu armament şi muniţie la nivelul tehnicii perioadei respective.
Aşadar, la sfîrşitul perioadei st.abilizării relative şi parţiale a capitaliismului, în
poli11ica externă, România reuşise să se apropie de o serie de state şi să incheie
un sistem de alianţe, care de fapt purtau pecetea intereselor burgheziei şi moşierimii
române, clase ce urmăreau pe de o parte menţinerea integrităţii şi independenţei
naţionale, iar pe de altă parte să-şi asigure in interior dominaţia lor.
Izbucnirea in 1929 a marii crize economice, care a cuprins şi zguduit din temelii
intreaga lume capitalistă, a ascuţit şi amplificat contradicţiile interimperialisil:e.
Politica expansionistă şi re'Vizionistă se afirmă din ce in ce mai mult. La mceputul anului 1929 Republica de la Weimar îşi reafirmă tendinţele de a .domina
din nou Austria prin realizarea Anschlussului, ceea ce a impins Austria spre
Italia, cu care a incheiat pactul de amiciţie din 27 iulie 1930 31. Reapar planUTi
germane ale hegemoniei in Mitteleuropa ca şi reeditarea cun.oscutelor devize
"Berlin-Bagdad'' şi "Drang nach Osten" 32 • Toate acestea au inceput să complice şi
mai mult situaţia statelor mici.
In faţa pericolului, statele din centrul Europei au vădit tendinţe de apropiere.
Austria şi Ungaria vedeau in Mica Intelegere un oarecare suport impotriva miiitarismului german. Statele Micii lnţelegeri, la rindul lor, au iniţiat o serie de
acţiuni in vederea apropierii celor două ţări. Astfel. la şedinţa care a avut loc la
Bucureşti in februarie 1929, !reprezentanţii celor trei state au dezbătut problema
cooperării economice cu Austria şi Ungaria:>:~.

al Cehoslovaciei a fost
următori,

insă

reînnoită, discuţiile pe această ttemă

relaţiiiJ.e

Anuarul statistic pe anii 192~1929.
30 Vezi Gheor-ghe Matei, România şi unele probleme aLe

29

dezarmării, în Studii
privind politica externă a României 1919-1939; Dezarmarea in contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1919-1934), Bucureşti, 1971.

Nu are d.reptate Rudol! K.isslingg, care susţine că "adlrlagerea AI..IStriei in froniul
de iiJlCercuire a.l Micii An·tanroe nu mai era posi,bilă" (Die rmlitiirisch.en Vereinbarungen der Kleinen Entente 1929-1937, R. Oldenbour.g, Miinchen, 1959, p. 6). Nu
de ~ama Micli Inţel.egeri a ln.ch.eiat Austr.ia pactul de amiciţie cu I-talia, ci din
cauza pericolului ce o ameninţa din partea Germaniei. In acele condiţii Italia
e-ra con,tra Gennaniei. Mai tirZJiu insă, va renunta la acest rol.
:n Jacques Droz, Europe Centrale, Svolution historique de l'idee de Miltteleurope,
Payat, Paris, 1960, p. 207.
33 .A!r'hiva M.A.E., fond Mica: Inţelegere, dosar 21, Procesul verbal din 11 februarie
1029 al conferinţei Micii Intelegeri. Vezi şi Eliim Campus, op. cit., p. 85.
31
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In cadrul Micii lnţelegeri incep să se frărninte problemele apărării împotriva
unei agresiuni din vest. ln mai 1929, are loc la Belgrad prima intilnire a celor
trei şefi de stat-major ai Micii lnţelegeri, care au semnat un protocol de întărire
a alianţei militare stabilite prin convenţiile militare anterioare. Totodată, s-a decis
ţi~rea unor consfătuiri periodice=:~. Prima conferinţă de acest gen a avut loc la
Praga în septembrie 1929. Cu această ocazie a fost elaborat primul plan de cooperare militară a celor trei state aliate. El cuprindea concepţia celor trei foruri
militare cu privire la ajll'torarea Cehoslovaciei in cazul cind ar fi fost atacată,
fie numai de armatele horthystc, fie de acestea în colaborare cu cele germane.
Planul, in două variante, reflecta teama celor trei reprezentanţi militari de pericolul revanşismului militarist german, ce incepuse să se dezvolte fără a mai ţine
seama de prevederile tratatelor încheiate şi care conţineau anumite obligaţii militare pentru Germania.
Aşadar, reinvierea militarismului german a determinat adivizarea Micii Intelegeri şi pe tărîm mi"litar -· desigur e5te vor"~ba mai mult dP o activitate teor<'tică,
elaborarea de planuri, fixarea efPctivelor etc. Insă practic, în pregătirea armatelor
respective, în întărirea capadtăţii de apărnre a patriei nu s-au luat măsuri concrete
pe plan intern, după cum vom vedea mai ale5 din datele privitoare la situaţia
militară a României.
In sud~tul Europei, independenţa naţională a statelor era ameninţată in primul
rînd de Italia fascistă, ce urmărea să devină stăpînă a Mării Adriatice şi a părţii
orientale a Mării Mediterane. In tendinţele ei expansioniste, Italia era frinată de
Anglia, care nu dorea să împartă cu nimeni supremaţia asupra Adriaticii şi
Mediteranei. ln această perioadă influenţa Italiei in Balcani era foarle redusă şi
nu deranja prea mult trusturile engleze. De aceea, Anglia s-a sprijinit pe ajutorul
Italiei împotriva Franţei în centrul şi sud-estul Europei. In acest scop imperialiştii
englezi au cedat poziţiile lor in Albania tru.s.turilor italienE', a căror influenţă
Anglia dorea să o limiteze numai la Albania. Cum a fost depăşită această zonă,
Anglia a luat măsuri impotriva Italiei.
Grecia şi Turcia, ale căror porturi mariti.me erau ameninţate de Italia, erau
strîns legate de Anglia, a cărei flotă a fost prezentă permanent în golfurile Greciei
şi Turciei. ln aceste două ţări balcanice influenţa Franţei a fost mult redusă.
Grecia nu era atrasă de Franţa din cauza prea strinselor relaţii ale acesteia cu
Iugoslavia. Din această cauză, unele guverne greceşti alU cochetat un timp cu
Italia, chiar in ciuda faptului că aceasta ocupase Dodecanezul după primul război
mondial.
Prezenţa Franţei, Angliei şi Italiei în Balcani a determinat bineinţeles o anumită
rcgrupare a statelor de aici şi după influenţa pe care una sau alta din marile
puteri o avea in această parte a lumii. Deşi Grecia avea strînse relaţii diplomatice
cu Italia, politica sa externă era orientată spre Anglia. Turcia era mai legată de
Anglia decit de Franţa. Guvernul buLgar împărlăşea ideile revizioniste ale guvernului fascist italian şi îşi alinia politica sa externă alături de !<talia şi chiar de
Germania. Iugoslavia se temea de politica expansionistă a .Italiei. Prezenţa i·talienilor
Rludolf KisslJingg susţine in lUCI"al"'ea sa ciJbată că in arhivele pe care le-a
depistat n--a descopenilt con:venţi.ile militare lin.cheiJalte intre pa~ii Micii tnţele
ge'I'!i. Aurtnrwl lucrării de faţă a studiat aceste convenţii in original.
34.
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şi armata Albaniei o ingrijora, datorită cărui fapt politica· sa
era orientată in mod deosebit spre Franţa şi mai puţin spre Anglia.
România era legată printr-un tratat de all"Jciţie cu Italia, însă politica ei externă
era orientată in primul rind spre Franţa şi spre Anglia. In această perioadă, influenţa Germaniei in sud-estul Europei era aproape inexistentă. In schimb creştea
influenţa Uniunii Sovietice, care avea relaţii diplomattice cu Turcia, schimburi
coineTCiale cu Grecia, Bulgaria, Turcia, România şi Iugoslavia purtau discuţii
pentru reluarea relaţiilor diplomatice cu U.R.S.S.
Dacă acestea erau in general relaţiile statelor sud-E'stului european cu marile
puteri, să vedem care era stadiul relaţiilor intre ele.
Pe linia creării unei alianţe intre aceste state s-au făcut paşi insemnaţi pînă
in anul 1930. De pildă, s-au incheiat o seriP de tratate, intre care enumerăm
Tratatul de prietenie turco-iugoslav (1925), Tratatul de neagresiune şi arbitraj intre
Grecia şi România (23 martie 1928), Tratatul de neutralitate, conciliere şi arbi-traj
turoo-bulgar (6 martie 1929), Tratatul de prietenie, conciliaţiune şi reglementare
juridică dintre Iugoslavia şi Grecia (25 octombrie 1929), Tratatul de prietenie.
neutralizare, conciliaţiunc şi arbitraj dintre Grecia şi Turcia. Toate aceste documente reflectă, intr-o oarecare măsură, care erau raporlurilP politice şi diplomatice
intre statele din sud-C'Stul Europei. pînă in anul 1930.
Se incheiaseră şi o S<'rie de acorduri comerciale bilaterale (Albania-Bulgatia
1926, Grecia-Iugoslavia 1926, Bulgaria-Grecia 1927, Bulgaria-Turcia 1930, Gre<:iaAlbania 1926, România-Grecia 1927, România-Turcia 1930, România-Iugoslavia
1930) care atestau relaţiile economice intre aceste state.
Concomitent cu acţiunile oficiale de stringere a relaţiilor intre statele balcanice.
incepind cu anul 1930, au avut loc o serie de conferinţe balcanice35. Aceste conferinţe balcanice, in număr de patru, au pregătit alianţa balcanică ce s-a incheiat
in anul 1934, şi au reuşit să creeze o atmosferă favorabilă de colaborare intre statele
din peninsula Balcanică. Deşi neoficiale, la aceste conferinţe au participat reprezentanţi ai guvernelor din sud-estul Europei, s-au discutat probleme majore, ce
priveau apărarea independenţei şi suveranităţii acestor state. Printre participanţii
la aceste conferinţe e suficient să amintim pe Nicolae Titulescu, diplomat de
renume european, V. V. Pella, jurist român de mare prestigiu, ale cărui lucrări
au stat la baza multor tratate şi convenţii încheiate in cadrul Ligii Naţiunilor.
Mehmet Konita, fost ministru de externe al Albaniei, cunoscutul om politic grec
Papanastasiu, Hasan bey din Turcia, Sakazoff din Bulgaria şi mulţi alţii.
In anul 1930, în timp ce criza economică era in plină desfăşurare, Italia fascistă
se zbătea să-şi întărească influenţa asupra Austriei şi Ungariei. In februarie 1930.
guvernul italian a reuşit să semneze un tratat de amiciţie, conciliaţiune şi arbitraj
cu Austria 36• Totodată, pentru a stringe relaţi[le de prietenie cu guvernul horthY'5t,
guvernul fascist de la Roma, încălcind restricţiile cu privire la armament, trimitea
prin Austria material de război Ungariei. Ckle două ţări dunărene vedeau in mod

în

administraţia

externă

35 Vezi, in detaliu, Elim Campus, Romdnia şi conferinţele balcanice (1930-1934).
in Studii privind politica externă a României 1919-1939; Cristia111 Popiştealnu, in
lucrarea Cli.rbată, ltr'altlează fugitiv această problemă.
38 Arhiva M.A.E., f0111d Societatea Naţiunilor, dosar 15.
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diferit alianţa cu Italia. Austria urmărea să se sprijine pe Roma impotriva Germaniei, iar guvernul horthyst aştepta de la Mussolini revizuirea tratatului de la
Trianon. Aşadar, politica fiecărui stat, precum şi alianţele sale trebuie privite prin
prisma intereselor, a tendinţelar, precum şi a situaţiei geografice şi politice pe
~are le avea.
Germania ridica din ce in ce mai ostentativ problema revizuirii tratatelor.
Aceasta a determinat creşterea îngrijorării in rindul statelor vizate direct. In
iunie 1930 a avut loc la Strebske-Pleso 37 conferinţa miniştrilor de externe ai statelor Micii Inţelegeri, care au discutat in mod deosebit antagonismul francaitalian şi consecinţele sale pentru Mica Inţelegere faţă de revizionismul german.
această ocazie s-a incheiat şi un acord al cărui preambul aTăta că trebuie
completeze, printr-o procedură stabilită, organizarea colaborării politice a celor
trel state"38. Importanţa acestui acord constă in faptul că el stabilea regulile de
urmat in politica lor comună. Se mai prevedea că cei trei miniştri de externe
"vor trebui să se intTunească aci ori de cite ori împrejurările o vor cerc şi cel
puţin o dată pe an"3 9 • O dispoziţie deosebit de importantă a fost următoarea:
"dacă celE' trei state socotesc trebuincios, reprezentarE'a intereselor lor poate fi
încredinţată unu! singur delegat sau delegaţiei unui stat" 40.

Cu

,.să

Această conferinţă a fost urmată de consfătuirea reprezentanţilor militai'i la
Belgrad in septembrie 193041, unde s-a elaborat un plan de cooperare militară.
care prevedea in mod deosebit apărarea Iugoslaviei impotriva unui atac neprovocat
din partea Ungariei sau BulgariE'i. Cele brei variante ale planului erau departe
de a reflecta realitatea, intrucit raportul de forţe intre Bulgaria şi Ungaria pe de
o parte şi Mica Intelegere pe de alta poate indica o superioritate netă in favoarea
celei din urmă. In această situaţie nici Bulgaria şi nici Ungaria n-aveau curajul
:=;ă se aventureze intr-o acţiune militară fără nici o şansă de izbîndă. Deşi şi-au
dat seama că independenţa şi integritatea teritorială a celor trei state C'rau ameninţate in primul rind de Germania militaristă şi de Italia fascistă, cei trei şE'fi
de stat-major, in planurile lor de acţiune, n-au prevăzut nici o variantă cu privire
la cooperarea celor trei armate impotriva unui eventual atac din partea Germaniei
sau Italiei.

37

Nu intelegem de ce Elim Campus, in monografia pe care am oi1Jalt-o, a omis
aceS/tei conferinţe.
aa Radu Meitani, op. cit., p. 364.
39 Idem, p. 365.

să dezbată luarălii.Je

40

Ibidem.

41 Relaţiile

mMi11are şi in ge.nern.J. politica miU,tară ex·ternă a Român~ei irutre cele
mondialie n-au făcurt; obiectul unu~ studiu. Din această cauză au fost
acrecHtate diifiea;i<te ~teze cu privire La miJ.itarizarea economiei sau la pregătirile
mă.Jitaa-e ale Român.ieL Documentele care atestă politica militară a ţării noastre sint
incomplete, pame a:lilindu-se in arhivele mililtare de la Praga, Belgrad, Anka.re,
Aierua. Un studiu complet asuprn acestbei probleme se impune cu neces!irtart:e. In lucrarea de !faţă este dezbătută şi acea.sltă problemă, uneori. chiar cu lux de amă
nunte.

două războaie
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In anii 1931-1932, criza eccmomică, prin acţiWlile şi manifestările ei,
a agravat contradicţiile sistemului capitalist, ciocnirile tot mai evidente
intre marile puteri erau simptomele unei noi conflagraţii mondiale.
Atit statele mici, cit şi marile puteri căutau diiVerse căi de ieşire din
criză. Pe plan intern. prin inăsprirea exploatării maselor, iar pe plan
extern marile puteri urmăreau întărirea dominaţiei economice asupra
micilor state. Germania a incercat să subordoneze Austria prin formula
cunoscută sub numele de Unirunea vamală. La 25 martie 1931, s-a publicat planul de uniune vamală elaborat de guvernul german. Adunarea
generală a Societăţii Naţiunilor a interzis Uniunea vamală austro-germană
(mai 1931) şi Germania s-a mulţumit numai cu un acoro vamal austrogerman. In acelaşi timp, Italia urmărea întărirea colaborării economice
cu Austria şi Ungaria. Convenţia austro-ungară a fost urmată de altele
încheiate intre Ungaria şi Italia, intre A'U.51tria şi Italia. Statele mici incercau să se grupeze, să colaboreze intre ele pentru a uşura situaţia
economică şi a evita amestecul marilor puteri. O asemenea încercare
poate fi socotită şi intă·rirea colaborării austro-maghiare prin pactul
incheiat la 26 ianuarie 1931.
Pentcu a împiedica apropierea intre statele mici şi mijlocii, marile puteri aduceau
pe primul plan al politicii internaţionale revizionismul care pi"Oducea agitaţii in
ţările revizioniste şi nervozitate in cele vizate de revizionism.
Astfel, la 27 octombrie 1930, Mus.solini a reafirmat in discursul său "că singurul
mijloc de a evita viitorul război PSte revizuirea tratatelor prevăzute in Paotul
Societăţii" 1 2.

&ourile acestui discurs nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Statele revizioniste
au inceput să-şi strîngă tot mai mult rindurile, raliindu-se deocamdată in jurul
Itallei. Statele vizate de revizionism s-au regrupat atit in jurul Ligii Naţiunilor,
cit şi în jurul unor mari puteri, ca Franţa, Anglia şi chiar U.R.S.S., care se pronunţau pentru menţinerea graniţelor şi apărarea păcii.
Creşterea puterii militare a Germaniei, afirmarea tot mai mult a forţelor hitleriste-revanşarde au ingrijorat nu numai statele mici şi mijlocii vecine, ci chiar şi
unele dintre marile puteri, ca de pildă Franţa, vecina de la apu<> a Republicii de
la Weimar. Ca urmare a acestei situaţii, Franţa şi Polonia au început in anul 1931
tratativele cu Uniunea Sovietică in vederea încheierii unor pacte de neagresiune.
Erau încercări rie realizare a unei înţelegeri orientale impotriva Germaniei. Partea
cea mai reacţionară a burgheziei franceze s-a opus unei apropieri franca-sovietice.
Un grup de generali in frunte cu mareşalul Petain ~i generalul Weygand s-a ridicat
impotriva planului ministrului de externe francez de a se incheia pacte de neagresiune între U.R.S.S. şi ţările vecine. Reacţiunea franceză a susţinut că "prin
apropierea dintre Rusia şi aceste state" (România, Polonia, Cehoslovacia, n.n.)
armatele acestora din urmă arr putea fi contaminate de propaganda bolşevică şi
că acest pericol ar fi fost atit de mare incit ,.prefera să facă anumite concesii
politice Germaniei, decit ca statele din orientul Europei să incheie pacte de ·ne-

•2

Arhi'VIa M.A.E., fond 71/România, dOS!lil" 193, fi.l.Ja 168.
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agresLune cu U.R.S.S."43. Totuşi, atit Franţa. cît şi Polonia au continuat tratativele
cu U.R.S.S., care s-au soldat cu incheierea unor pacte de neagresiune intre Polonia
şi U.R.S.S., respectiv F'I"anţa şi U.R.S.S.
Temindu-se că va rămîne in afara alianţei sale politice şi militare cu Poloma,
România a intreprins, ca şi aliata sa, Uillele acţiuni in vederea încheierii unu.i pact
de neagresiune cu U.R.S.S. In acelaşi timp, a avut în vedere întărirea alianţei cu
Polonia, ca nu cumva i!lţelegerea acesteia cu U.R.S.S. să slăbească sau să anuleze
alianţele politice şi militare româno-polone. De aceea, la 15 ianuarie 1931, s-a
semnat la Geneva de către G. G. Mironescu, ministrul afacerilor externe al României, un "Tratat de ga;ranţie între România şi Polonia" 44 • Articolul 1 al acestui
tratat menţiona că "România şi Polonia îşi dau indatoJ.;rea de a respecta in chip
reciproc şi a menţine contra oricărei agresiuni (erga omnes) externe integri,tatea
lor teritorială actuală şi independenţa politică" 45 . Era identic cu cel din 26 martie
1926, cu singura deosebire că el putea fi reinnoit "prin taci-ta reconducţiune pe o
nouă perioadă de cinci ani şi aşa mai departe".
Concomitent s-a incheiat şi o nouă convenţie militară, care avea mici deosebiri
faţă de aceea încheiată in 1926.
In această convenţie se preciza însă că alianţa militară privea cooperarea armatelor celor două state numai in cazul unui conflict cu U.R.S.S. 4A.
După semnarea, la 26 iulie 1932, la Moscova, a pactului de neagresiune intre
Polonia şi U.R.S.S., care a fost ratificat in 1934, relaţiile româno-polone au fost
aproape inexistente pînă in anul 1935 şi mai precis pînă la înlăturarea lui
N. Titulescu (1936).
România a dus tratative cu Uniunea Sovietică in vederea încheierii unui pact
de neagresiune. Această politică a guvernului român de apropiere de U.R.S.S. cu
care nu restabilise încă relaţiile diplomatiC€, şi faţă de care in orice discuţie se
ridicau probleme care nu erau rezolvate, era determinată atit de pericolul care
creş.tea in centrul Europei prin ralierea în. jurul Italiei şi Germaniei a statelor
revizioniste, cit şi de negocierile pe care le duceau aliaţii săi cu U.R.S.S. In
noiembrie 1930, a fost inminat guvernului român un proiect de pact de neagresiune şi de garanţii reciproce între Polonia, Cehoslovacia, România, Turcia şi
U.R.S.S. 47 . Se proiecta şi pe această cale o alianţă care să asi,gure securitatea statelor din această parte a Europei.
In prima jumătate a anulud 1932, tratativele româna-sovietice mergeau parnJ.el
cu cele polono-sovietice. Presa pi'Iietenă şi democratică internaţională a avut o
poziţie favorabilă faţă de convo.,birile româno-'SOvietice. De pildă, "Prager Presse",
susţinînd negocieri:l.e începute la 5 ilanuarie 1932 la Riga, arMa: "România poate
accepta cu saJtisfacţie orice act care asi,gură pacea" 4B. In acelaşi timp forţele revan-

43

Universul, an. XLIX, nr. 12 din 14 ianuanie 1932.
Ibidem.
4 5 Ibidem.
46 Amirva M.F.A. - M.St.M., Secţia III-a, dosar 39/1938, "ArMn.gemenJI; techn~que
erutre le RoY'8Jtlme de RoUll1lal'l!ie e1t il.a R.e!publdque de Pologne".
47
AmiNa M.A.E., .fond 71/Român.ila, dosar 195, fHla 109.
~ ldem, fila 20.
44
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şarde se lmpotri:veau oricărei acţiuni In favoarea pacu. Astfel, guvernul german
a urmărit cu vădită nelinişte tra.tatnvel.e româno-sovietioe. Ambasadorul german
la Moscova a făcut un demers pe lîngă comisarul aiGcerilor externe al U.R.S.S.,
"cerindu-i lămuriri cu privire la tratativele româno-ruse In ches·tia pac-tului de
neagresliune"• 9• El a exprimat nemulţumirea guvernului său faţă de convorbirile
româna-sovietice. Presiunile reactiunii interne şi externe, precwn şi diferendele
cxis1.E'nte intce România şi U.R.S.S. au dus .Ja Intreruperea tratativelor şi nesemnarea pactului de neagresiune. Aşadar, România răminea deocamdată In afara alianţelor ce se proiectaru alături de U.R.S.S.

Creşterea

influentei Italiei, afirmarea tot mai mult a forţelor fasciste şi re~anşarde In republica de la Weimar, au determinat o serie de conferinţe şi reuniuni mili-tare In cadrul Micii Intelegeri. Astfel, a avut .Joc la Bucureşti In luna
mai 1931 conferinţa miniştrilor de externe ai celor trei state aliate, care a pus in
discuţie acordul v.:unal aust.ro-german 50 , pe care I-au respins. GuvernuJ ~man
a urmărit cu multă atenţie lucrările acestei conferinţe. Pentru a o ,torpila, a
trirrtis In România o delegaţie economică, pe care lnsă guvernul român n-a primit-o
pin<i la terminarea conferinţei. Tot la Bucureşti s-a semnat la 11 mai 1931 o nouă
convenţie militară a celor trei state ale Micii Intelegeri, In care erau consemnate
măsuri concrete ce urmau "a fi luate In cazul unui conflict generalim.t"Sl.
Cei trei şefi de stat-major au ajuns la concluzia că in respectiva conjunctură
internaţională erau probabile conflicte cu caracter mondial. Adică, ei au preconizat
că acţiunile militare probabile ale Micii Intelegeri puteau să se desfăşoare numai
in cadrul unui război mondial. Un război local era mai puţin probabil in situaţia
a,gravării conflictelor şi contradicţiilor dintre statele capitaliste. La consf<1tuirea
care a avut loc In decembrie 1931, la ~naga, cei :l!rei şefi de stat-major au
părăsit ideea unui război
local şi au abordat problemele militare în ideea
unui război mondiaP 2 . Dar numai teoretic, deoMcce concret, în planul de
cooperare militară elaborat, nu erau prevăzute acţiuni comune împotriva eventualilor principali agresori, şi anume Germania şi Italia. Ei nu depăşeau, în ceea
ce priveşte sprijinul militar, ideea unor acţiuni comune împotriva Ungariei şi
Bulgariei. Conferinţa militară care a avut loc la Belgrad in anul 1932 a dezbărtut

49

Universul, an. XLIX, nr. 4 din 6 ianuarie 1942.

so ArhiV'a M.A.E., fond Mica In~elegere, dosar 22. Problema organizării bazinului
dunărean pusă In discuţie cu prilejul chestiunii
Aru;chluss-ului. VeZii şi Elim
Campus, op. cit., p. 90-92.
" 1 Arhiva M.F.A. M.St.M., dosar 24, "Convenţia militară a Micii Intelegeri din
11 maJi 1931".
sz Rudolf Kisslingg, in Lucrarea ci·fată, probabil .că n-a avut la lndemină proiectele, din care cauză are o serie de erori. El nu amin~te problema, larg dezbătută
in cadrul acestei consfătuiri, a războiuJui generalizat. Chiar varianta· a 6-a a planurilor de operaţii, saJU - cum a fost denumită - proiectul operativ nr. 1, prevede
"in cazul unui atac generalizat ... " (Arhiw M.F.A. - M.St.M., fond Mica lnţele
gere, dosar 27/1939).
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în .generoJ. aceleaşi proble:rneS3 • ln aotivitatea statelor-majore ale celor trei state
3re Joc o intrerupere. pînă in anul 1934.

....

•

'

Din cele relatate rezultă că situaţia politică şi militară din Europa
Centrală se agrava continuu ca urmare a afirmării nazismului pe arena
politică a Germaniei, a politicii conciliatoare a guvernelor Angliei şi
Franţei şi a politicii revizioniste a Italiei fasciste. Greutăţile economice
în 1 care se zbăteau statele din centrul şi sud-estul Europei, precum şi
infiltrarea adîncă în economiile lor a capitalului apusean, erau frîne în
cal~~ organizării unor alianţe locale, care să asigure integritatea teritori9,lă şi independenţa naţională a statelor mici.
Din cele prezentate, am putut reţine combinaţiile politice şi militare
ale României pînă în anul 1932, încercările ei de a realiza un păienjeniş
de relaţii în scopul combaterii revizionismului şi menţinerii statu-quo-ului
teritorial. Pe plan intern măsurile de asigurare a securităţii au fost destul
de timide - ne referim în mod deosebit la întărirea capacităţii de apă
rare a ţă'rii, prin innoiri de armament, instruiri de efective etc. Se poate
afirma cu toată certitudinea că cercurile guvernante româneşti au fost
mai puţin preocupate de mărirea potenţi1ailiului militar. In anUJl. 1928
s-a trecut la elaborarea unor studii în vederea fortificării permanente
a României. Proiecte au fost elaborate, dar abia în toamna anului 1937
s-a .trecut concret la executarea lucrărilor pe graniţa de vest. In anul 1929
a început studiul privitor la înnoirea armamentului prin comenzi interne şi externe. In martie 1930 s-au făcut primele comenzi de armament în străinătate. Guvernul tărănist a încheiat două contracte cu
Uzinele Skoda în vederea livră~ii de armament automat, material de
artHeri•e şi muniţJii în sumă de 3 mililal1de şi jumătate de lei 54 • Tot in
anul 1930 au fost încheiate două contracte cu uzinele Schneider din
Franţa pentru livrări de tunuri, ţevi de schimb etc. 55 • Cu ocazia acestor
două comenzi, care la un loc au insumat zece miliarde leP 6 , s-a întrepr,ins un adevărat jaf în bugetul statului de către guvernanţii timpului.
Preţurile oferite au fost cu mult mai mari faţă de ofertele primite.
Cunoscuta "afacere Skoda" este mărturie a scandaloaselor afaceri ale
guvernului· P.N.Ţ. In general, comenzile de armament şi muniţii s-au
dat marilor trusturi de armament din afară, industria naţională românească fiind destul de slab dezvoltată faţă de nevoile vremii. Intreprinderile interne erau aproape complet neglijate. De aceea, teoria cu
privire la militarizarea economiei României între cele două războaie
Arhiva M.F.A. - M.St.M., fond Mica Inţelegere, dosar 27/1939.
Arhiva M.F.A. - M.St.M., dosar 20, :thlia 160.
~ 5 Deutsche Ze!l1Jtralairchlv Potsdam, Handakrt:en KJodurn, p. 136 (vezi
I.S.I.S.P., fond 10, dosa:r 181, vol. II, p. 165).
56 Arhiva M.F.A. M.St.M., dosar 1041/162, fila 306..
53

54
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de unii economişti şi istorici români, trebuie reUzinele metalurgice din Copşa Mică şi Cugir abia
in anul 1931 au primit o comandă de reparări de afete de tun şi corpuri
de proiectile, pe care au realizat-o pînă in anul 1932. Alte comenzi n-au
mai primit pînă in 1936 5il. Societatea I.A.R. a primit in anul 1931 o
comandă de avioane şi motoare in sumă de 93 milioane leP 9 •
In anul 1932, criza economică a atins apogeul in România. S-au inchis
numeroase intreprinderi industriale, numărul şomerilor şi al infometaţilor era in plină creştere. Printre alte intreprinderi, au fost închise şi
stabilimente militare. Astfel, la 18 iunie 1932, Arsenalul armatei şi-a
incetat activitatea din lipsă de fonduri 60 , Arsenalul marinei a redus
numărul lucrătorilor de la 110 (13 decembi"ie 1931) la 30. Pînă la inceputul anului 1932 Arsenalul armatei concediase 373 de muncitori,
Pirotehnia armatei 692, fabrica de pulbere 140, fubrioa. de fuJmicoton
136, in total stabilimentele militare concediaseră 1 341 de muncitori.
la care trebuie adăugaţi şi cei 200 concediaţi de la uzinele Copşa Mică
şi Cugir61 • In aceste condiţii, pînă in anul 1935, nu s-au mai făcut comenzi
de muniţii sau armament nici in ţară, nici in străinătate.
Bugetele militare ale României au cunoscut o creştere in anii
1929-1931 de la 7 930 500 000 la 10 204 029 661 62 , ca apoi să scadă
brusc in anul 19.32 la 4 357 848 000 lei 63 • S-au redus şi efectivele militarilor in termen de la 200 000 (1931) la 149 839 in anul 1932. Acest nivel
se menţine pînă in anul 1935.
Situaţiia militară a Româruei din aruul 1932 oglindeşte atit urmă.riJe
crizei, care a zdruncinat puternic economia ţării, cit şi dezinteresul cercurilor guvernante de a asigura securitatea statului ameninţat de puteri
revizioniste ca Germania şi chiar Italia, şi cu vecini ca Bulgaria şi Ungaria, ţări in care cercurile conducătoare emiteau pretenţii teritoriale şi
se aliniau din punct de vedere politic statelor revizioniste.
Care erau poziţiile principalelor state capitaliste din Apus faţă de ţara
noastră? Iniţial, Franţa a reuşit, prin intermediul guvernanţilor politici,
să instaureze unele raporturi foarte apropiate cu ţara noastră. Pentru
Anglia precumpăneau interesele economice celor politice. Acelaşi lucru
şi cu Italia fascistă unde curentele revizioniste aveau o largă audienţă.
In ce priveşte cel de-al treilea Reich, România era privită in ansamblul
unor evenimente politice şi economice viitoare. Situaţia aceasta va dura
mondiale 57 ,

susţinută

văzută şi respinsă.

~7

VeZi Istoria economiei naţionale a României, II, CapitaLismul in Romdnia.
1961, p. 585, 605, 606.
~>8 Arhirva M.F .A. M.St.M., dosar 1041/162, fi.la 307-309.
' 11 Idem., dosar 1041/162, fil:a 1.
•10 Idem, dosar 1041/159, fila 21.
r.1 Idem, dosar 1041/162, fila 11.
11'2 Arhiva M.F.A. M.St.M., Bugetul Ministerului Armatei, broşura pe anii
1930-1931 (dosar 20, fila 160).
63 Idem, dosar 1041/159, fila 14.
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pînă in momentul
împărţirea sferelor

in care lupta intre marile puteri capitaliste pentru
de influenţă in sud-estul Europei va îmbrăca forme
tot mai ascuţite. De menţionat că in aceeaşi perioadă cursa inarmărilor
prinde puteri tot mai mari.
La 11 decembrie 1932 Anglia şi Franţa recunosc in mod oficial Germaniei drepturi egale cu privire la inarmare. Reichul incepe să facă
intense pregătiri. Importă masive cantităţi de fier, bauxită, nichel, wolfram, minereu de crom, cauciuc şi alte materiale strategice.
In anul 1933, instaurarea fascismului in Germania, politica imperialiş
tilor englezi şi francezi, de incurajare a militarismului german, pun noi
şi grele probleme in faţa statelor mici.
DUMITRU

TUŢU

ASPEKTE DER RUMĂNISCHEN AUSSENPOLITIK
ZWISCHEN 1919-1933
(Zusammenfassung)
Der Verfusser biet.eft einen tlberbJick i.ibeT die bedeutungsvoHeren Ereignisse der
rumănischen

Aussen.polliltik zwischen 1919-1933.
Els werden die politischen G€gebenheiten nach der Errichtung (Endc 1918) des
rumănischen NaltiiOI!llalsrt:.aates aufge:ooigt, wobei einerseits die engen poli·tischen Beziehungen Rumăniens zu den Entente-Staaten, in erster Linie zu Frankreich,
hervorgehoben werden, andererseits die vielseirtigen Bemi.ihungen dcr rumănischen
Aussenpolitik, den Status-quo zwischen den mitteleuropăischen und balkanischen
NaJti:.naJs:baaten, wie e~r durch den Fniedensve.rtra.g von Versailles festgeleg1t worden
war, aufrechtzuerhaLten. In dlieser Hins.ichrt wi.i.rdig~t der Verfasser besonders die
po.lilische Voraussichit des be:ri.i.hmten :rwnănischen Stlaialtsmannes Nicolae Titulescu,
wobei d~e wichităgle Rolle der Kleli.nen Enten.te fi.ir die &halltung des Friedens und
des rterri,toriel:len StaJtrus-quo m MiJttel- und Si.idosteuropa besonders bert;ont w~rd.
Gleichzeiti.g hebt der Verfasser die Tătigkeit der rumiiniS<Chen Diplomatie hervor,
dd.e VOII1 Tiibulescu Z\.11[" Anlmi.ipfung von rumă.nJ.sch - sowjetischen Bezli.ehungen
Uilid zum Abscllluss eines Ventrags zu.r gegenseirtigen Hilfe hmgelei:OOt worden war,
eine Aktion, die von der rumiinischen offentlichen Meinung wcithin untersti.itzt
wurde.
Indem er eine grosse Zahl von Problemen der Wcltaussenpolitik jcner zeit aufwir:fit, unrt~rt.relichrt; der Vedasser die Schwiiche der Politik des Nachgebens in der
Diplomaittie der We51tmiichite .gegeni.iber dem !i'ba:lienischen von MussoJtillli und dem
ungarischen, van Horl.hy geniih.rtben Revisionismus, wozu sich noch der deutsche,
zuers.t von der WeilTllal'leX" RepubLik be.gonnene und nachher vom drirbten Reich
iibemornmene un.d welilbererutwickeJJte RevanchegledJankJe gesellte.
Der Vedasser wh·frt auch w:ichtiJge a.llgemein-militărische ll?lrobleme auf und
erăr1lerit den Fehler der Kleinen Entenrt:e, die trotz der Idee einer geme:ins.arnen
Verrtei.digung ihra- Grenz.en - aUes .in einer "theoretischen" VorbeTeitung vea-sam.den
liess, ohrue zu lronklrerten Massna.hmen i.ibe.rzugehen, was spiiter die faschistischh~tlieristlische Aggression in Miltte,I- und Si.idooteuropa er>leichterte.
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA ŞI GINDIREA POLITICA
A LUI IOAN SUCIU

Ioan Suciu, unul din pionierii luptei pentru desăvîrşirea unităţii noastre
statale, a dus o activitate politică susţinută pentru eliberarea naţională
a românilor transilvăneni, activitate cuprinsă in peste trei decenii, cu
începere din 1884 pînă la 1918. S-a născut la 14 decembrie 1862 în comuna Şiştarovăţ, situată în Banat, dar la o mică distanţă de Arad; era
fiul mai mare al pădurarului erarial Melentie Suciu, care scurt timp,
între 1856-1858, a fost elev la preparandia din Arad. Cursul primar
l-a absolvit în comuna natală, după care, timp de 8 ani, incepind din
1873, şi-a urmat studiile liceale in Arad, unde a fost coleg cu Vasile
Goldiş. De remarcat că tînărul licean a fost educat de părintele său in
spiritul rezistenţei faţă de asuprirea socială şi naţională a poporului
român, asuprire exercitată de dasC~le dominante din Imperiul dualist
austro-ungar. Conform dorinţei pădurarului Melentie, Ioan Suciu trebuia
să devină un intelectual care să menţină legăturile cu poporul şi nu un
"domn" izolat şi rupt de popor, să fie un luptător.
încă de pe vremea SJtudenţiei la faculrotea juridică din Budapest<J., începe să se
afirme în lupta politică, astfel că îl găsim în cursul anilor 1885-1886 preşedinte al
societăţii studenţilOr români "Petru Maior". în această sccietate 1lneretul studios
român milita pentru drepturile naţionale româneşti şi tccmai de aceea acto.vi,tat.ea
sa era considerartă periculoasă de către clasele dominonte. Un rcprezenrtanrt; al
acestora declara în parlament, spre sfîrşitul secolului ~trecut, că aici "se ţes cele
mai periculoase complotw-i contra statului maghiar"l. Faptul c<.'l îl întîlnim ca preşedinte al societăţii aminUte s~ datorat şi modului reuşit în care Ioan Suciu a
organizat în 1884 comemorarea centena:rului răscoalei lui Horea. Cl~le stăpîni
toare, dorind să împiedice curajoasa manifestare a studenţilor români, au pregătit
o contrademonstraţie; oamenii guvermului urmau să-i combată cu brutalitate pe
studenţii românii c&e îndrăzniseră să evoce figura conducă:borului din 1784, cînd
iobagii, în majoir'ita.te români, luptaseră cu arma in mînă împotriva exploa1:ării
exercitate de nobilimea maghiară şi statul habsburgic. Cllasele dominan1:e dilll imperiul dualist se srtirădllliau şi după 100 de ani să împiedice progresul socia,l şi
naţi<>nia:l. al poporulUi român. în concepţia oficiali.tăţilor, asemenea demonstraţii

t

T. V.

Păcăţian,

Cartea de aur, VIII, Sibiu, 1915, p. 76.
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ale studenţilor români, cetăţeni ai statului maghiar, nu trebuiau îngăduite şi iniţia
torii :acestoca emu suspectaţi ca trădători ai naţiunii politice maghiare, singura
existentă in legile introduse de către parlamentul de la BudapeSita. Munci cind
cei pregătiţi de guvern doreau să impiedice manifestaţia studenţilor români şi cind
ii făceau pe aceştia trădători ai statului şi ai singurei naţiuni poliilli.ce recunoscute
de guvernanţi, Ioan Suciu le strigase curajos: "Noi românii n-avem să învăţăm
de la voi cum să ne iubim neamul"2. Intr-adevăr, in condiţiile inăspririi politicii
de asuprire şi deznaţionalizare duse de clasele stăpinitoare şi in viroturea unor
condiţii istorice obiective, privirile românilor din Tran~ilvania se indreptau înspre
fraţii lor din România, cu care trebuiau să se unească in mo:i firesc.
In 1888 Ioan Suciu se intoarce la Arad şi se inscrie ca avocat stagiar in biroul
unuia din fruntaşii luptei naţionale arădene, Mircea Basiliu Stănescu, fost în mai
multe rindtmi deputat naţional la Pesta; aici a intrat in contact direct cu metodele
de luptă impotriva opresiunilor oficiale. De remarcat că tînărul absolvent al facultăţii juridice işi incepe activitatea politică intr-o vreme cind avocaţii şi ziariştii
se aflau in frunte. Ioan Suciu, pe care-I găsim incă de la Budapesta bine orientat
in pohtică, işi continua lupta acasă, in Transilvania, intr-o perioadă destul de încordată. Cu numai un an inainte avt.LSeseră loc alegerile de tristă amintire de sub
auspiciile guvernului "zdrobitorului de naţionalităţi", Coloman Tisza. Ioan Suciu
spnnea că "receta" acestuia in alegeri era foarte simplă: ,,Cu o zi mai inainrte erau
asediate toate căile care duceau in comuna centrală a cer-cului electoral. N-avea
nimeni voie să intre in comuna unde avea să voteZie decit numai acela pe care il
litsa preto1·ul să treacă cordonul. Aderenţti guvernului ajnngeau cu toţii să
vv~ez.e ... "· 1• Aşa au fost învinşi Vincenţiu Babeş la Sasca, Petru Truţia la Baia de
Criş şi alţii.

Desigur, aceste măsuri au fost luate de către guvern1a11ţi pentru a impjedeca
alegerea in parlament a deputaţilor români sau in alte locuri, alegerea deputaţilor
altor naţiuni asuprite. Dacă aceştia ar fi fost aleşi, şi-'ar fi ridicat uniţi glasul de
protest impotriva politicii oficiale, ceea ce, desigur, căutau să evite, fie şi prin
metode violente, clase!e stăpinitoare. In 1887 "singur generalul Traian Doda a
izbutit să iasă ales la Oaransebeş in for·tăreaţa grănicerilor severineni ... Baionetele
nnui intreg regiment de infanterie de li se punea din pa.I"Itea guvernului ungar in
cale, cei pesrte 6000 alegători grăniceri ar fi luat Caransebeşul cu asaltt şi se producea o incăierare căreia ii mergea vestea peste înrtreaga lume. Iată de ce a
trebu1t ca generalul Doda să fie lăsat învingător. Era unicul român care a ieşit ales
in alegeri.Je generale din 1887" 4 • Dar deputatul român, găsindu-se singur şi observind
abuzu.rti.le comise in jurul lui in contra românilor, a crezut de cuviinţă să refuze
locul din parlamentul maghiar şi a adresat o scrisoare de protest guvernanţilor in
care ii acuză că: "Ei vor purta vina in :1\aţa istoriei de pe urma acestor proceduri
şi tentaţii de opri:mare, dacă in inimile româneşti, din ace>:te ţinuturi strămoşeşti,
intră rtot mai adinc convingerea că de ·la dinşii numai rău şi asuprire le poate

I. Suciu, Adevăruri istorice, Reamintiri de interes
Partidul Naţional Român, Arad, 1926, p. 12.
a Jdem, p. 5.
• Ibidem.
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veni. Aşa că nlici eJ. nu mai are ce căuta in dieta de l.Ja. Pesta"5. După aceste
evenimenrte, tendinţele pasiviste se intăresc şi mai mu1t, chiar in părţiJ.e vestice ale
Trnnsilvaniei.
Faţă de asemenea mijloace folosiltle de guvernanţi, revolta românilor transilvăneni
~m mereu pre2lenltă şi mereu îndreptăţită. Ioan Suciu, afJind că in 1888 generalul
Doda urma să fie tirit intr-un proces la Arad şi condamnat pentru ag.i.taţie din
oaum acelei scrisori, a miJitart alături de alţi conducători arădeni pentru organ.i2lCIII"ea
unei largi demonstraţii de protest, considerind că in faţa concentrării forţelor de
poliţie din partea s-tatului era necesa.ră concentracea maselor populare româneşti
intr-<> dirză şi hotărită rezistenţă. Ţăranii au fost pregătiţi din timp pentru a fi
capabili de rezistenţă în faţa acestor forţe. Trebuiau mobilizaţi - după părerea
lui Ioan Suciu - "mii şi mii de ţărani din judeţul Ar..W, hine organizaţi faţă cu
cari poJ.iţia ori chiar int.reaga garnizoană a cetăţii Arad era exclus să poată răzbi,
căci nu bieţi curioşi aveam noi să aducem la Arad ... ci aduceam bărbaţi decişi
intr-o mulţ.i.me, Clari ştiau să regl.emenrte:re .Aradul" 6• Deşi manifestaţia n-a avut
loc - nu fiindcă masele româneşti din judeţul Aradului şi conducătorii lor ar fi
renunţat la poziţia lor curajoasă, ci fiindcă procesul nu a mai avut loc, deoarece'
Traian !Doda murise între timp -, totuşi intenţia de a lupta în manjera sus-amintită
era demnă de subHniart, fiindcă - după cum afirma Suciu - ea zugrăvea " ... biroul
de organizare şi de conducere al fruntaşului arădan de pe vremuri, care nu obosea
nicicind, ci lucra mereu, zi şi noapte, pregătind bine şi pină la cele mai mici amă
nunte ce era de lipsă şi era bine pentru apărarea intereselor noastre naţionale,
pentru inchegarea dndurilor şi pentru asigurarea succeselor de luptă" 7 •
Tînărul avocat, crescut în părţile de vest ale Transilvaniei şi educat politiceştc
cie cM;re intelecrtuaHrotea de aici, a fost adeptul convins al tacticii activiSite în
lupta polirtică, tactică ce consta in participarea efectivă in viaţa politică a parlame'!1•tului maghioc unde, in alianţă cu deputaţii celorlalte naţiuni exploatalte, trebuia
combătută politica oficiaJ.ă. Deşi activist, Ioan Suciu a recunoscut şi meritele de
n:ecCI:n.testat a.:e pasivişti.Ior; aceştia erau pasivişti numai in aceea că nu doreau să
pa!1ticipe la viaţa poli.tică a parlamentului din Budapesta, care în urma 1nţelegerii
cu Franz Josef şi a insti1lui.r.ii dua.lismului, a şters autonomia Transilvaniei iSJtorice
(Ardealul), incorpodnd-o la Ungaria, intocmai cum procedaseră clasele stăpini,toare
şi in 1848. Figurile lui Ioan Raţiu sau Vasile Lucaciu i-au impus lui Ioon Suciu
"recunoaşterea marii lor iubiri de neam şi dorul lor nesfîrşit de jertfă, merite cari
cu drept îi invredniceşte de veşnica recunoştinţă a tuturor generaţihlor viitoare"H.
De fapt, spre sfîrşitul secolului trecut, multe acţiuni au stat mărturlie luptei Partidului Naţional Român, care, constituit in 1881 pe bazele pasivismuLui, işi va continua nea bătut lup: a pc litică in fruntea maselor populare româneşti. Deşi existau
neinţeleg~eri in privinţa tacticii de urmat, totuşi, la 1881, se realizase, după cum
ştim, unitatea politică a români·lor transilvăneni prin insăşi înfiinţarea paii".tidului,
divimt pînă atunci pe baza celor două concepţii de tactică, deosebirile de păreri
rămînînd totuşi, dar fiind acum tempemte, de disciplina de pal"'tid. Unul din cele
s Ibidem.
6 ldem, p. 14.
7 lbzdem.
e Idem, p. 7.
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mai remarcabile exemple de combativitate politică de care a dat dovadă Part.iăul
Naţionad Român a fost actul politic protestalbar al MemorandumuJ.ui. Ioan Sliciu,
actiVist in concepţie, a criticat faptul că şefii pasiv.işti şi-au inaintat meriwr!ul
împăratului Franz Josef, acelaşi care cu citeva decenii in urmă J-a impins pe AVram
Iancu spre pierzanie, datorită ingratitudinii şi refuzului său autocratic şi oprimator
de a recun~te drepturile naţiunii române. De fapt, impăratul nu desfăcuse plicUl,
ci-1 inaintase guvenmlui maghiar, spre examinare. Suciu, comentind acest comportlament, afirma: "Aşa inţelegea Franz Josef obli.gamentele sale constituţionale faţă
de ...popoarele mele-•. Acest procedeu ingimfat a produs mare impresie, a revol!tat
sufletele şi a indirjit inimile româneşti. Era semn de deşteptare din letargie această
revoltă, ergo, succes pentru fruntaşii cari trebuiau să dorească a ne deştepta la
simţul demnităţii " 9•
Dar, in acelaşi timp, Ioan Suciu, referindu-se in general la perioada memorandist.ă, a văzut clar importanţa ei in călirea voinţei de luptă a popO!"ului român ·din
Transilvania. Prigonirile guvernelor claselor stăpinitoare ce au urmat după 1892,
atacarea casei lui Raţiu, arestarea acestuia şi a altor fruntaşi po:irtici români,
procesul de la Cluj şi întemniţărilc la Vaţ şi Seghedin, atacar·ca seminarului român
din Arad, alături de alte abuzuri şi samavolnicii, au înteţit rC'zistenţa poporului
român, i-au intărit dorinţa emancipării naţionale. Suciu afirma hotărît că aceste
abuzuri "au avut insă darul să ne inchege rindurile, să trezească pe mii şi mii de-ai
noştri din amorţeală şi indolenţă, să ne facă a inţelege pe noi toţi că sintem· La
răspîntie. Pentru că cu aceia care nici dreptul de a ne jelui noi nu voiau să ni:.l
respecte, nu mai putea fi vorba de o inţelegere"lO.
In perioada memorandi.stă, deşi activist, el a apărat cu curaj ziarul "Tribuna",
tirit in proces pentru agi,taţie, şi a pledat in cadrul altor procese din aceea.<?i
perioadă, susţinînd astfel rechizitorii la adresa politicii oficiale. Avocatul Suciu era
convins că cei mai mulţi români, fie ei bănăţeni, ardeleni sau din aşa-zisele părţi
ungurene, văzind nemiloasele asupriri naţionale, işi întăreau tot mai mrult credinţa
că numai dezmembrarea monarhiei austro-ungare şi tmirea cu fraţii de peste Carpaţi ii mai poate salva 11 • Astfel, in focul luptei naţionale, conducătorii, alături de
masele populare româneşti, îşi întăreau dorinţa unirii cu patria-mamă, acest.:l
fiind dezideratul suprem al tuturora, indiferent că erau adepţii activismului sau
ai pasivismului. In vederea ţelului comtm ,trebuia întărită mereu unitatea politică,
ideologia, strategia şi toctica partidului, cu atit mai mult cu cît ofensiva dominanţilor irHaţi de acţiunile politice ale Partidului Naţional Român, ca şi de
programul său din care nu lipsea lupta pentru reciştigarca autonomiei Transilvaniei
- s-a dovedit a fi din ce în ce mai susţinută şi intolerabfilă. Atît în 1896 d'b şi in
1900, act~Nităţile politice ale partidului au fost ingrădite, nepermiţindu-se ţinerea
unor conferjnţe naţionale, ci doar a unor modeste "adunări de alegători". In 1896
comitetul partidului a fost reintregit prin cooptări de noi membri, maj()['itatea păs
trînd-o pasiviştii, tactica lor fiind prelungită astfel pînă la începutul serolului nostru.
Dar Ican Suciu şi alţi conducătorj erau dornici să participe activ atit in alegeri -

u Idem, p. 8.
1o Ibidem.
11

Ibidem.
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in ciuda greUJtăţhlO!r' trebuia să se asigure vicl.oria deputaţilor naţionali - .
in de2lbatlerile parlamentului din BudapeS'ta, aici desigur combătind poHtica

of.iciJală.

De fapt, in noile condiţii din pMgul secolului <al XX-lea~ concepţia pasivismului
începea să conţină in sine o notă de demoralizare, de oboseală, care pll"elungi.tă
prea muJ.t in rti.rnp ptlitea dăuna mişcării pol!i.•tice generale. Tactica braţelor incrucişa•te este adoptată de comitetul partiduLui şi in alegerile din 1900. Trebuia găsită
o formulă innoitoare oare să repună p<artidul, zdruncinat de opresiunile oficiale şi
de . unele neLnţelegeri din .interior, J.a nivelul vechii combativi>tăţi. Organele de
presă ale ·?lairtidului NaţionaJ. Român ell"au Urite în numeroase procese, unii redactori fiind chiar arestaţi. In urma nu.meroaselor procese şi amenzi, ziarul pasivist
"Tribuna" ere IlleiVOirt, la începutul secolului, să-şi înceteze activi·taftea, nemaiavind
din ce să-şi plătească cauţiunea; în aceste condiţii, centrul luptei politice româneşti
se muta în jtlii'ul ziarului "'!1ribuna Popol:'1ului" din Arad. Aici s-a închega.t un
mănunchi de oameni reprezentativi car~ dU atras asupra lor atenţia întregii lwni
româneşti. In acest mănunchi de luptători, alături de N. Oncu, M. Veliciu,
Şt. Cicio-Pop, Roman Ciorogariu, S-'a făcut remarcat şi Ioan Suciu12.
Juristul JJuptător care şi-a dus o mare parte din activitate in oraşul Arod,
devenit la începutul secolului cel mai important centru al Juptei naţionale româneşti, a'Vea o con.cepţie absolut democMtică în privinţa organizării acesrtei lupte,
militind pentru atragerea maselor popul>are româneşti, deoarece era convins că
numai cu sprijinul acestora se putea asigura victoria finală. Aradul avea o pleiadt1
de conducători politici încercaţi, între care, pe lîngă cei amintiţi, se situau, după
1900, la Loc de frunte Vasi:le Go1diş alături de Gheorghe Popa, Sava Raicu, Ion
Rus.u-Şiri'anu, mai vechi in lupta arădană; dar Ioan Suciu amintea de "masa mare
a poporului", principal factor al luptei naţionale, scriind: "Oricît de savant şi
sî.r.guincios ar fi însă dascălul, el fără copii cu minte, rîvnitori de ştiinţă şi ascultători în şcoală, nu va putea da un examen de laudă. Aşa nici corpul falnic de'
conducători inimoşi şi neobosiţi ce-l avea Aradul in cele naţionale, chiar şi pe
lîngă crice fel de opintiri extreme, nu putea să elupte arădanilor locul de frunte
şi de conducere nediscutată în luptele noastre naţionale dacă nu era la locul său
'şi masa mare a poporului, a ţărănimii din judeţul Arad. Cele ma:i frumoase amintiri ale vieţii mele de această ţărănime mă Ieagă"U. Meritul lui Suciu şi al altor
conducă.tori arădani democraţi burghezi a constat in faptul că au ştiut să întreţină
strînse legături cu masele: "Tot ce se făcea şi tactica ce se urmărea nu era ideea
unui om, ci era planul comun al tuturor". Aceşti conducători stabileau "înainte în
fiecBJre congregaţie ordinea de Juptă in discuţie inrtimă cu soţii ţărani şi ou alţi
fruntaşi români din judeţ"H.
Ioan Suciu afirma că ţărănimea din judeţul Arad, îllitregită întotdeauna cu cea
din Cenad, er-a " ... n.eintrecută in val-oarea ei morală, naţională şi economică"t5 şi
că "această ţărănime bravă a avut norocul" că se iveau mereu oameni destoinici
Silviu Dragomir, Vasile Goldiş, Sibiu, 1936, p. 8.
1. Suciu, op. cit., p. 15.
14 Idem, p. 17.
ts 1. Suciu, Rolul judeţului Arad in luptele naţionale din trecut, în Românul
12

1s

din 14 ianuarie 1921.
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care s-o conducă. Amintind de fa.lsificările urnelor congregaţionale din judeţul
Arad, Ioan Su.cilu era convins că "uneltirilor guvernului obişnuite in asemenea
prilejuri trebuia să le punem impotriva indirjirea poporului. Şi aceasta ne-a succes.
Preşedinţii maghi.lari ai alegeriJor numai sporadic mai cutezau să schimbe buletinele
de votare, penlt&u că le insuflau respect sutele de ţărani oare stăteau ziua întreagă
in jurul localului in plină agitaţie, aşteptînd publicarea rezultatului alegerii. Astfel
au intrat tot mai mulţi români in sala congregaţiilor judeţene. lrnsă, pentru a obţine
acest rezultat, intelectualii trebuiau să dezvolte o activitate febrilă"1 6 • Ioan Suciu,
cu Petru Truţia, la indemnul lui Mihai Veliciu, "agitau" in circumscripţia simbă
tenilor pentru alegerea lui Aurel Suciu. Cei doi au umblat, "urmăriţi de jandarmi,
nopţi intregi, din casă in casă, de la alegător la alegător, ca să ciştigăm voturi
penrtru reuşita lui Aurel Suciu in urna congregaţională ... Da<torită acestui sistem
solid de luptă. . . sala comi.tatului se impopulase binişor cu români. Răsuna sala
de dulcele nostru grai românesc şi slujbaşii unguri abia ma·i ştiau cum şi pe ce
cale să incerce apărarea şi, vezi Doamne, salvarea intereselor Statului Naţional
Unirtar Maghiar"1 7• Deci intelectualii arădeni, obişnuiţi cu asemenea me:tnde de ruptă,
doreau ca in urma aleg~rilor să participe şi la viaţa politică a p8ll'lamentului de
la Budapesta, să-şi continue lupta şi in forul politico-legisl.ativ cel mai inalt al
claselor dominante. Conducătorii arădeni doreau introducerea participării active şi
m.lJi.tante in alegeri şi apoi in organele politice, fiind convinşi că ţăranii români,
dirji in lupta lor socială contra exploatatorilor, doreau să infrunte in lupta naţio
nală şi in alegeri, tot atit de dirji, greutăţile impuse de dominanţi. Ioan Suciu
vorbea de marele rol care i..;,a revenit in coloanele ziaNJ.iui "Tribuna Poporului"
lui Vasile Goldiş, ca exponent de seamă al tacticii activiste; Ioan Suciu se va
dovedi a fi un excelent organizator al luptelor elecllora.le româneşti. Problemele de
interes general erau pregăti·te minuţios in judeţul Ara.dului. Se ţineau adunări
generale, unde "vorbim româneşte, criticăm şi atacăm regimul de opresiune aspru
şi necruţător, facem ca durata adunărilor, care mai inainte ţineau citte 2-3 ore, să
se prelungească pe 2-3 zile ... ne îngrijim ca tot decursul adunărilo.r să fie fidel
şi amănunţit reprodus in ziarele partidului"18. Reprezentanţii ţărănimii erau prezenţi
pC'ntru ca ,.toată mişcarPa aceasta. dar totodată şi tot efectul ei însufleţitor, să nu
pară numai ca merjtuJ celor vreo ciţiva fruntaşi orăşeni, ci să fie resimţit şi consi~
de1·at ca meritul obştei intregi româneşti din judeţul A'I'adului" 1 ~.
Alături de Şt. Cicio-Pop, Mihai Veliciu, Ioan Rusu-Şirianu, dr. Ioan Suciu se
manifesta ca apărător al intereselor ţărănimii din judeţ, cerind pedepsirea funcţionarului Csukay, care era şi el vinovat de masacrul de la Şepreuş. Ioan Suciu cerea
in faţa oficialităţilor ca locuitorii să nu plătească cheltuielile armatei in timpul stării
de ~SSediu, deoarece "asta ar fi să-i aducem la sapă de lemn pe bieţii săteni, ci să
plătească domnii care au săvîrşit nenorocirea"20.

17

ibidem.
Ibidem.

18

1. Suciu,

19

Ibidem.

16

Adevăruri

istorice ... , p. 16.

zo I. D. Suciu, Aspecte ale colaborării Partidului Naţional Român din Transilt•ania cu mişcarea socialistă. in Studii, XXI, 1968, nr. 1, p. 99-100.
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Concepţia şi metodele de luptă ale judeţului Arad Ioan Suciu număr-indu-se
p.rillltre animatorii lor ·- sint p.reluate şi adoptate la Ltl@j, Hunedorare, Sibiu,
Braşov, in Alba de Jos etc. Printre exponenţii activişti se inscria, pe la inceputul
s-ecoLului al XX-lea, şi Aurel Vlad. Dar Ioan Suciu combătea părerile exagernte
-că această personalitate ar Ii unica creatoare a victoriei tacticii activiste, "deoarece
voinţa genenaJ.ă era aşa acum, iar nu Aurel VJad tatăl act.ivismului". '?articiparea
la alegeri şi la viaţă parLamentară a fost hotărîtă Ja conferinţa partidului din
10 ianuari.e 1905, la care rau participat 97 de delegaţi21. Ioan Suciu, participarut la
con.feri.nţă, a fcst ales membru in Comitetul Executiv al par>tidului. In actele oficiale
adoptate se aminteau şi cauzele care au stat la baza victoriei tacticii IB.ctiviste.
S-a luat in considerare că "demoralizarea moravuri·lor politice care ameninţă poporul
nostru prin felul de luptă al partidelor străine nwnai prin dntrarea partidului
nostru naţional in ootivitarte se va putea delătura şi impiedeca"22. Alte caure invocate au fost acelea că poporul .trebuie educat politiceşte şi s-a considerat că prin
activitate "se va delătura piedeca care nelegal şi voJniceşte s-<a pus in calea organă
zării .temeinice a par>tidului nostru naţional, ca şi in calea funcţionării libere a
acestui partid"23 • Deşi din motive de tactică impuse de condiţiiJe concrete şi de
raportUl de forţe existent atunci, in primii ani ai secolului 18.1 XX-lea, nu s-a
sub:~niat autonomia în vechea ei formulă din 1881 cu dietă politică transilvăneană,
totuşi in program se prevedea Jupta pentru "recunoaşterea poporului român de
individualitate politică, alcătuitoare de stat, şi asiguran:-a dezvoltării sale etnice
şi constituţionale de drept public"2~. Acest lucru era cerut de poporul român pentru
fieoare din popoarele asuprite de clasele dominante: "Fiecare popoc din paJtrie
să fie judecat, administrat şi instruit in limba sa proprie"25; se cereau sufi!"agiu
uni'Verool, impozit progresiv pe venit şi aLte reforme burgheza-democratice. Putem
dec:i. afi·rma cu certitudme că în punctele amintite ale programului din 1905 se
prevedea •lupta in continuare perutru autonomia naţională românească, in justiţie,
administrraţi.e, şcoală.

încă din 1904, pe lo'in Suciu, propagator vechi al activismului, îl gas1m candidînd în alegerile din Nădlac, unde se bucura şi de sprijinul slovacilor. In 1905,
alegătorii români, intrînd hotărîţi in lupta electorală, în virtutea directivelor partidului, îl impun la Ineu pe Ioan Suciu ca deputat al lor, Solymossy fiind înfrînt.
Suciu a dus o activitate organizatorică fertilă în 1905, cu ocazia alegerilor. Datorită
ei ţăranii 1-au numit "căpitanul alegerilor", deoarece le organiza, fără teamă de
prigoană, le conducea cu tenacitate şi putere de voinţă, căutînd să asigure victoria
deputaţilor naţionali români la Şiria, Lugoj, Chişineu-Criş, Sălişte, Sasca, Oraviţa
etc. Tatăl său a dat dovadă de spirit de exigenţă faţă de continuarea luptei în
care s-a angajat fiul său, trimiţîndu-i acestuia următoa.rea telegramă cu ocazia
victoriei electorale din Ineu: "Atîta vreme să ai zile binecuvîntate cite vei sluji cu
credinţă neamul tău"26.

21 T. V.
·

Păcăţian,

2~

Idem, p. 172.

23

Ibidem.
Idem, p. 169.

24
2:i

26

Ibidem.
I. Suciu,

op. cit., p. 165.
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După 1903, pe baza unor revendicări programatice comune (in special votul
universal), Partidul Naţional Român începea să se apropie şi să colaboreze cu organizaţiile Partidului social-democrat, care devin puternice in comitatele Bihor, .Arad,
Timiş şi Caraş 27 • Ioan Suciu s-a nwnărat printre flCei <:ondlucători naţionali care..au
salutat de la inceput această măsură. Astfel, ziarul "Tribuna", sub titlul Socialiştii
elin Arad şi deputaţii naţionali, scria că deputaţii naţionali români "au fost a<:lamaţi cu insufleţire de mii de inşi" la mitingul socialist din 3 sep~mbrie 1905, Wlde
s-a citit şi "scrisoarea deputaţilor dr. Ioan Suciu şi dr. Ştefan Cicio-Pop .. La
pasajul unde deputaţii declarau cu hotărîre că da, vor vota votul unirversal, mulţi
mea a aplaudat puternic·· 2M. La 9 ::eptembric 1908, tot la Arad, Partidul socialdemocrat organizează o adW1are prezidatii de muncitorul-tip~graf Ludovic Babuţ;
secretarul adunării Varga Fcrenc anunţă că au fost invitaţi toţi deputaţii domiciliaţi in Arad, pentru a se pronunţa asupra votului universal, cei doi deputaţi
maghiari refuzind să pa1·ticipe. Apoi ·varga Ferenc im·ită pe Ştefan Cicio-Pop ·să
ia cuvîntul; acesta este urmat de Ioan Suciu, care, după ce face .,o reprivire
istorică asupra evoluţiei ideii democrate", arată hotărît că va lupta pentru votul
universal2 9 •
Inte!C'ctualii români îşi aveau, în cursul luptei lor politice, strategia şi tactica
specific{t diferitelor perioade istorice, caracterizate de condiţii politice specifice.
Dacă s-a adoptat tactica pasivistă şi s-a inscris în programul partidului la 1869
lupta pentru reciştigarea autonomiei Transilvaniei, acestea şi-au avut rolul lor
deosebit de important şi pozitiv in acea perioadă. Clasele dominante au prigonit
şi îngrădit, mai ales după Memorandum, manifestările politice ale Partidului Naţio
nal Român, interzicind ţinerea de conferinţe naţionale. Oficialităţile erau intărîtate
şi de lupta pentru reciştigarea autonomiei vechi, cuprinsă în programul de luptă
al partidului. Activiştii, pentru a abate intrucitva loviturile indreptate impotriva
partidului care era destul de zdruncinat atit de opresiunile guvernului, cit şi de
neinţC'lC'gerile din interior, recurg la o formulă mai moderată a autonomiei; ei se
gindeau apoi că vor putea intra mai uşor în parlamentul maghiar în vederea
continuării mai susţinute a luptei naţionale. Conducătorii români recunosc mom·entan statul politic maghiar nu din plăcere, ci ca o realiltate de care nu se mai
putea face abstracţie în însăşi interesul realismului mişcării politice a partidului;
dar luptind pentru drepturile naţionale şi impotriva deznaţionalizării, doreau de
fapt să conserve spiritul de luptă in rindul maselor pentru vremuri mai bune care
n-au intirziat să vină, cind vor lovi hotărît in statul burghezo-moşiercsc dualist.
Partidul Naţional Român a dus o politică apoziţionistă ati't in organismele· politico-legislative ale statului, cit şi in presă, alegeri etc. Ioan Suciu declara diplomatic
in parlament că dacă românii acceptă ideea de a participa la viaţa politică a
statului maghiar, anumite ingrădiri ar trebui să fie aplicate şi politicii oficiale •de
desconsiderare a drepturilor naţionale.
In parlament, Ioan Suciu apăra hotărît drepturile naţionale române, combătind
!jovinismul oficialităţilor. un deputat al acestora, Hodossy Imre, zicea că 'prin
dualism .,... a fost restabilită hegemonia naţiW1ii maghiare, a celor 8 milioane· de
21

28
29

1. D. Suciu, op. cit., p. 90.
Tribuna, nr. 156 din 5 septembrie 1905, p. 2.
I. D. Suciu, op. cit., p. 97-99.
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de celelalte 10-12 milioane de aici" 30. Acelaşi reprezentant oficial
o~va că "acum, faţă de ori-ce mişcare întimplată în imperiul maghiar şi îndreptată spre răsturnarea hegemoniei rasei maghiare, ne putem răzima pe puterea
armată a întregii monarhii, datoare .5ă ;respecte legile, s[\ asigure executarea legilor,
deci. să facă tot ce serveşte spre asigurarea he~moniei natiunii maghiare. Intre
raporturile de acum e chC'stic vitală pentru naţia aceasta si\. vedem şi pe mai
departe asigurate bazele de Ia 1867·'31. Ioan Suciu :..1 ·citat în parlament acest
discurs, demascînd afirmaţiile guvernanţilor ce pretinde-au că ar exista egalitate
politică intre cetăţenii statului dualist. Guvernanţii exploatau, din punct de vedere
naţional, cele 10-12 milioane de nemaghiari "cărora nici nume nu le-a dat
condeputatul Hodossy"32 - spunea în discursul său din parlament, în 1905, Ioan
Suciu. In viaţa socială desigur că şi majoritatea maghiarilor era asuprită de
clasele dominante, dar :nemaghiarii aveau de suporlal, pc lîngă asuprirea socială,
şi pe cea naţională. Deputatul român Suciu s-a ridicat cn hotărîre impotriva
politicii de dominaţie naţională in însăşi incinta politică a autorilor ei3 3 . Vorbind
despre politica exercitată de cei de la putere, în numek .,intereselor de stat", Ioan
Suciu spunea: "E greşeală Iatal<i şi aceea că sub titlul ,,interes de stat" se nutreşte
o ·astfel de direcţie care vatămă adinc, fără nici o trebuintă, în urmările salC'
f!nad.e, interesele de rasă şi culturale ale naţionali tăţilGr nemaghiare din patrie şi
cere de la ele astfel de jertfe, care cu scop şovinistic, pot fi prezentate de preknsiuni· de stat, dar despre .aceea că ele cu adevărat ar fi inlC'rese de stat, în mod
logic naţionalităţile nu pot fi convinse absolut deloc";u. Foarte abil, Suciu demasca
tactica partidului guvernamental maghiar, chiar faţă de opoziţia independentistă
maghiară care lupta impotriva leg[tturilor cu Austria. Ioan Suciu arăta în parlament
că pentru a-şi tempera propria opoziţie, partidul g:uvcrnamenrtal afirmă că legă
turile cu Austria sînt necesare pentru ţinerea în friu şi zdrobirea naţionalităţilor 3 5.
Suciu sublinia clar în parlament poziţia oficială: "Partidul guvernamental afirmă
că;, deşi e necesar pentru ţară teritoriul vamal independent, deşi e justă năzuinţa
independentiştilor, tu maghiarule, înţelege că-ţi trebuie timp pînă contopeşti naţio
nalitiiţile, le maghiariwzi,
deci, te rog, dă-mi pma atunci mie tenmcn de
domnire ... " 36 • In acelaşi timp, Ioan Suciu e:na 'convins că românii nu puteau intra
în nici unul din partidele claselor dominante, fie din opoziţiE', fie din guvern,
deoarece reprezentanţii lor declarau categoric că interesul vital al Ungariei e
maghiarizarea celorlalte naţionalităţi3 7 •
· Suciu apăra în parlament, la 21 ianuarie 1908, folosirea limbii materne. in
regimentele cu majoritate românească şi era împotriva scoaterii limbii române din
şcolile de cadeţi şi din instruirea recruţilor românPB. In 24 iunie 1908, combătea

maghiari

:JO

· ;n

faţă

T. V. Pâcăţian. op. cit., p. 203.
1bidem.

a"2 Ibidem.

Idem,
Idem,
35 Idem,
36 1dem,
a1 Idem,
3A Idem,

33
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proiectul de lege cu pnv1re la manrea dării de spirt şi pe cazanele ţărăneşti de
fiert. ţuică, văzînd in aceasta o lovitură dată populaţiei din ţinuturile muntoaseJ<J.
Proiectul a fost totuşi adoptat, dată fiind majoritatea conservatoare. La 6 februarie
1909 apăra ţărănimea transilvăneană, ale cărei proprietăţi - în bună parte în
jur de 1-2 iugăre - erau grevate de datorii, şi se împotrivea proiectului de lege
despre darea de pămînt care lovea in interesele ţăranilor săraci; dar şi acest
proiect a "fost adoptat 40 • La 9 septembrie 1909 Suciu apăra pe slovacul Szkicsak.
declarind că i s-a vătămat imunitatea parlamentară. Unul din colegii lui Suciu.,
sintetizind poziţia duşmănoasă a claselor dominante faţă de celelalte naţitmi din
statul dualist, declara curajos in parlament că ,.patrie are numai acela care nu se
simte in ţara sa despoiat şi asuprit. Iubirea de patrie nu se poate cere de la
acela căruia statul ii deneagă cele mai elementare drepturi omeneşti"41. ln şedinţa
din 10 iulie 1909, Wekerle S<i.ndor, antmţind intenţia cabinetului de a demisiona
in toamnă, a declarat c;i unul din motivele pentru cJ.rc "guvernul nu şi-a putut
implini misiunea a fost acela că naţionaliştii au alarmat străinătatea cu fel şi fel
de scornituri, atacuri şi calomnii·': la aceasta Teodor Mihali a răspuns că deputaţii
naţionali şi-au spus doar durerile in dietă, şi îşi exprima convingerea că, mai
curind sau mai tirziu, vor fi satisfăcute pretenţiile juste ale naţionalităţilor-42.
Declaraţia lui Wekerle dovedea indeajuns eficacitatea luptei deputaţilor naţionali
in parlamentul de la Budapesta.
Paralel cu lupta politică din parlament, Ioan Suciu o continua şi pe aceea din
judeţul Arad, fiind unul din animatorii vieţii politice' româneşti de aici. Avocatul
Suciu, care "nu şi-a pus numele pe nici un act de slăbiciune in viaţa naţională" 4 a,
pre-gătea ţinutul pentru victoria finală, lupta impotriva opresorilor, exterioriza cu
curaj sentimente româneşti, era intr-un cuvint - aşa cum îl caracteriza un om
care-I cunoştea personal - "un titan al impotrivirii rcmâneşti". Semnificaltiv este
gestul luptătorului român Suciu, adept al unei reforme agrare largi, faţă de
ţăranii din Moroda, in 1006, care pril15e5eră de veste că o moşioară de li.ngă comuna
lor urma să fie pusă în vinzare, dar se preconizase ca ţămnii să nu fie avizaţi de
această intenţie, pămîntul urmind astfel să rotunjească şi mai mult proprietăţile
moşiereşti. Dar cinci persoane din Moroda fug la ,.păslorul turmei", avocatul Suda
din Arad, care face cumpărarea in numele morod.enilor, de la persoana oficială
venită din Budapesta in problema vinzării, pi.IJ11ind dr·~pt garanţie carnetul său c:le
deptmeri, trecind contractul prin comitetul de la Cluj, ceea ce nu era tocmai uşor,
deoarece acesta avea consemnul tacit să vegheze ca pămînturile să nu ajungă in
miinile românilor şi, in sfîrşit, împrumută bani de la o bancă din Budapesta )n
vederea rezolvării aceleiaşi probleme; şi toate acestea pentru a-şi indeplini datoria
faţă de fraţii săi asupriţi. Nu in zadar cu citeva dc-ccnii mai tirziu, la moartea lui,
ţăranul Nica din Moroda zicea: "A murit dr. Ioan Suc:u. Oare cîţi muritori se vor
mai afla în ţara noastrG. să urmeze cu fapta, ca a lui dr. Ioan Suciu? Dr. Ioan

:III
40
41
42
43

p. 795.
p. 835.
p. 801.
p. 853.
M. T. Bandu, Dr. Ioan Suciu, in
Idem,
Idem.
Idem,
Idem,

Luceafărul,

1939, seria II, nr. 10-12, p. 7.
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Suciu nu şi-a cîştigat in această lume o avere deşartă. A cîştigat averea cea mai
scumpă a acestei lumi: cinstea şi omenia"H.
In 1915, trece in România pentru a se consulta cu Goga şi Lucaciu in vederea
măsurilor ce trebuiau luate de masele populare româneşti din Transilvania, a
căror luptă a constituit factorul prinoi!Pal in uni.fica:rea cu România. Intors acasă.
unde fusese trecut pe lista _neagră, este ,arestat şi inchis la Vesz.prem. Eliberat apoi,
este prezent, in cursul marilor momente istorice care au încununat lupta naţională
românească prin desăvîrşirea unităţii de stat. Ioan Suciu se afla printre şefii politici care la Oradea, in data de 12 octombrie 1918, declarau că ,,naţiunea română
din Ungari•a şi Ardeal" reclamă dreptul "să hotărască singură aşezarea ei printre
naţiunile libere", negind astfel, implicit, dreptul parlamentului si guvernului rlin
Budapesta de a se socoti reprezentanţi ai românilor din Ardeal, Banat, Crişana şi
Maramureş, şi a-i reprezenta la congr€{)ul de pace4s. La conferinţa naţională de la
Oradea a fost desemnată o delegaţie permanentă pentm a pune in aplicare hotă
rirHe ei. Din aceasta făcea parte, alături de Şt. Cicio-Pop, V. Goldiş, Al. Vaida,
A. Lazăr, A. Vlad, T. Mihali, şi Ioan Suciu46• Această delegaţie va duce tratative'
pentru formarea Consiliului Naţional Român, in care să intre şi reprezentanţii
social-democraţiei române. Ioan Suciu se împotrivea la Arad, alături de ceilalţi
fruntaşi români, tergiversărilor lui Jâszi Oszkar, care incerca să eludeze prin ,paleative cerinţa democratică a românilor transilvăneni ruperea totală de statul
maghiar şi unirea cu Romania.
Prezent mereu la datorie, avocatul Suciu, omul acţiunii, animatorul maselor.
era de părere ca proclamarea Unirii să f.i.e rez.ultatul acţiunii acestor mase şi nu
al hotăririi restrinse a Consiliului. A combătut această părere îngustă alături dC'
membrii social-democraţi ai Consiliului, de Goldiş şi alţi frunbaşi democraţi, care
au militat pentru o adunare largă, populară. Iată ce afirma V. Goldiş în legătură
cu rolul jucat de 1. Suciu la 1918: "Ca propunător al Unirii !'li ca unul care mai
bine decit oricine altul cunosc istoricul acelei adunări, şi pentru a împiedeca
Ialsificarea adevărului, mă simt dator acum, după zece ani, să fac la locul acesta
următoarele ·constatări: Adevăratul organizator al Adunării Naţionale de la Alba
Iulia a fost Ioan Suciu. In Consiliul Naţional de la Arad se ivise părerea ca
Unirea să o proclame acel Consiliu şi să renunţăm la Adunarea Naţională. Azi se
poate constata ce ireparabilă gafă ar fi fost primirea acelei păreri. S-a decis convocarea Adunării Naţionale. Pregătirea şi organizarea ei a fost încredinţată lui Ioan
Suciu. Cu o energie de admirat, Ioan Su.du s-a achitat în chLp splendid de însărci
narea primită, şi naţiunea română lui Ioan Suciu are să-i mulţumească reuşita
atît de impunătoare a Adunării Naţionale, chiar împ0triva intervenţiei unor inportanţi factori ai Palftidului Naţional Român, care cereau în ultimul moment să
se renunţe la adunare" 47 • După ce V. Goldiş, 1. Suciu. ..,i rulţi conducători cu vederi
democratice şi-au impus punctul de vedere, la 7/20 noiembrie 1918 se lansa istorica

Idem, p. 18.
Pascu, Desăvîrşirea unităţii de stat a poporului român, in AIIC, XI,
1968, p. 81.
46 Idem, p. 82.
4
7 V. Goldiş, Discursuri, Bucureşti, 1928, p. 21.
44

45 Şt.
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convocare prin care românii transilvăneni erau chemaţi la Alba Inlia in ziua de
1 Decembrie pentru Marea Adunare Naţională. Tradiţia istorică impunea şi ea
ca dorinţa emancipării naţionale româneşti din Transilvania să fie infăptuită de
către o adunare naţională largă. Românii din Transilvania îşi afirniaseră şi in trecut
tendinţa de eliberare naţională, tot in cadrul unei adunări naţionale, cea din Blaj
din 3/15 mai 1848. Bărnuţiu spunea atunci că naţiunea română, dorind prop.ria-i
emancipare, nu urmărPa să asuprească cite naţiuni, ci dorea respect după dreptate
pPntru românii atita timp exploataţi şi batjocoriţi de către clasele dominante.
Respectarea drepturilor naţionalităţilor in cadrul noului stat de după 1918 a fost
cPrută şi in programul Adunării de la Alba Iulia, tocmai datorită caracteruLui
democratic al organizării C'i.
Caracterul democratic al organizării adunării de la 1 Decembrie este deosebit
de evident. In convocare, rezultat al poziţiei hotărîte a conducătorilor democraţi,
se preciza că dintre dC'legaţii oficiali nu vor lipsi reprezentanţii ţărănimii, delegaţii
Partidului social-democrat, ca reprC>zentanţi ai muncilorimii organizate, delegaţii
tinC'rimii universitar"(', ai reuniunilor femeilor, ai gărzilor naţionale, ai şcolilor medii,
apoi de la fiecare institut teologic şi şcoală civilă cite un reprezentant al colegiului
profesoral. alături dP trimişii societăţilor culturale (Asociaţii, Fondul de teatru,
Asociaţia arădană etc.). In această convocare găsim, de fapt, apelul către intreaga
mas.'i marP a românilor transilvăneni chemaţi ca prin numărul, voinţa şi conştiinţa
lor să hotărască unirC'a: "Sintem convinşi că afară de cei care vor reprezenta in
chipul arătat mai sus toate păturile sociale ale naţiunii noastre in această istorică
adunare, unde se va hutări soarta neamului nostru pentru vecie, se va prezenta
însăşi poporul românesc in număr vrednic de cauza mare şi sfintă"''a. In inlănţui.rea
logică a lucrurilor o asemenea reprezentantă largă, democratică, nu putea ·să
cNiră in cadrul adunării decit măsuri democratice. Iată cit de important a fost
punctul de vedPre democratic al organizării unei intregi adunări naţionale şi in
impunerea acestui punct de vedere - după mărturisirea contemporanilor - Ioan
Suciu şi-a avut locul său bine definit, dovedindu-se a fi unul din conducătorii cu
vădite idei democratice.
La 30 noiembrie 1918 fruntaşii naţionali şi social-democraţi au avut mai multe
consfătuiri sub preşedinţia lui Şt .Cicio-Pop, în care s-a .discutat proiectul de hotă
rîre a unirii, ce urma să se citească la 1 Decembrie 1918. Acest proiect a fost
alcătuit de V. Goldiş, Şt. Cicio-Pop şi 1. Suciu.. şi conţinea in 8 puncte hotărîrea
unirii, ca şi alte principii social-politice importante pentru noul stat român 49.
I. Suciu, în ziua de- 1 Decembrie, s-a ocupat de validarea alegerii delegaţilor oficiali,
de verificarea mandat<>lor acestora la Marea Adunare Naţională - el fiind raportor
al comisiei dP validare -, după ce inainte se pusese pe muncă cu o rîvnă tinerească, centralizasC' toate procesele verbale ale adunărilor electorale care desemnau
ddf'gaţii oficiali, adunase miile de adeziuni acoperite cu sute de mii de semnături,
care împreună cu acele procese verbale ale adunăl"ilor electorale din 124 de
circumscripţii legal constituite, au dovedit lumii întregi că în Transilvania era
vorbă de o manifestare de autodeterminare a românilor transilvăneni.
48 1. Suciu, Marea Adunare Naţională întmnită la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918, in Acte şi documente, Tip. F.C.F., 992-998, p. 19.
4U Şt. Pascu, op. cit., p. 120.
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La 1 Decembrie 1918, masele populare româneşti, în cadrul Marii Adunări Naţio
nale - care n-a fost adunarea vreunui partid politic, ci reprezenta cu adevărat
conştiinţa naţională a românilor transilvăneniSO -, au făwit unitatea de stat a
naţiunii, "celulă a civilizaţiei şi culturii, amîndouă îmbinate, sinteza posibilităţilor de
progres uman"51. Printre cei 100.000 de partidpanţi, alături de majoritatea de necontestat a ţărănimii, erau prezenţi 10.000 de muncitori, infrăţiţi cu ţăranii şi intelectualii in dorinţa unirii cu patria-mamă, România. Prezenţa muncitorilor şi socialdemocraţiei române a constituit un factor deosebit de important, aşa după cum
afirma şi unul dintre conducătorii acesteia: ,"Şi pentru valoarea morală şi internaţională a hotărîrilor Albei Iulii concursul social-democraţilor români venea foarte
necesar"5~. Amintindu-şi, după trecerea anilor, de ziua de 1 Decembrie 1918,
1. Suciu spunea: "Nu am, ruu pot avea altă amintire mai frumoasă şi mai scumpă
în viaţa mea decît ziua de 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, cînd am putut
vedea feţele a mii de români, radiind de iericire, ~i ochii lor în lacrimi. Era bucuria
unei mase întregi de oameni, era împlinirea neaşteptată a unui vis de demult" 5:1•
A doua zi, 2 decembrie, o comisie propune Marelui Sfat Naţional, ales în ziua
precedentă, să numească pe membrii Consiliului Dirigent.
Suciu era şef de resort
la organizare54 . Menţionăm de asemenea că sub îngrijirea autorizată a lui 1. Suciu
actele şi documentele Marii Adunări Naţionale au fost publicate mai tîrziu'•s.
Prin ideile şi metodele sale de luptă, dr. 1. Suciu se înscrie cu cinste în rindurile conducătorilor de stînga ai Partidului Naţional Român, aducindu-şi aportul la
lupta de eliberare naţională a .Poporului său. "Un strop mic sint PU în oceanul mare
al neamului românesc" - ,spunea despre sine 1. Suciu. Prin activitatea dusă pînă în
1918 el s-a dovedit a fi omul acţiunii, animatorul maselor, fără de care era convins
că nu se putea obţine victoria finală. Prin atitudinea lui faţă de ţăranii din
Moroda, prin apărarea intereselor ţărăneşti în parlamentul de la Budapesta, luptă
torul naţional 1. Suciu s-a dovedit a fi aproape de masele ţii.răneşti şi în lupta lor
socială. De fapt, şi după 1918 critică proiectul de reformă agrară a marelui proprietar Bontescu, care avea "o sl.llllledenie de ascunzişuri;'5 6 , şi se pronunţa pentru
unul democratic, deoarece datorită "păcătoşeniei" d-lui Bontescu, ,.ideea reformei
s-a comprornitat, şi unde fiecare ar trebui să simtă cum arde solul sub picioarele
sale, cum clocoteşte ameninţătoare, cu erupţiune, între aceia a căror suflet de
veacuri e ars de setea de pămînt"57.

r

I. Suciu lucrase la legea electorală pentru Ardeal şi Banat, a fost apoi
ales în 1920, ca prim-preşedinte al Consiliului Superior pentru reforma

V. Goldiş, op. cit., p. 23.
s1 Idem, p. 130.
52 T. Albani, Douăzeci de ani de la Unire, Oradea, 1938, p. 226.
sa M. T. Bandu, op. cit., p. 9.
M Şt. Pascu, op. cit., p. 128.
55 I. Suciu, Marea Adunare Naţională ...
56 Arh. Stat. Bucureşti, fondul Preşedinţia Consiliului de miniştri, dos. nr. 85/1920,
fila 199.
s7 Idem, fila 196.
50
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agrară, care a împroprietărit în Transilvania ;ttit pe ţăranii români cît şi
pe cei maghiari. In 1921 a dus la Paris negocieri în privinţa bunurilor
rămase in litigiu în Tram..silvania. Cu timpul vechiw luptător s-a retras
din viaţa politică, fiindu-i silă de 1uptele interne ale politicienilor oare,
odată ajunşi in frunte, se străduiau să obţină lefuri şi profituri cît mai
mari. Spre regretul lui, unii dintre aceştia i-au fost colegi de llllptă. Avocatul Suciu a apărat în scrierile lui de după Unire pe colegii lui de idei,
care încă pe vremea stăpînirii străine (ca şi după 1918 de altfel) erau
combătuţi de ceilalţi conducători care nu le împăTtă:şeau concepţiile.
Astfel el spunea că Vasile Goldiş a fost înlăturat din conducerea ziarului
"Românul" de către Iuliu Maniu şi A, Vaida, "jeloşi pe vaza şi trecerea
lui precumpănitoare" 5 a. Intr-o scrisoare adresată lrui lruliu Maniu, l. Suciu
spunea: "Credinţa voas·tră este graeca fides" 59 • După 1930 s-a retras la
Chişinău-Criş, unde era notar. Totuşi, luptătorul de altă dată a luat
încă iniţiative, ca de exemplu dezvelirea busturilor citorva fruntaşi politici români, ceremonia avind loc la Arad, ~n ,1938. l. Sudu, vorbind la
această mică sărbătoare, era de părere că "ea ~te mai mult o exploatare
a subsolului scump al ţării noastre, fireşte nu a sUJbsolului cu zăcăminte
de .aur şi argint, ci cel cu zăcămintele binecuvîntate ale mormintelor moşi
s1irămoşilor noştri, zăcămintele virtuţii şi jertfelor supreme pentru
neam"' 60 • Foarte bine a intuit veahiUJl. luptător Suciu pericolul caire ne
pîndea ţara in 1938-39, cind se făceau încercări ,.cari ti111d astăzi ca
peştele cel mare să-1 înghită pe cel mic ... cînd ţările mari nu-şi pot da
asigurări de pace una alteia, ce asigurări putem spera că vor da ele
naţiunilor mici?" 61 . 1. Suciu dorea o poziţie hotărîtă din partea naţiunii
ameninţate, şi aceasta "fiindcă dacă noi vom pierde ceea ce am cîştigat
şi ceea ce au lăsat înaintaşii noştri cu atîta trudă, blestemul lor [al urmaşilor, 111.n.] ne va apăsa ... Trebuie oameni cinstiţi şi nillllai oameni
cinstiţi şi nu din aceia care au făcut afaceri din interesele ţării" 62 . Dar
credea, în mod greşit, că Frontul Renaşterii Naţionale, paravanul politicii dictatoriale regale, a.r fi capabil să asigure acea unitate şi dîrzenie pe
care el o dorea in mod sinoer. Dr. ll()l(l[l Su.ciu a murit intr-o dumÎII1ică, l·a
12 martie 1939, şi a fost .inmormintat la Arad. Moartea l-a scutit pe
vechiul luptător să fie martorul indurerat al ciuntirii teritoriului ţării
prill1 Dictatul de la Viena din 1940.

DUMITRU SUC<t/U

1. Suciu, Adevăruri istorice ... , p. 32
Ibidem.
oo M. T. Bandu, op. cit., p. 14.
H I dem, p. 16.
62 Ibidem.
58
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ASPECTS DE L' ACTI,VITE ET LA PENSEE POLITIQUE DE
IOAN SUCIU
(Resume)
Dans cet article l'auteur evoque quelques aspects de l'activite et la pensee
politique de 'Ioan Suciu, l'un de;;; chefs du Parti National IR.ownain animes par des
idees democratiques. Convaincu que l'emamcipation des Roumains de Transylvanie
pourra etre conquise uniquement par la lutte des masses populaires, Ioan Suciu
agît en collaboration avec les paysans du departement d'Arad, qu'il a entraînes et
conduirts aux elections. Ainsi, afin d'obtenir le droit du sufiirage universel, il
consentit de cooperer avec les organisations du Parti social-democrate. Adeptc persevere111t de l'activisme politique, la plus appropree methode de lutte a)U commenccment du XX-e siecle, il a ete depute dans le parlement de Budapest, ou il a
defendu les droits nationaux des Roumains transylvains et les interets sociaux de
la paysannerie. Concommitamment Ioan Suciu a mene une lutte soutenue pour le
probleme paysan, dans le departement d'Arad. On releve plusieurs fois le talent
organisateur du juriste Suciu, doue d'm1e particuliere capacite professioneHe, qui
a rendu de grands services a la cause nationale roumaine, surtout a la preparation
et ă. l'accomplissement de la Grnnde Assemblee Nationale d'Alba Iulia du 1-er
decembre 1918. Ferme dans ses opinions, Ioan Suciu servira dans les annees
suivantes les interets de l'etat national roum.ain unitaire. Ensuite, il quitte la vie
politique, domaine partagee entre les interets de groupe ou individuels.
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Prin decretarea desfiinţării iobăgiei la 1848 in Transilvania, se crează
in această provincie condiţiile dezvoltă,rii capitalismului, ale formării
industriei capitaliste. Abolirea stărilor feudale în 1848 a fost însă incompletă şi, în consecinţă, nesatisfăcătoare, pentru că situaţia dependentă a
T:r:ansHvaniei şi rămăşiţele feudade oare aru conti.nJl.IIB.t să existe şi după
revoluţie n-au permis realizarea concoroanţei relaţiilor de producţie
cu caracterul forţelor de producţie, fapt resimţit ca o frînă puternică in
dezvoltarea industriei transilvănene 1 • Se adăUJga şi existenţa corporaţiilor
meşteşugăreşti organizaţii feudale ce deveniseră d0mult o frînă evidentă in calea dezvoltării industriei transilvănene nedesfiinţate de
legile din 1848. Ele, de altfel, vor continua pînă in 1872 să reglementeze
producţia meşteşugărească, să frineze dezvoltarea forţelor de producţie
şi a industriei, favorizind o creştere inegală a burgheziei din rindul
naţionalităţilor trnnsilvălnene. Dar toate acestea n-au putut impiedica cu
desăvirşire dezvoltarea relaţiilor capitaliste.
In ianuarie 1852 a apărut o ,"instrucţiune provizorie" a guvernului din
Viena referitoare la bresl,e, priJn oare "numărllll iillChiiS (numeros clausus)
al firmelor de negruţă.tJori şi de industriari 15-<au oasat şi s-a deschis un
cimp larg de activitate pentru toţi locuitorii cîţi puteau proba că alU
învăţat cutare ram de industrie şi că-1 pri,cep" 2 • La finele anului 1859 s-a
publicat şi patenta împărătească - intrată în v1goave de la 1 mai 1860 - ,
care, fără a prevedea desfiinţarea breslelor, însemna totuşi un pas
inainte pe calea lărgirii activităţii industriale. Se asigura astfel o libertate
necunoscută pînă atunci dezvoltării industriale, legalizindu-se producţia
meşteşugărească din afara bresleloT şi ingădUÎII1Jdu-se insu~irea meseriilor
de către orice persoană 3 • Dar incheierea dualiiSmului austro-rmgar la 1867
şi stabilirea uniunii vamale dintre Austria şi Ungaria, care favoriza măr
furile austriece in concurenţa lor cu cele autohtone, au contribuit, pe de
altă parte, la impiedecarea dezvoltării fir~ti a industriei în Transilvania.
D. Ghişe, I. Kecskes şi P. Teodor, Idei economice in opera lui George Bariţ privind promovarea industriei la românii din Transilvania, în AIIC, VI, 1963, p. 54.
2 G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani în urmă, vol. II,
Sibiu, 1890, p. 682.
3 D. Ghişe, I. Kecskes şi P. Teodor, loc. cit.
1
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In această situaţie, o preocupare de seamă
silvăneni din a doua jumătate a secolului al

a ginditorilor români tranXIX-lea (G. Bariţiu, P. Vasici, N. Cristea, 1. Roman, B. Baiulescu, D. Cornşa şi alţii) a foot aceea
legată de starea industriei, căreia in scrierile lor i-au subliniat însemnătatea şi mijloacele de a o promova 4 • Ei au văzut superioritatea industriei faţă de meserii şi manufacturri, au relevat rolul progresist al acesteia
în dezvoltarea social-economică a poporului român. Faptul că au acordat
totuşi o mare atentie meseriilor adoptind unanim pînă la 1918 această
direcţie se explică numai prin situaţia concretă naţională şi socială
a românilor din Transilvania, a cărei burgezi~ era sufocată in tendinţele ei de dezvoltare de către burgheziile mai puternice ale naţiunilor
dominamte. Acolo unde: "Un popor apăsat nu poate dispune după plac
cu puterile fizic-e şi materiale ale sale, nu-şi poate organiza trebile sale
publice aşa precum ar fi de lipsă pentru binele şi inaintarea sa proprie.
Iar ce se ţine de averea şi 1navuţirera unui popor atirnătoriu de la voia
altora, mărturisim că acolo unde membrul UP~i societăţi e împedecat in
~rad mai mic ori mai mare în afacerile sale, unde el trebuie să se
supună voiei necondi1,ionate altuia, toţi paşii săi e silit a-i regula după
placul străimului ... nu poate fi vorba despre o industrie infloritoare, prin
urmare, nici despre înavu1,irea membrilor şi a corpului intreg":;. Se pleca
astfel de la ideea că românii nedispunind deocamdată de capitaluri,
marea indll5trie era pentru ei imposibilă. De aceea trebuia găsită neapărat
o cale accesibilă, care "să ne procure mai iute avere", şi apoi, odată
întemeiată o largă platformă de industrie mică, să se poată trece Ja marea
industrie 6 • Promovarea meseriilor in rindurile populaţiei român~ti din
Transilvania era considerată de majoritatea intelectualilor preocupaţi
Vezi, spre exemplu, [N. Cristea], Industria noastră viitoare şi lncă un cuvint
in privinţa industriei, în Telegraful Romdn (1864), nr. 14-15, 34-35; C. C. M~lea,
Protopopul Bartolomeiu Baiulescu, Braşov, 1938; D. Comşa, Studii asupra stărei
noastre economice, in Foişoara Telegrafului Român, (1876), nr. 1-2, 4, 6, 12; 1.
Roman, Cum să intemeiem clasa de mijloc care ne lipseşte, in Observatorul (1884),
nr. 83, 86-87; D. Ghişe, 1. Kecskes şi P. Teodor, op. cit., p. 41-76; N. Cordoş P. Teodor, Activitatea economică a doctorului Pavel Vasici, în ActaMN, IV, 1967, p.
578; T. Ionescu, Cauze ale inapoierii economice ale vechii Transilvanii în scrierile
unor ginditori progresişti, în Studia, series oeconomica, XIII, 1968, p. 139-151.
5 Cultivarea şi îmbunătăţirea stării poporului, în Concordia, nr. 24 (88), 25 mart./
4

6 apr. 1862, p. 92

" Gh. Zane, Problemele industriei in literatura economică românească din Transilrania (1848-1918), in Probleme economice, nr. 4, 1969, p. 34-49. A se vedea şi
citeva articole' din presa vremii in această problemă: B. Baiulescu, Despre unele
mijloace, care ar putea ameliora starea materială a poporului român, în Transilvania, nr. 19, 1 octombrie 18î5, p. 215-218; Priviri asupra situaţiunii noastre
economice. Industria şi meseriile, în Revista economică, nr. 5, 9 februarie 1901, p.
60-62; /nceput11rile de organizare economică, li, în Revista economică, n.r. 38, 19
~eptembrie,

1903, p. 319--320.
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de aceaJStă problemă, ca un mijloc de a crea in centrele urbane o burghezie industrială ·românească, care, după ,părerea lor, ar fi constituit o
legătură de fier intre ,"dasa agricolă" şi "c1aJSia inteligenţilor".
Regulamentele feudale ale breslelor opreau primirea la meserie a
fiilor de iobagi, iar de prescripţiile acestor regulamente de organizaţie
profita numai un cerc restrins al maiştrilor rSaşi şi maghiari. In felul
acesta breslele, prin caracterul lor inchis, n-au primit sUJb raportul învă
ţării de meiSerii nici un -copil român saru de altă naţi0ll1alitate. Ingrădirile
feudale, au împiedicat, deci, formarea păturii meseriaşilor în cadrul
burgheziei române din Transilvania. Drept consecinţă, inainte de revoluţia din 1848, această pătură lipsea aproape cu totul din sinul burgheziei
române. "Româlnrul luat peste tot unde se află - .constata G. Bariţiu avu aristocraţi şi ţărani, iaT orăşeni prea puţini; el avu preoţi, administratori şi .soldaţi, ţărani agriculoori, iar clasa de meseriaşi ii lipsea'17 •
Constatind inexistenţa acestei ,"clase de mijloc" (numită şi "clasa meseriruşilar" sau "dasa industriaşilor"), majoritatea publiciştilor români vor
m'ilita şi vor desfăşura o rodnică alctivitate in direcţia imbrăţişării meseriilor de către românii transilvăneni. "Prin aceasta - scria Bartolomeiu
Baiulescu - facem un serviciu insemnat nu numai indivizilor respectivi,
asigurind multor români pinea de toate zilele, dar ne creem şi o burghezie, ~creem factori, cari să ne arate oraşe româneşti, creem o dasă mijlocie,
creem sucUTs•ale comercianţilor români, creem puterea ţării" 8 .
Ginditorii progresişti români au arătat şi o serie de căi şi mijloace
neeesare dezvoltării meseriilor. Intre mijloacele puse la cale in acest
scop, după exemplul asociaţiilor literare şi de cultură, au fost ~i ~,reuni
unile .de sodali''. Intemeiate in s·copul de a sprijini şi răspîndi meseriile
intre români, reuniunile de sodali au înfiinţat "stipendii şi ajutoare, şi
mulţUJmită neobositei lar (Stăruinţe, am şi ajuns pînă la atîta, că 1Un număr
frumos de copii români învaţă şi au învăţat măestrii" 1"'. Ele au ,fost de o
însemnătate deosebită pentru meseriaşii şi sodalii (caJ.fele) români din
Transilvania, deoarece au Jucrat pentru 11 ,dezvoltacr-ea l10r spirituală şi pregătirea pentru viaţă socială, pentru .iJntărirea simţului de colegialitate
şi ajutor·al'le reciprocă, pentru cultirvarea simţului na1fional e>tc." 10 .
Avind la origine modelul reuniunilor de sociali .germane infiinţate de
Adolf Kolping la Elberleld (1845) şi Colonia (1849) 11 , ele se voc generaliza şi la românii tram;ilvăneni dU!pă infiiJnţarea celor ,de la ,Sibiu (1867) 12 ,
?
6
9

D. Ghişe, 1. Kecskes, P. Teodor, op. cit., p. 64.
B. Baiulescu, op. cit., în Transilvania, nr. 20, 15 octombrie 1875, !p.
Gazeta Transilvaniei, nr. 237, 21 oat./2 nov. 1890, p. 1.

~27.

Priviri asupra situaţiunii noastre economice. Industria şi meseriile, în Revista
nr. 5, 9 februarie 1901, p. 61.
u Folosul reuniunilor de sodali, ln Unirea, nr. 44, 31 octombrie 1911, p. 350.
12 Tr. Chirilă, Reuniunea culturală naţională a mesel'iaşilor români din Sibiu
La 80 de ani, Sibiu, 1946.
10

economică,
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Braşov

{1869-1874) 1!1 şi Cluj {1871-1875). La inceputu~ secoluJ.ui al
XX-lea (1908), reuniurrile, societăţile ori asociaţiiil.e de sodali, meseriaşi
şi industriaşi români cum li se mai spunea - infiinţate în localităţile
Haţeg, Făgăraş, Cluj, Sibiu, Braşov, Sălişte, Sebeş, Bistriţa, Alba luliJa,
Orăştie, Arad, Blaj, Poiana (azi Poiana S1biul.ui), Lugoj, Nădlac, Merotilrea,
Porceşti ·{azi Tumu Roşu), Turda etc.. vor ajunge la numărul de 25 pe: intreaga Transilvanie 14 •

*
Oraşul Cluj, in a doua jumătate a secolului al XIX-lea. era un important centru
cultural, dar prea puţin dezvoltat din punct de vedere industrial. Forma predominantă a economiei era mica producţie de mărfuri. După statisticile vremii, in
1878 erau 1434 meseriaşi, comercianţi şi industriaşi, dintre care 633 m~teşugari (in
ordinea numărului: cizmari, pantofari, zidari, croitori, tîmplari, măcelari, olari,
fierari)15. Intre aceştia numărul meşteşugarilor români era destul de redus; tot
aşa cum reduse erau şi pDISibilltăţile de şcolarizare profesională pentru viitorii
meseriaşi români.
Situaţia . existentă, precum şi influenţa curentului general ce se manifesta în
Transilvania - de a canaliza instruirea şi îndn.unarea tinerilor spre industrie şi
meserii - i-au determinat pc intelectualii ~i meseriaşii români din Cluj :aă se
orienteze spre crearea unor asociaţii şi reuniuni cu asemen<:>a preocupări.
Luind ex.?mplul "Reuniunii sodalilor romăni din Sibiu", la 5 februarie 1871, la
iniţiativa lui Iacob Mureşanu, Iosif Pop şi Gavrilă Pop, meseriaşi şi fruntaşi
români clujeni sint convocaţi la "Casina Română" din localitate1•1• Procesul verbal
al acestei intruniri menţionează că "inteligenţa română din Cluj, convinsă despre
necc>sitatea înfiinţării unei reuniuni intre sodalii de industtic şi meserie din Cluj,
a decis intr-o convenire privată a-şi incerca înfiinţarea unei atari reuniuni"1 7 •
Intn.mindu-se din nou peste citeva zile, in 26 februarie, reuniunea s-a constituit,
provizoriu, pînă la aprobarea statutelor de către autorităţi, avind ca preşedinte pe
Gavrilă Pop şi secretar pe Iacob Mrureşan 1 8. Statutele au fost inaintate la inceputul
lunii mai 1873 Consiliului Orăşenesc, de unde au fost trimise spre aprobare Minis-

E. Pavlescu, Meşteşug şi negoţ la românii din sudul Transilvaniei (sec. XVIJXIX), Bucureşti, 1970, p. 401-405.
u Revista economică, nr. 36, 6 septembrie 1908, p. 353-354.
1s M. Roşca-Rosen, DezvoUarea industrială a oraşultti Cluj, în perioada 18611900, in Studia, 2, 1972, p. 56.
16 1. Mureşan, Istoricul Reuniunii sod.alilor români din Cluj, in TelEgraful Român, nr. 134, 21 dec. 1885/2 ian. 1886, p. 538.
'13

17 Din Procesul verbal menţionat de D. Voinea, Din trecutul şi realizările ,,Reuniunii comercianţilor, industriaşilor şi meseriaşilor romdni din Cluj şi judeţul Cluj",
in Observatorul social-economic, nr. 3, 4, iulie-decembrie 1932, p. 279. Autorul
menţionează şi alte protocoale şi documente ale reuniunii, pe care noi astăzi nu
le-am găsit.
1a J. Mure~n, loc. cit.
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terului de Interne, la 9 mai 18731!.'. După un a.n de la tt.rinUt.ei"eal lor, Ministerul, avind
cîteva obiecţinni, cere modificarea statutelorzo. In timpul cît s-a aşteptat aprobarea
statu~lor, Gavrilă Pop s-a re'tras .de la conducerea ,reuniunii. In locul lui a fost
ales, in adunarea din 29 martie 1874, ca preşedinte interimar, Grigore Silaşi. In
acOOIStă calitate el a s.?mnat, la 27 septembrie 1874, statutele refăcute, şi lC' va
înainta spre aprobare autorităţilor clujene şi la Budapesta2 1.
Statutele reuniunii au fost aprobate la 4 decembrie 1874 sub nr. 49808, iar in
adunarea generală din 7 februarie 1875, reuniunea s-a constituit din nou, de data
aceasta pe baze legale, avind ca p~dinte pe Grigore Silaşi22,
Conform statutelor, reuniunea purta numele de "Reuniunea sodalilor români
din Cluj". Scopul reuniunii era: "inaLntarea membrilor săi in cultură, nutrirea spiritului social intre ei şi cu deosebire propăşirea lor intru ci~tigarf'a cunoştinţelor
reale":za.
Reuniunea era condusă de un comitcl ales anual de adunarea generală "prin
aclamaţiune", format dintr-un preşedinte, un vicep~edinte, un notar, un casier,
un controlor şi alţi ,şase membri2 4•
Activitatea reuniunii se desfăşu1·a conform hotăririlor adoptate în cadrul adunărilor generale ordinare şi, in cazuri E'Xcepţ10nale, in cadrul adunărilor generak
extraordinare2s.
Referitor la membrii reuniunii, statutul specifica că aceştia puteau fi de patru
cate.gorii: ordinari, fondatori, conlucrători şi onorari. Putea fi m0mbru ordinar al
reuniunii orice ,.industriaş român" (inţelegîndru-se prin aceasta maiştrii şi sodalii);
membru fondator, orice român care a plătit o taxă fixă de 5 florini (10 coroane) 2 r.;
conlucrător, cel ce va da un ajutor anual de 1 florin (2 coroane) sau va ţine
prelegeri cel puţin de patru .ori pe an in cadrul reuniuniJ. şi membri onorifici urmau
a fi cei aleşi in cadrul adunărilor pentru serviciile aduse reuniuni.F'.
Reuniunea putea avea şi un 1 ,patron", membru de onoare, ales pe viaţă in
adunarea generală, 1 ,dintre cei mai de frunte fii ai patriei şi naţionalităţii române
pe temeiul meritelor faţă de reuniune"2B,
1g I.

Lupaş, Comemorarea Prof. dr. Grigore Si~i. 1937, p. 19.
Ibidem.
21 D. Voinea, op. cit., p. 280.
2 2 1. Mureşan, loc. cit.; D. Voinea, loc. cit.
23
Vezi Statutele Reuniunii din 27 septembrie 1874, tipărite în Istoricul şi Statutele Reuniunii sodalilor români din C'buj, Cluj, 1906, p. 39 (În continuare Istoricul
şi Statutele Reuniunii). Aducem mulţumiri şi pe această cale tov. Gh. Isac din Cluj,
care J;le-a pus la dispoziţie ac-eastă publicaţie.
2 4 Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 44-45.
Zi Idem, p. 42-43.
26 Dintre membrii fondatori ai reuniunii menţionăm pe Grigore Silaşi, Gavrilă
Pop, Anania Trombiţaş, B. Podoabă, Geo!'g'e Nea, Iacob Mureşan, Elie Dăianu (Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 30-32).
21 Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 39-40.
211 Idem, p. 30, 40. Reuniunea a avllit de-a lungul anilor ca patroni pe Gavrilii
Ilieş, Lazăr Baldi, Alexandru Bohăţel şi Am-el Isac.
20
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indatoririle membrilor reuniunii2!'.

In forma aprobată la 1874 statutele s-au tipărit in 1885 şi din nou in 1906. In
acest din urmă an, la adunarea generală a reuniunii, s-a pus problema modificării
însă

depăşite

unor prevederi ale statutelor,

preciza in ce constau ,ele-10. Deducem doar

pentru

că

ficării

lor, cerindu-se membrilor propuneri

5-au

de

generală

in adunarea

făcut

cu

această

părirea

oc2zie,

şi

statutelor
Numărul membrilor, redus la

situaţia

existentă,

că schimbările

in

şedinţa

concrete~ 1 .

putem

făcut

atunci,

Modificările

se pare

din 10 septembrie 1911 s-a

hotărit

că

reti-

32 •

înfiinţare

(11), creşte

La conducerea reuniunii a fost de la inceput,
creC'rii C'i,

Gav1·ilă
şi

1873:1!!, cind s-a retras
vieţii

nu s-au

să

din 28 martie 1909 s-a pus din nou problema modi-

continuu, ajungind la 23 in

1875 33 , la 47 in 1878, 56 in 1879J4, 61 in 190P[·, 77 în 1906 30
iniţiatorii

fără

naţional-culturale',

Pop, care a ocupat

după

funcţia

şi

164 membri in 191237 .
arătat,

cum s-a
de

preşedinte pînă

a fost inlocuit cu cunoscutul filolog

Grigore

S1la.şi.

Grigore

Silaşi

a

unul dintre'

deţinut

şi

in 29 mai

sprijinitor al

funcţia

de

preşe

dinte pînă în mai 1885. cind din cauza situaţiei create prin destituirea sa din
postul univC'rsitar, s-a retras. Adunarea generală din 26 .mai 1885 a ales ca preşedinte
pe Basiliu

Podoab:,=~.

care a

rămas

in fruntea ei 20 de ani,

pînă

în anul 1906 .

.'\ urmat apoi Vasi!C' nanta-Buticescu (pînă in 29 martie
Eugen Pop-Păcural'iÎ!u
(martie 1908-20 nov. 1910)41, Valentin Drăgan (nov. 1910-1912) 12 _şi in anii din
preajma războiului Iunion [Simion] Nemeş~=·.
1908) 40,

2

!' Vezi paragrafele din Statut, cuprinse in capitolul III, p. 39-42.
Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 17.

' 10

~1

Raportul general al Comitetului ci:itre adunarea generală din 28 martie 1909,

Cluj, 1909, p. 18 (în continuare Raportul general).
:u Adunarea generală jubiliară din 4 februarie 1912. Istoric şi Raport, Cluj, 1912,
p 21 (în continuare Adunarea generală jubiliară); Istoricul Reuniunii sodalilor din
Cluj, in Progresul economic, nr. 4, 30 iulie 1925, p. 3.
33 D. Voinea, op. cit., p. 281.
4
3
Idem, op. cit., p. 282.
M Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 11/24 februarie 1901, p. 4.
36 Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 32-35.
37 Gazeta Transilvaniei, nr. 23, 29 ian./11 febr. 1912, p. 2-3; Adunarea generală
jubiliară, p. 25-32.
:1s 1. Mureşan, loc. cit.
39

40

Ibidem.
Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 11/24 februarie 1907, p. 3; Răvaşul, nr. 5-6/martie

1908, p. 11'6-168.
u Raportul general, p. 8-9.
42
4

3

Adunarea generală jubiliară, p. 20.
Romdnul, nr.1, 1/4 ianuarie 1913, p. 9.
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Reuniunea a avut din anul 1876 un steag de mătase roşie, in mijloc cu o
cu aLb44, şi un sigiliu4S.
Pentru o mai bună organizare .şi administrare a reuniunii, in şedinţa comitetului
din 9 decembrie 1897 s-a hotărît ţinerea evidenţei membrilor şi ajutoarelor acordate. In acest scop s-a creat cite o "carte fundamentală", una pentru membri, iar
alta pentru elevii cărora reuniunea le-a acordat ajutor 4 ~.
Necesităţile băn~ti ale societăţii erau acoperite dintr-un fond rezultat din
taxele membrilor ei, donaţii particulare (Grorge Pop de Băseşti, I. C. Brătianu.
A.Jexandru Vai da· Voevod, Amos Frâncu, Am.rton Mocioni - fiul lui Zeno şi Petru
Mocioni - fiul lui Eugen, de la diferiţi particulari din Buzău, Galaţi, Budapesta,
Viena şi din alte oraşe transilvănene: Huedin, Blaj, Bistriţa, Năsăud, Turda, Sibiu
etc 47 , din donaţii ale unor instituţii de credit ca ,.Albina" din Sibiu 4 B, "Economul"
din Cluj 49, "Riureana" din Copalnic-Mănăştur (jud. Maramureş) şi "Cordiana" din
Fofeldea (jud. Sibiu)so, precum şi din veniturile obţinute în urma concertelor .şi
spectacolelor organizate de societateM. Se adaugă sprijinul financiar al societăţilor
culturale: "Astra" 52, "Liga culturală", Societatea ~,Carpaţi" şi ,.Transilvania", ultimele
trei din România53.
Iniţi.al, din sumele de care dispunea reuniunea, s-au creat două fonduri: unul
destinat sodalilor şi celălalt menit ,să ajute pe elevii meseriaşiM. Mai tîrziu, odată
cu •creşterea posibilităţilor financiare ale asociaţiei, s-au mai creat, pe lîngă cele
e:ldstente, alte două fonduri: în 1908 fondul .de 20 fileri, numit "Grigore Silaşi" 5 5,
emblemă brodată

44 Soţiile

membrilor reuniunii în frunte cu Maria Ianchi au iniţiat o colectă
dc> bani, înzestrind societatea cu un steag (I. Mureşan, op. cit., in Telegraful Român, nr. 135, 24 dec. 1885/5 ian. 1886). Nu :cunoaştem care a fost emblema reuniunii sodalilor din Cluj, dar nu putea fi mult diferită de cea a sodalilor din Sibiu care consta din reprezentarea artelor prin Minerva şi insemnele unor meserii. Pe verso, într-o cunună de lauri, inscripţia ,,Cultura e viaţă" (Telegraful
Român, nr. 83, 18/30 octombrie 1870, p. 332).
4
5 Gazeta Transilvaniei, nr. 2î, 6/18 aprilie 1878, p. 3.
46
Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 20.
4"7 Munca, nr. 10, 10 aprilie 1910, p. 111.
48 Gazeta Transilvaniei, nr. 7, 10/22 ianuarie 1886, p. 2-3.
49 Anuarul Institutului de c1·edit şi economii "Economul", Societate pe acţiuni în
Cluj, 1894, Gherla, 1895, in ArhStSibiu, fond Astra, cutia 96, nr. 168/1895; Tribuna,
nr. 81, 4/17 mai 1902, p. 322; Gazeta Transilvaniei, nr. 100, 9/22 mai 1909, p. 5; nr.
27, 5/18 februarie 1911, p. 6; nr. 63, 19 mart./1 apr. 1914, p. 3.
5o Munca, nr. 10, 10 aprilie 1910, p. 111.
51 Raportul general, p. 14; Munca, nr. 7, 10 martie 1910, p. 74; Românul, nr. 1,
1/14 ianuarie 1913, p. 9.
52 Gazeta Transilvaniei, nr. 7, 10/22 ianuarie 1886, p. 2-3.
53 I. Lupaş, op. cit., p. 3; V. Curticăpeanu, Societatea "Transilvania" din Bucureşti
pentru sprijinirea studenţilor şi elevUor meseriaşi români din Austro-Ungaria, în
Studii, 19, 1, 1966, p. 93-113.
54 Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 46-47.
55 · Raportul general, p. 20; Munca, nr. 24, 31 mai 1909, p. 229.
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destinat ajutoarelor pentru unele familii nevoiaşe ale reuniunii, pentru văduve şi
orfani şi, in 1912, la dniţiativa şi avind ca bază donaţia lui Amos Frâncu, un .:f9fid
pentru excursii şi "cercetarea" expoziţiilor:>r..
Pentru adunările, intrunirile şi in general activităţile comune desfăşurate . de
reuniune s-a utilizat la inN?puturi numai localul "Oasinei Române" 57 ; din 1896 atit
localul amintit cit şi o sală pusă la dispoziţia ei de Institutul "Economul" 5B şi din
190959, s-au inchiriat citeva săli pc .strada J6kai (azi Napoca) nr. 6, destinate bibliotecii, unor activităţi distractive şi intrunirhlor.
Urmind exemplul altor reuniuni, in şedinţa comitetului din 28 ianuarie .190l s-a
luat iniţiativa infiinţării unei case de ajutor de- inmormintare. Statutele, puse- Ja
punct cu concursul lui Amos Frâncu, au fost trimise spre aprobare şi Casa. de
ajutor a fost numită ,.Cuncm·dia". Pină in anul 1905 ea nu ~i-a inceput activitatea,
deoarece- statutele n-au fost aprobate de autorităţi'.o. Se parC' că acC'astă casă de
ajutor a rămas doar in proiect, ea nemaifiind amintită mai tirziu.
Intre preocupările reuniunii a ,figurat .şi cea a înfiinţării şi dotării unei biblioteci.
dar la inceputul activităţii ci. din cauza lipsei de local, nu s-a putut organiza o
bibliotecă proprie. Bibliot.('Ca .,Casinei Român<•" şi a societăţii de lectură a studenţilor "Iulia", a cărui S<'diu C'ra tot la Casină, a stat şi la dispoziţia membrilor reuniunii sodalilor81 • In raportul .Pe anul 1877 78 se- specifică faptul că reuniunea .dis·
pune doar de şase-şapte opere proprii şi SP face apel l.a autorii români de a dona
societăţii cite un exemplar din operele lor••t. Raportul pe anul 1885/86 consemnează faptul că fondul bibliotC'Cii este de 50 volume donat(• in mare parle de
tipografia Constantin Popr' 1• Abia in anul 1900, cind reuniunea avea un sediu, s-a
hotărît aranjarea şi d<"Sc-hidcrea unei biblioteci cu un fond de 204 volume 'cu
conţinut diferit 64 • In urma donaţiei .,Economului" a fost aranjat şi un cabinPt de
lectură, prevăzut cu ziare şi reviste, a cărui deschidere fe-stivă a avut loc 'în
23 aprilie 190885. După inchirierea ,in anul ,1909 a noului local, in el au funcţione~t
atit biblioteca cit şi cabinetul de lectură aferent lui.
Activitatea propriu-zisă a reuniunii s-a desfăşurat urmărindu-se realizarea scopului inscris in statute. Mijloacele prin care-şi propuneau realizarea lui erau: conveniri săptămînale unde "vor conversa, vor asculta propuneri privitoare la indiJstrie, comerţ, agricultură, economie şi comput peste' tot din ştiinţele reak; apoi

56

Gazeta Transilvaniei, nr. :.!3, 29 ian./11 fcbr. 1912, p. 3.
Idem, nr. 59, 14/26 martie 1897, p. 3.
58 Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 22.
5 9 Munca, nr. 13, 10 mai 1910, p. 148-149, 158.
60 Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 21.
e1 Luminătoriul, nr. 12, 9/21 februarie 1883, p. 4; Amicul Familiei, nr. 4, 15127
februarie 1883, p. 40.
6 2 Gazeta Transilvaniei, nr. '!.7, 6/18 aprilie 1878, p. 3.
63 Idem, nr. 7, 10 dec. 1885/22 ian. 1886, p. 2-3; Telegraful Român, nr. 135,
24 âec. 1885/5 ian. 1886, p. 543.
s. Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 1J./24 februarie 1901, p. 4; Tribuna, nr. 81, 4/17 mai
1902, IP· 322.
85 Raportul general, p. 12; Munca, nr. 26-27, 20-30 iunie 1909, p. 244-245.
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pentru recrearea şi cultura spirituală cîştigîndu-şi cu timpul şi o bibliotecă se vor
citi obiecte de natură beletristică şi poezii; şi amăsurat timpului ce va cădea la
dispunere, se vor face deprinderi in scriere com;put şi cîntări "66. Se adăugau ajutoarele băneşti acordate tinerilor şi sprijinirea lor în învăţarea şi practicarea meseriilor.
Adivitatea reuniunii a inceput după aprobarea statutelor în anii 1876-1877. Tot
atunci s-au primit şi primele ajutoare băneşti din partea unor asociaţii şi institute de creditG7. De-a lungul anilor, în activitatea ei s-au înregistrat perioade de
înflorire şi de deosebită intensitate, nelipsind însă nici perioadele de stagnare sau
chiar cele de regres. O asemenea etapă de stagnare a precedat adunarea generală
din Hl97, în cadrul căreia 5e iau măsurile destinate a Unpulsiona din nou activitatea reuniuniir.s. In schimb, 1a inceputul secolului al XX-lea, reuniunea a trecut
într-<l perioadă de avint a activităţii, dar nu de lungă durată, pentru că rapoartele
din 1904 vorbesc din nou de o delăsare ce se constată in cadrul reuniuniir. 9 . Cu v,enirea noului preşedinte in al'lJul 1908, reuniUII1ea cunoaşte o jjnflorire deosebită, consemnată în presă şi recunoscută de celelalte reuniuni transilvănene 7 o.
Vorbind despre activitatea desfăşurată de ,,Reuniunea sodalilor români din Cluj",
S<' disting două laturi principale ale ei: administ,ativ-organizatorică şi profesionalculturală.

Referitor la activitatea administrativ-organizatorică, pe lîngă cele consemnate
in paginile precedente, este de adăugat înfiriparea şi menţinerea unor legături cu
cea mai veche reuniune - a sodalilor de la Sibiu - , ,precum şi cu alte reuniuni similare. S-a incercat chiar crearea unui comitet general al acestor reuniuni, menit să le
coordoneze activitatea. Crearea comitetului a avut loc la Conferinţa de la Sebeş,
din 15 iulie 1901, la care au participat opt reuniuni, între ele fiind reprezentată şi
cea de la Cluj. Ou acest prilej reuniunile participante au convenit să dea comitetului de la Sibiu sarcina de a le coordona activitatea, urmind ca fiecare reuniune
participantă să informeze regulat comitetul, prin rapoarte, despre activitatea desfăşu:rntă71. Coordonarea a fost însă mai mult formală, fiecare reuniune activînd
independent.
Totuşi, nevoia de a strînge legăturile şi de a acţiona coordonat s-a simţit mereu.
Astfel, comitetul din Sibiu a lansat un nou apel la 20 iulie 1905, cerînd reuniu.nilor
să comunice date despre activitatea lor, pentru a se putea şti ce probleme frămîntă
asociaţiile şi unde anume întîmpină greutăţi, 1n vederea unor măsuri de viitor 72.
Chemarea a fost reînnoită la 25 mai 1909, cînd comitetul din Sibiu solicită reuniunilor date privind numărul membrilor, apelînd totodată la reuniunile mai active

eG

Istoricul

G7 I.
p. 538.

68

şi

Statutele Reuniunii, p. 39.
Mureşan, op. cit., in Telegraful Român, nr. 134, ZI dec. 1885/2 ian. 1886,

Gazeta Transilvaniei, nr. 59, 14/26 martie 1897, p. 3.

EP Răvaşul,

nr. 22, 22

maă.

1904, p. 94.

Raportul general, p. 8-9.
7
. 1 Telegraful Român, nr. 50, 10/23 mai 1911, p. 219; Revista
•l iunie 1911, p. 258; Tr. Chirilă, op. cit., p. 209.
'12 Telegraful Român, nr. 50, 10/23 mai 1911, p. 219.
~o
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să

organizeze expoziţii industriale şi să se caute mijloace de a stringe legăturile
intre toatle reuniunile73 •
In acelaşi an, reuniunea sodalilor braşoveni "Lumina" a hotărît convocarea unui
congres al reprezentanţilor tuturor reuniunilor de meseriaşi pentru anul 1909 şi a
lansat in acest scop o chemare rcuniunilor de a~i exprima adeziunea 74 •
Tot cu scopul strîngerii legăturilor dintre reuniuni, cea din Sebeş scoate, incepind cu 10 octombrie 1908, o revistă adresată mcseria.şilor, numită "Munca, revistă
pentru meserii, industrie, comerţ şi economie". Ea a fost decre11ată drept organul
oficial al societăţilcr de meseriaşi din Blaj, Cluj, Mercurea, Sebeş şi Si.biu.
In numărul 1, apărut la 10 octombrie 1908, Victor Tord.ăşianu, preşedintele reuniunii sodalilor din Sibiu, in articolul "Sa.1ut frăţesc" adresează o caldă felicirt:are
iniţiatorilor din Sebeş 7 s. Articolul "Programul nostru" arată că primul punct din
programul de muncă era "concentrarea tuturor intereselor meseriaşilor", realizabilă
numai prin stringerea in jurul revistei şi sprijinirea ei materială 76 •
Apariţia revistei a fost salutată şi de meseriaşii din România, prin Gheorghe
Tătar care, in numele ,,Asociaţiei generale a absolvenţH.or şcoalelor de artă şi
meserii"', saluta apariţia ziarului şi urează succes transilvănenilor 7 i.
Revista a apărut însă scurt timp, doar doi ani (1908-1910), şi îşi încetează apariţia din cauze financiare.
Reuniunea sodalilor din Cluj a salutat cu căldw·ă apariţia revistei, şi in adunarea
comitetului din 16 august 1908 ia hotărîrea de a-şi oferi sprijinul ei moral şi
material". In adunarea din 11 februarie 1909, s-a decis decretarea revistei "Munca"
drept organ oficial al reuniunii clujene şi a comunicat această adeziune redacţiePB,
anunţînd totodată şi hotărîrea ei de a contribui cu fonduri pentru bunul mers al
rrvistei1 9• In această revistă reuniunea clujeană a publicat o serie de articole, fă
cîndu-şi astfel cunoscută activitatea desfăşurată.
Cea de a doua direcţie a activităţii reuniunii sodalilor clujeni, cea profesionalculturală, consta mai ales din organizarea de "conveniri sociale", cu prelegeri destinate membrilor reuniunii, in primul rind tinerilor meseriaşi şi in acordarea de
ajutoare-stipendii tinerilor care învăţau sau se perfecţionau in diferite ramuri meş
teşugăreşti. Prelegerile vizau ştiinţele reale, meserii, industrie, comerţ, agricultură,
fiind urmate de conversaţii. Asemenea prelegeri s-au ţinut încă din anul 1877,
pentru tinerii meseriaşi in specialso, de către Iacob Mureşan, Aurel Isac, Grigore
Silaşi şi alţiiBl.

73
74
75

76
77

Ibidem; Munca, nr. 25, 10 iunie 1909, p. 231.
Munca, nr. 20, 20 aprilie 1909, p. 171.
Idem, nr. 1, 10 octombrie 1908, p. 1.
Idem, p. 4.
1dem, p. 2.

iB Scrisoare adresată de Reuniunea sodalilor din Cluj redacţiei revistei (Munca,
nr. 17, 20 martie 1909, p. 133).
79 Munca, nr. 10, 10 aprilie 1910, p. 109.
so Gazeta Transilvaniei, nr. 27, 6/18 aprilie 1878, p. 3; nr. 7, 10/22 ianuarie 1886,
p. 2; nr. 59, 14/26 martie 1897, p. 3; nr. 100, 9/22 mai 1909, p . .5; Telegraful Român,
nr. 134, 21 dec. 1885/2 ian. 1886, p. 538.
Bl Gazeta Transilvaniei, nr. 7, 10/22 ianuarie 1886, p. 2.
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Prelegerilor din cadrul reuniunii, menite să contribuie la îmbogăţirrea cunoştin
ţelor generale şi în special profesionale ale tinerilor, li se adăugau artkolele publicate în revista "Munca". Multe dintre acestea din urmă tratau fie probleme de
strictă specialitate in meseriile practicate in acea vreme, fie problPme de intf'rcs
general pentru meseriaşi, scrise într-un limbaj accesibil celor cărora li se adresau82.
Reuniun~ a manifestat o permanentă preocupare pentru ajutorarea tinerilor t·omâni care doreau să înveţe o meserie. Se îngrijea de plasarea lor la diferiţi meseri~i, le plătea întreţinerea, se îngrijea de inscrierea lor la şcoli profesionale, acoperind din fondurile reuniunii taxele, cumpărarea de manuale şcolare sau chiar
îmbrăcăminte pentru cei fără posibilităţi8 3 .
Pentru o mai bună organizare a acordării de stipendii şi supravegherea elevilor,
reuniunea a votat în 1879 un regulament special conform căruia în fiecare an se
alegea o comisie care se ocupa de această problemă. Ea a fost dizolWltă însă l:n
aceiaşi an, revenind comitetului reuniunii această sarcinăe 4 •
Conducerea reur.iunii a hotărît în anul 1883 ca toţi elev.i.i să primească instrucîn legea industrială a ţării în cadrul şcolii confesionale româneşti
din oraş. Nereuşindu-se acest lucru, s-a căutat ca elevilor şi celor care au ajuns
sodali să li se dea o educaţie românească, organizîndu-se şcolarizare-a lor duminica,
cînd persoanele din conducerea societăţii ţineau prelegeri de gramatică, compunere,
matematică, istorie, cînt, doctrina religiei şi moralei. Unul dintre organizatorii acestor prelegeri era învăţătorul Iacob Mureşan, secretarul reuniuniiB5. In anul 1909,

ţiunea prescrisă

82 In paginile ei s-au publicat: a) "articole de cuprins general" (Despre necesitatea industrializării, probleme de comerţ şi meserii din România eyi Transilvania);
b) "articole de cuprins special" (articole de strictă specialitate ca: "Despre culori",
"Şlefuitul", "LUS>trmt", "Mobilier", "Incălţărninte", "Meseria cojocă'l""itului", "Fiel"ul
şi oţelul", "M~ina de frezat", "Chimia Industrială", "Mobile româneşti"); c) legislaţie (diferite legi apărute); d) "de cuprins ec0111omic" (agricultură, zootehnic):
e) "de cuprins divers" (ştiri economice, despre celelalte reuniuni şi societăţi.
chiar şi din străinătate, informaţii, ştiri ale birourilor de plasare etc.); f) "cuprins
literar" (poezii de Şt. O. Iosif, D. Anghel, proză şi teatru din G. Lessing, I. 1\gîrbiceanu, I. L. Caragiale, Th. Speranţia, Al. Vlahuţă etc.) [Munca, nr. 1, 10 octombrie 1908. Sumarul revistei, p. I-IV].
83
De ex. de la înfiinţare şi pÎlnă în anul 1885, reuniunea a ajutat 64 eleviimeseriaşi (!. Mureşan, op. cit., in Telegraful Român, nr. 135, 24 dec. 1885/ian. 1886,
p. 543); în 1900 au fost ajutaţi 43 elevi (Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 11/24 februarie 1901, p. 4); în 1903 s-alU plătit taxele pentru şcoală la 40 ucenici şi 40 au
fost înzestraţi cu haine de vară şi iarnă, iar 6 sodali au fost ajutaţi cu bani
după termirnare (Răvaşul, nr. 22, 22 mai 1904, p. 4); în anul 1908 au fost ajutaţi
cu îmbrăcăminte şi încălţăminte 30 elevi (Raportul general, p. 19); in 1909,
55 elevi (Munca, nr. 13, 10 mai 1910, p. 149); în 1910, 56 elevi şi în 1912, 43 elevi
(Adunarea generală jubiliară, p. 22-24).
IH I. Mureşan, op. cit., în Telegraful Român, nr. 134, 21 dec. 1885/2 ian. 1886,
p. 538.
as Ibidem.
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cei 170 de elevi meseria~i au fost împărţiţi in două grupe şi, alternativ, duminicile
li s-au ţinut prelegeri inscţile de proiecţii cu schiopticonulB6•
Intru ajut.orarea elevilor-meseriaşi, numai intre anii 1879-1885 reuniunea a
cheltuit suma de 2.237 floriniB 7, şi in anul 1904/1905 s-au cheltuit 715 coroaness.
In acţiunea de sprijinire a tinerilor pentru a învăţa o meserie, un real ajutor 1-au
acordat, pe lîngă băncile transilvănene, "Astra" şi societatea "Transilvania" din
Bucureşti1!9.

ln scopul încurajării meseriilor, societatea "Transilvania" a stabi!it un plan de
şi a luat legătura cu reuniunile transilvănene printr{' care şi "Reuniunea
sodalilor români din Cluj". Societatea "Transilvania" pretindea indeplinirea unor
condiţii de către tineri,
precum şi instituirea unor concursuri de selecţio
nare a tinerilor ce doreau să ir.veţe anumite meserii, obligindu-se, în schimb, să plă
tească
taxa cu care se incheia contractul dintre reuniune şi maiştrioo.
măsuri

După mai multe corespondenţe cu comitetul reuniunii, in şedinţa societăţii "Transilvania" din 12 noiembrie 1878 s-a hotărît să se pună la dispoziţia reuniunili din
Cluj 400 florini pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a elevilor meseriaşi
în acel an, revenind in medie 50 florirui (valoare austriacă) pentru întreţinerea
unui elcv 9 t.

Peste citeva luni, la cPrerca societăţii, Grigore Silaşi a întocmit un tabel statistic
al tuturor elevilor ce urmau a primi ajutoare1'2. In iulie 1879, societatea ,,Transilvania" a luat hotărîrea de a pune la dispoziţia reuniunii din Cluj cite 400 florini
anual, in intervalul 1 oct. 1878-1 oct. 188293 • La rindul ei, "Reuniunea sodalilor
români din Cluj" a publicat concursul pentru cei cm·e doreau să se specializeze in
diferite meserii, anunţînd totodată condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească
candidaţii: să fie de naţionalitate română, virsta de 14 ani, cu şcoala primară terminată, să cunoască o limbă străină (maghiară sau germană) şi să aibă acordul
părinţilor. Erau avantajaţi orfanii şi cei ce voiau să se aşeze în mediul rural după
învăţarea meseriei, urmărindu-se prin aceasta răspîndirea meseriilor şi in satele
transilvănene. Intre meseriile avantajate erau enumerate cele legate direct de necesităţile din mediul rural: rotăria, funăria, butnăria, măsăria, lemnăria, cojocăria,
cizmăria, pielăria, curelă!"ia 94 •

ss Munca, nr. 14--15, 20/31 mai 1910, p. 158.
B7 1. Mureşc.n, op. cit., in Telegraful Romdn, nr. 135, 24 dec. 1885/5 ian. 1886,

p. 543; Adunarea

generală jubiliarii, p. 13.
Statutele Reuniunii, p. 23.
89 V. Curticăpeanu, op. cit., p. 93-113.
oo Actele Societliţii "Transilvania" din Bucureşti, pentru sprt]tmrea studenţilor
~i elevilor meseriaşi români din Austro-Ungaria, 1871-1880, Buc., 1880, p. 123-125,
147 (in continuare Actele Societăţii).
91 Idem, p. 147.
92 D. Voinea, loc. cit.
93 Actele Societăţii, 1871-1880, p. 147; 1880-1886, Buc., 1888, p. 82.
Df Anunţ pentru concursul din anul 1880 publicat in Gazeta Transilvaniei, nr. 35,
BB

Istoricul
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13 apr./1 mai 1880, p. 4.
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In reportul întocmit de reprezentantul societăţii "Tran&ilvanlia", D. Raţiu, asupra
felului cum sînt întrebuinţate ajutoarele tri:mise de societate reuniuniJor de sodaH,
se arată că înt-re anii 1879---1889, din totalul de 120-200 învăţăcei din Cluj, au
fost ajutaţi de societatea ,,Transilvania" 88, dintre care 50 s-au liberat ca sodali.
Conform legii mescriilor, 12 au rcimas in Cluj ca maiştri, 20 ca lucrători, iar restul
in alte localităţi~s. Jn anul 1897, societatea "Transilvania" intreţinea la Cluj 32 elevi,
m0setiile preferate fiind cizm<iria, pantofăria şi ficrăria. In raportul întocmit pentru···a·cest an, se sublinia că majoritatE'a tinerilor se intorceau în comunele lor după
ce deveneau calfe%.
Contractele de ucenicie pc care le încheia reuniunea cu patronii-maiştri cuprindeau: îndatorirea maistrului de a instrui elevul-ucenic, în aşa fel, incit să devină calfă după îndeplinirea stagiului de practică şi dreptul conducerii reuniunii
de a 100ntrola felul cum E'levul este tratat; reunliunhl îi revenea obligaţia de a achlittl
toate taxele97.
Alături de societatea "Transilvania", la instruirea tinerilor meseriaşi a contribuit efectiv, prin ajutoare băneşti, şi "Astra". Din contribuţiile societăţilor "Transilvania" şi "Astra·• reuniunile meseriaşilor din Braşov, Cluj şi Bistriţa, pma m
anul 1918, au acordat stipendii la pe.stc 1000 de tineri c;!re s-au calificat in Transilvania· sau în străinătate 9 B.
Ccmcomitent cu susţinC'rea tinerilor români transilvăncni în vederea deprinderii
diferitelor meserii, reuniunea clujeană s-a interesat şi de ins<l.ruirea, în acelaşi domeniu, a unor tineri din vechea Românie. O informaţie ne precizează faptul că
sccţia din Tutova a "Societăţii pentru învăţătura poporului român" a adus 50 de
elevi din România şi i-a plasat la diferite meserii în Braşov şi Cluj99, fiind sub
protecţia reuniunilor de meseriaşi români din aceste localităţi.
Conducerea reuniunii a dovedit o preocupare susţinută şi pentru educaţia culturală a membrilor ci. La acele "conveniri sociale" înscrise in statute, se ţineau
deSeori prelegeri sau conferinţe cu caracter literar-muzical, istoric, urmate de converSGţii, proiecţii sau de programe artistice, ele luind aspectul 1\.l.TlOr serate
sau şeză.tori literarcloo.

Actele Societăţii, 1887-1897, Buc., 1898, Anexa A, 1889, p. 53.
96 Idem, 1897-1900, Buc., 1901, Raport pe anul 1897, p. 6.
97 D. Voinea, op. cit., p. 281-282.
98 M. Mir·el A. Ardos, Preocupări ale românilor din Transilvania pentru
organizarea învăţămîntului profesional după 1848, in ActaMN, VI, 1969, 'P· 371.
99 Observatoriul, nr. 43, 1/13 iunie 1883, p. 270-271.
100 De ex., la serata literară din aprilie 1900, preşedintele reuniunii B. Podoabă
a ·vorbit despre viaţa şi activitatea lui Grigore Silaşi (Tribuna, nr. 69, 4/17 aprilie
1900, p. 275); în 1908 au avut loc in toamnă trei serate muzicale publice (Munca,
nr. 26-27, 20/30 iunie 1909, p. 244-245); la serata din iulie 1909, preşedintele
E. Pop-Păcurariu a ţinut prelegerea .,Despre Muncă", deschizînd seria seratelor
literere cu această conferinţă ·(Munca, nr. 29, 20 iulie 1909, p. 268-269), iar la
cea din "preset.ra" anului nou conferinţa "Despre Obîrşia Neamului" a fost însoţită
de"proiecţii cu schiopticonul ~i s-au declamat poezii de G. Coşbuc şi V. Alecsandri
(Raportul general, p. 158). In anul următor, la serata literară din aprilie, după
95

https://biblioteca-digitala.ro

E. GLODARIU -

402

N.

CORDOŞ

Alături

de acestea, reuniunea a aranjat producţii teatrale şi concerte. Iacob Musecretarul reuniunii, a scris o piesă intr-un act, "Ioniţă Cataramă", destinată meseriaşilor şi uşor de reprezentat. Ea a fost pusă în scenă, cu amatori, la 8
ianuarie 1901101.
La 1878 se încearcă injghebarea unui cor vocal bărbălesc 1C 2 , care va activa cu
intermitenţe incepind abia din 1896. In anul 1900 este consemnat un cor mixt 101 , care
activează sporadic pînă in 1908. In acest an se alcătuieşte un nou cor mixt, care va
susţine concerte din creaţiile rompozitorilor Gheorghe Dima, Iacob Mureşianu, Io:n Vidu şi alţi.i 1 ~. La aceste concerte erau invitaţi şi reprezentanţi ai altor reuniuni ti>imilare. Astfel, la concertul din 21 ianuarie 1908 au luat parte patru reprezentanţi din
BlajlO:i, iar la concertul din '27 februarie 1910 au participat opt invitaţi din Turda
şi doi delegaţi din partea revistei "Munca"l06•
Pentru cunoa~terea activităţii allor reuniuni s-au practicat vizitele reciproce, în
eadrul cărora aveau loc discuţii pe leme de organizare şi activitate concretă într-un
domeniu sau altul. Amintim in acest sens participa1·ea unei delegaţii a reuniunii
clujene la sărbătorirea societăţii mcseri~ilor din Blaj, in 14-15 iunie 1908 107, cu
care ocazie se vizitează expoziţia organizată cu acel prilej şi a altei delegaţii, la
Turda, in anul 19091os.
In 10/23 mai 1911, comitetul din Sibiu lansează un apel tuturor reuniunilor de
meseriaşi, in care, după ce face o retrospectivă a celorlalte acţiuni de apropiere între
reuniuni încercate de comitet, cere sprijin pentru reeditarea revistei "Munca" şi
scoaterea unui anuar statistic al m~eriaşilor. Fiind in pragul marilor sărbători ale
,,Astrei", ce urmau să aibă loc la Blaj, pentru a putea prczenta, ~lături de societăţilP
culturale, o dare de seamă a acţiunilor desfăşurate de reuniunile sodalilor, solicită
cit mai multe dat.e10''.
O exemphficare a infiripădi legăturilor dintre reuniunile de meseriaşi este şi
participarea reprezentanţilor rcuniunilor de sociali la sărbătoarea prilejuită de împlinirea a 40 de ani de existenţă a "Reuniunii sodalilor români din Cluj". In 13
ianuarie 1912, sub patronajul preşedinţilor celorlalte reuniuni surori in frunte cu
reşan,

conferinţa

"Despre urmările consumului de alcool·· ~i o "Călătorie" prin Ţara
cu schiopticonul, elevii meseriaşi au declamat poezii (Munca, nr.
11-12, 20/30 aprilie 1910, p. 131-132).
tot Istoricul şi Statutele Reuniunii, p. 19.
102 Gazeta Transilvaniei,
nr. 27, 6/18 aprilie 1878, p. 3; D. Voinea, op. cit.,
p. 282.
10" /dem, nr. 32, 11/24 februarie 1901, p. 4.
tot Munca, nr. 24, 31 mai 1909, p. 220; nr. 7, 10 martie 1910, p. 74; nr. 13,
10 mai 1910, p. 158. Vezi programul concertului din 27 februariP 1910 din sala
,.Reduta", în Munca, nr. 5, 20 feb1·uarie 1910, p. 52.
tos Raportul general, p. 17.
106 Munca (1910), nr. 7, 10 martie, p. 74; nr. 13, 10 mad, p. 158.
to 7 Raportul general, p 15-16; Gazeta Transilvaniei, nr. 100, 9/22 mai 1909, p. 5.
tos Munca, nr. 5, 6/19 ianuarie 1912, p. 5.
109 Cătră reuniunile de meseriaşi (Spre organizarea meseriaşilor noştri), în Telegraful Român, nr. 50, 10/23 mai 1911, p. 219.
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Victor Tordăşianu a avut loc in sala "Reduta'· un concoct jubiliar, în cadrul că
ruia .şi-au dat concursul corul, soliştii şi echipa de dans formată din tinerii sodali 110 •
Tot acum a fost publicat istoricul şi ~raportul prezentat in adunarea gt:"ncrelă jubiliară din 4 februarie 1912, cu care ocazie s-<a făcut un bilanţ "-1 activităţii reuniunii111.
In următorii ani activitatea reuniunii nu s-a remar~at prin ceva deosebit. S-au
continuat vechile acţiuni, iar in 3 martie 1914 are loc ultima adunare generală a
reuniunii112 de dinaintea izbucnirii primului război mondial.
Activitatea reuniunii se reia abia după 1918, intr-o formă nouă. Societatea rco:·ganizată, cu sfera de activitate mult extinsă, va purta şi altă denumire: "ReuniunE"a comercianţilor, industriaşilor .şi meseriaşLlor români din Cluj şi judeţul CluJ 11 ·1•
După

reorganizare se poate vorbi de o reuniune structural dPoscbită de cea
înfiinţată în deceniul al .şaptelea al secolului al XIX-lea şi Pa nu face obiectul
acestui studiu.

*
lmporbainţa activităţii de pe-ste patru 1decentili a "Reuniunii sod:a:lHor români din Cluj" rezidă irrl primul rind în f31ptul că e-a a reprezentat prima
societate de acest fel in oraş, infiinţată şi organiQ:ată in vederea sprijinirii
dezvoltării meserii1or şi a sporirii numerice a pături! soc'iale româneşti
ocupate in domeniul amintit.
Dintre conducătorii reuniunii, prin poziţia sa socială, prin interesul manifestat pentru a-i asigura cadrul OI'ganizatoric, mijloacele şi formele de
bază ale activităţii, s-a remarcat in mod deosebit Grigore Silaşi.
Interesele şi foloasele concrete pe care le p11ezentau acţiunile organizate de societate au fost 'remaDcate de contemporani şi au fost sprijinite,
moral şi material, de diferite instituţii bancare, de societăţi culturrale de
pretutindeni din Transilvania şi România.
Pe plan profesional reuniU!Ilea a grupat şi organizat pentru prima oară
pe toţi meseriaşii românâ. de ·la Cluj şi a asigurat desf~urarea
- ch!iar in limite modeste - a 131cţiundi organizate şi coordrm1a'te de atragere şi sprijinire a romanilor spre meserii. Cu toată inegala activitate a
reunirunii in diferite perioade din existenţa ei, timp de peste patru decenii, ea a asigurat apariţia constantă, an după aln, a noi şi noi contingente de meseriaşi care au îngroşat rindurile păturii mec;;teşugăreşti de
la oraş şi au dat satelor pe meşterii legaţi, datorită specificului calificării
lor, de activităţile caracteristice mediului rural.
Reuniunea, in rap-ort cu posibilităţile de care dispunea, a atras şi a
inlesnit accesul tinerilor la diferite meserii, i-a sprijinit material şi mo-

111
11 2

Adunarea generală jubiliară, p. 20; Românul, nr. 5, 6/19 ianuarie 1912, p. 5.
Adunarea generală jubiliară din 4 februarie 1912. Istoric şi Raport, Cluj, 1912.
Românul, nr. 41, 20 febr./5 mart. 1914, p. 8.

113

D. Voinea, op. cit., p. 283.
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rai in perioada de formare a lor ca meşteri şi le-a susţinut şi dezvoltat interesul şi atracţia pentru profesiunile industriale. Prin prelegerile şi cursurile duminicale le-a dat aceloraşi tineri elementele indispensabile de
cultură generală şi instrucţie profesională in limba română, căutînd să le
asigure o pregătire cit mai completă. Prelegerile de specialitate au vizat
şi au realizat răspîndirea celor mai noi cunoştinţe din domeniul diferitelor meserii in rindurile membrilor ei, fie ei tineri sau virrstnici.
Prin activitatea culturală desfăşurată in cadrul "convenirilor sociale"
- serate literare. producţii teatrale, concerte, bibliotecă, cor - , reuniunea a oferit, totodată, membrilor ei po5ibilitatea de a-şi lărgi orizontul de cultură generală, a contribuit 1a ridicarea co:nştiinţci naţionale a
tuttllror membrilor ei şi cu deosebire a celor care nu beneficiau de instrucţie in Iim ba română.
Comparativ însă cu activitatea altor reuniuni similare transilvănene
(de exemplu, cele de la Sibiu şi Braşov), activitatea reuniunii clujene nu
poate fi situată la nivelul acestora. Activitatea ei, aproape unilaterală, nu
a cuprins şi alte forme concrete: expoziţii cu produse, publicarea de anuare
şi a cărţilor de specialitate, Cllr'Suri cu demonstraţii practioe etc. Dar
restringerea acti\·it.:'iţii ei doar la domeniul sprijinirii şi informării meşteşugarilor şi la cl'l cultural s-a datorat in bună măsură fondurilor materiale reduse de care dispunea, precum şi condiţiilor diferite pe care le
oferea oraşul Cluj.
Intenţiile timide de centralizare şi coordonare a activităţii tuturor sor'ietăţilor de acest fel din Transilvania nu au ajuns a se înfăptui. Condiţiile dificile ale unei asemenea organizări au impiedicat o acţiune comună şi, probabil. cu rezultate mai însemnate, a acestor societăţi. Multe
dintre ele, cum remarcau chiar contemporanii 114 , au dezvoltat mai ales
latura culturală a activităţii lor in detrimentul celei prof.esionale.
Cum s-a mai arătat însă, activitatea acestor reuniuni, mai bogată sau
mai redusă, in funcţie de condiţiile diferite pe care le-a avut fiecare, a
rămas importantă prin faptul că ea a venit in int.impinarea, pe plan social-economic, a prefacerilor profunde aduse de dezvoltarea elementelor
capitaliste. Totodată, prin intreaga lor activitate, reuniunile de sodali
din Transilvania s-au inscris in complexul factorilor care au contribuit
la propăşirea materială, spirituală, la emanciparea poporului român.
EUGENIA GLODARIU-NICOLAE

CORDOŞ

114 V.C.O[svadă], Munca pe terenul economic, în Tribuna, nr. 48, 3/15 martie
1899, p. 1; Revista economică, nr. 5, 9 februarie 1901, p. 61; n·r. 24., 14 iunie 1908,
p. 251; Munca (1908), nr. 6, 30 noiembrie, p. 42; nr. 8, 20 decembrie, p. 59.
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1. Scopul şi num~Je Reut:Jiunei.

1·

§ 1. Sod.alii român.i din. Cluj se· fntrune c
baza statutelor presente intr'o reuniune, ce~şi pr .
pun~ de scop înai·ntarea ~embrilor săi fn culturl,.
.·nutrirea spiritului social intre ei, şi · cu .deosebire
propăşirea lor intru câştigarea cunoştinţelor re,ali
..
§ 2. Reui1iunea va purta nun1ele de <<Reuniunea sodal/lor JOJnâni . din .. C/ujc< şi va
·sigiluJ -sau·propriu, cu o.. emblema. c
~",.,.,.,.,.,,~o
şi. cu· titlul retiniunii In jurul ei.
·
II. Mijloacele.·
. ... . § 3. . pre ajungerea scopului sau, reu
. s·ţ~ţoreşte oare pe săptămână pentru
·
· -La atari conveniri /sodalii veir
~sculta ·p_ropuneri ·privitoar.e Ja j
..· gr.i.cuftunl.: econon1ie şi otn
~ti-en'
tt ele · reali
· apoi pentru recre2~l~f
.T
.
1

;t:âŞtigându-şi ·. cu timpul o blbl
-~bi~,cte· . de natură beletristică ,"i
:am~s~rat timpului '~ va c!de&

vor, fa(.e '·deprinderi

in ° scnere;

, ,<:...,o\JIC'I',;t<l

ad:un
ise.

Fig . 2. -

Prima pa gin ă a st atutului ,.Reuniunii sodalilor rom fmi din Cluj" ,
tipăritinanull906.
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Ultima pagină a statutului, tip ă rit in 1906.
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DIE VEREINIGUNG DER RUMĂNISCHEN SODALEN IN CLUJ
(Zusammenfassung)
In vorliegendem Artikel stellen die Verfasser die Tătigkeit der "Vereinigung
der rumănischen Sodalen (= Gesellen) in Cluj" (gegrundet 1871-1875) dar, welchc
die Forderung und Unterstutzung der Entwicklung des Handwerks, sowie die
zahlenmăssige Zunahme der rumanischen Gesellschaftsschicht in dieser Stadt,
im Sinne der handwerklichen Belătigung "durch Kultur und durch Verbreitung
wirklicher Kenntnisse .. zum Ziele hatte.
Trotz unregelmăsssiger Tătigkeit der Clujer Vereinigung fărderte sie durch
Gber vier Jahrzehnte das stăndige jahrliche Erscheinen immer neuer Generationen,
welche die Reihen der Handwerkerschicht in den Stădten auffullte und den
Dorfern Handwerksmeister verschaffte, die durch ihre Vorbildung den am Lande
gefragten Handwerken entsprachen.
Nach Massgabe ihrer Moglichkeiten zog die Vereinigung irr Cluj die jungen
Leute an sich, erleichterte ihnen den Zutrilt zu Vet'Schiedenen Handwerken, unterstutzte sie materiell und moralisch wăhrend ihrer Ausblldung zu Meistern,
unterhielt und entwickelte ihr Interesse und ihre Neigung zu industrieller Tatigkeit. Durch Vorlesungen, Sonntagskurse, gesellige und literarisch-kunstlerische
Zusammenkunftc vermittelte sie diesen jungen Leuten auch die unerlăsslichen
Grundelemente kultureller und gewerblicher Bildung in rumănischer Sprache, um
ihnen eine rnăglichst vollstăndige Vorbereitung fiir ihren kiinftigen Beruf rnitzugeben.
Die Tatigkeit der Vereinigung - entsprechend ihren spezifischen Bedingungen
- bewahrte ihre Bedeutung durch den Umstand, dass sie auf sozial-wirtschaftlicher
Ebene den tiefgreifenden durch die kapitalistische Entwicklung hervorgerufenen
Umwălzungen entgegenkam. Gleichzeitig reihte sich die Clujer Vereinigung neben
gleichartigen Vereinen in Siebenburgen unler die Faktoren ein, die zum materiellen
und geistigen Fortschritt und schliesslich zur Unabhangigkeit des rumanischen
Volkes beitrugen.
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LUPTA CURENTELOR OPOZIŢIONISTE
IN SINUL PARTIDULUI MAGHIAR
DIN ROMÂNIA
PENTRU INTARIREA UNITĂŢII FRÂŢEŞTI
A OAMENILOR MUNCII
(1918-1928)

Incununare firească a unui proces legic, proclamarea unirii Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918 de către Adunarea Naţională de
la Alba Iulia a desăvîrşit procesul de fonnare a statului naţional UJnitar
român, consfinţind şi ridicînd pe o treaptă mai înaltă comunitatea statornicită de-a lungul veacurilor intre toate provinciile României, realizînd
cadrul naţional şi social-economic pe111tru dezvoltarea mai rapidă a for·
ţelctr şi relaţiilor de producţie.
Rezoluţia Adunării de la ALba Iulia a exprimat poziţia democratkă,
înaintată a naţiunii române in acea epocă. Insemnătatea ei este conferită de faptul că hotărind rmificarea statului a precizat totodată şi
sensul dezVlOltării democratice 1a societăţii româneşti, a formulat idei
fundamentale ale convieţuirii şi frăţiei dintre poporul român şi naţio
nalităţile conlocuitoare.
Clasele social,e şi-au schimbat poziţi,a in societate, personalităţile au
suferit oscilaţii şi transformări, unele din punctele concrete ale rezoluţiei
Adunării Naţionale din 1 decembrie 1918 nu au fost puse niciodată in
aplicare de către guvernele burghezo-moşiereşti din perioada interbelică,
din cauza orientării lor retrograde, dar sensul progresist al luptei, consemnat in acest document programatic, s-a păstrat mereu.
In condiţiile preponderenţei burgheziei in conducerea milŞcării naţio
nale, desăvîrşirea unităţii politice nu a mal'1cat şi înlăturarea regimului
burghezo-moşieresc, dar a aJsigurat t·otuşi dezvoltarea mai rapidă a
forţJelor de producţie, lărgirea şi întărirea mi:şcării munciboreşti revoluţionare, a tuturor forţelor progresiste pe scara întregii ţări. Au apărut
posibilităţi noi pentru cimentarea frăţiei de luptă a oamenilor muncii
români şi de alte naţionalităţi în V·ederea progresului social. Printre
hotărîrile de la Alba Iulia o importanţă deosebită are şi proclamarea
deplinei libertăţi naţionale, "pentru toate popoarele conloC"J.itoare. Fiecare
popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sînul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în
corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul
indivizilor ce-l alcătuiesc" 1 • In declaraţia adoptată s-au prevăzut şi o
t

Unirea Transilvaniei cu România,

Bucur~ti,

1970, p. 691.
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pe linia revendicărilor btlli"ghezo-<lemocratice, ca:
reformei agrare radicale, vot universal, egala îndreptăţire
şi deplina libertate a tuturor cetăţenilor, drepturi şi avantaje pentru
muncitorime etc.
Cu tot obscurantismul elementelor naţionaliste, masele largi maghiare
~i germane din Transilvania au avut aceeaşi năzuinţă cu poporul roman:
instaurarea unui regim democratic şi realizarea drepturilor egale, proclamate la Alba Iulia. Enunţarea principiilor democratice generale, precum
şi cele referitoare la naţionalităţile conlocuitoare in hotărîrea Adunării
naţionale, au constituit un imbold in lupta maselor populare, fără deosebire de naţionalitate, pentru transformarea democratică a României 2 •
Principala sarcină era de a se reuşi incadrarea in viaţa politică şi socială
a ţării a naţionalităţilor conlocuitoare, formarea unei unităţi strînse de
luptă a forţelor revoluţionare şi democratice, pentru a asigura progresul
patriei comune. Acest lucru 1-au înţeles, tot mai mult şi mai mult,
cercuri din ce in ce mai largi ale populaţiei maghiare şi germane, potrivnice politicii de asuprire naţională a claselor stăpinitoare proprii, care
pentru menţinerea supremaţiei naţionale şi-au legat soarta de monarhia
haLsburgică şi de Imperiul german.
serie de

stipulaţii

înfăptuirea

Adunarea de la Alba Iulia a avut un larg răsunet în sînul populaţiei maghiare
germane din Transil\'ania. Forţele progresiste indiferent de naţionalitate din
această parte a ţării au căutat perspectivele reale ale dezvoltării democratice
alături de poporul român~. Presa maghiară din România, în pofida faptului că
a reflectat politica şi interesele burgheziei şi rnoşierimii maghiare, a reW?it prin
unele ziare de orientare democratică şi radicală să pătrundă în miezul hotărîrilor
adoptate la Alba Iulia, realizînd o descriere obiectivă a felului în care a decurs
adunarea, a caracterului Pi popular. Comentind hotărîrile democratice adoptate la
Alba Iulia, aceste ziar<' rdevă atmosfera încrezătoare cu care au fost ele primite.
Ziarul Ujscig din Cluj. sub titlul Zeci de mii de oameni se duc la adunarea
naţională română, descrie in numărul său din 30 noiemorie 1918 atmosfera ce
domnea in ajunul proclamării unirii. Acelaşi lucru îl face şi ziarul Kolozsvciri
Hirlap care scria: ,,Românimea din ţară se adună la Alba Iulia intr-o adunare
naţională. Va fi o zi istorică pentru rom.ânirne ... ".
In ciuda poziţiei de expectativă, ziarele maghiare au publicat reportaje obiective despre felul cum a decurs adunarea naţională română. Holozsvciri Hirlap in
3 decembrie 1918 reproducea o patetică relatare a lui Emil Isac. Realitatea istorică,
desfăşurarea evenimentelor, i-au determinat p,e oamenii clarvăzători să inţeleagă
mai bine cursul istoriei. In contrast cu forţele retrograde care propovăduiau rezistenţă sau opoziţie activă faţă de aceste evenimente, Kolozsvciri Hirlap scria: "Faţă
de cele întîmplate la Alba Iulia şi faţă de tot ce se va intimpla, faţă de hotărîrile
şi

L. Banyai, Pe făgaşul tradiţiilor frăţeşti, Bucureşti, 1971, p. 120 şi C. Gollner,
comune, Din trecutul populaţiei germane din România, Bucur~ti, 1972.
3 Vezi L. Banyai şi C. Gollner, Poziţia naţionalităţilor fată de unire, în Desd ·
vîrşirea unificării statului naţional român, Bucureşti, 1968, p. 435.
2

Muncă şi năzttinţe

https://biblioteca-digitala.ro

OPOZIŢIA

IN PARTIDUL MAGHIAR DIN ROMANIA

411

luate acolo, noi avem doar o singură sarcwa: să intimpinăm evenimentele cu
toafă liniştea, cu toată liniştea şi increderea in declaraţiile conducătorilor români."
Atit in zilele adunării de la Alba Iulia, cit şi în cele imediat următoare, multe
din organele de presă cu o orientare realistă ale populaţiei maghiare din România
au publicat articole, ştiri, note pentru liniştirea populaţiei maghiare, pentru îndemnarea acesteia la o convieţuire paşnică cu populaţia română. Asemenea articole
au apărut in Aradi Ko:::Wny din Arad, Kolozsvciri Hirlap din Cluj, in Ellen=ek
din Tg. Mureş. In ziarul Ellenâr din Tg. Mureş, la l i decembrie 1918 se publică
articolul E:pitsilk fol (Să reconstruim), un articol de fond care pledează pentru
eliminaroa greşelilor din trecut şi aflarea căilor de înţelegere şi respect între
poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare.
De la bun inceput se impune constatarea că in cadrul factorilor politici ai
maghiare din România nu a existat niciodată o unitate de vederi,
de acţiune, o orientare comună. Cu toată propaganda intensă impusă de politicienii
claselor exploatatoare ale naţionalităţii maghiare din România, pentru a realiza un
front comun al tuturor maghiarilor din România pe baze naţionaliste. muncitorimea şi ţărănimea exploatată, forţele intelectuale progresiste, democratice au
refuzat din capul locului abandonarea principiului luptei de clasă. a luptei sociale
duse împreună cu muncitorimea, ţărănimea şi intelectualitatea progresistă română.
împotriva duşmanului comun, a exploatatorilor de orice neam. In afara acestm·
două orientări politice principial diferite, chiar in rindul politicienilor tradiţionalişti
maghiari din România existau divergenţe, curente, mişcări oponentf', contradictorii, cal.'e excludeau pînă şi între ei orice posibilitate de a se realiza o unitate
de acţiune.
naţionalităţilor

Urmărind

evenimentele politice începînd chiar din toamna anului 1918, nenusint exemplele care vin in sprijinul şi· in favoarea afirmaţiei noastre.
Incă de la sfîrşitul lunii octombrie 1918, cu ocazia constituirii Consiliului naţional
maghiar din Cluj se desfăşoară o luptă deschisă şi hotărîtoare între elementele
conservatoare, şovine maghiare în frunte cu Apathy Istvan şi cele progresistf'
reprezentate de avocatul Kertesz Jenă. Drept urmare, la această şedinţă, a fost
negată activitatea profesorului şovin Apathy Istvan, ales preşedinte al Consiliului
naţional maghiar din Cluj 4• Intr--o impresionantă acţiune de luptă comună, la
1 noiembrie 1918 muncitorii din Cluj, români şi maghiari, la care s-au adăugat
':iOldaţi şi alţi locuitori ai oraşului, s-au adunat la un miting, manifestînd pentru
republică. O mare parte din participanţi iau 1cu asalt închisoarea militară şi
eliberează deţinuţii politici, în ma<ea lor majoritate români. In imbulzeala provocată un deţinut român de peste 70 de ani a decedat din pricina unui atac de cord.
Inmormintarea lui a dat ocazia unor manifestări de sinceră solidari,tate între
români şi maghiari. Vorbind în numele Comitetului Naţional Maghiar, socialdemocratul Vineze Sandor c>. condamnat cu hotărîre regimul austro-ungar de
trista amintire care "pe pămîntul ardelean a persecutat pe cei mai buni fii ai
românimii majoritare, pentru cele mai nobile simţăminte" 5 •

mărate

4

5

Korunk, Cluj, nr. 1, 1929, p. 9-16.
Ibidem.
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In lunile imediat următoare Adunării de la Alba Iulia, fostele clase stăpini
toare maghiare, cramponindu-se de resturile puterii lcr, făceau eforturi disperate
pentru a intoarce roata istoriei. Moşierii maghiari, care posedau majoritatea
terenurilor agricole din Transilvania, patronii marilor intreprinderi şi bănci din
Budapesta, care îşi asiguraseră un profit considerabil din industria extractivă a
ţinuturilor transilvănene, funcţionarii superiori ai vechii administraţii austro-ungare
n-au vrut să se resemneze cu pierderea privilegiilor lor şi au inceput să invoce
aşa-zisele drepturi ,.istorice" ale claselor stăpinitoare maghiare, inviolabilitatea
"integrităţii" teritoriilor "sfintei coroane" maghiare. Ei au găsit un real sprijin
extern in regimul ultra-reacţionar horthyst, devenit un focar de agitaţie şi de
conspiraţie în dauna dezvoltării Ungariei şi a colaborării sale paşnice cu ţările
vccine 6 • In primele luni ale anului 1919 se observă in viaţa politică a cercurilor
conducătoare maghiare din România o dezorientare accentuată, punctată de atitudini hazardate şi aventuristice ale unor elemente din dndmil.P vechii oligarhii
maghiarP exploatatoare, precum şi ale unei părţi a funcţionărimii superioare.
rămasă in România încă de pe vremea imperiului aust.ro-ungar. care au refuzat
să depună jurămîntul de credinţă faţă de statul român, trecind treptat graniţa
in Ungaria. După unele statistici maghiare ale timpului, intre 1918-1924 au trecut
graniţa pf'ste 190 000 de funcţionari împreună cu familiile lor 7 • Dar spre deosebire
de funcţionarii de stat, ţărănimea şi muncitorimea maghiară din România a rămas
pc loc, integrindu-sc spontan şi sincer in realităţile istorice noi'~. Muncitorii din
fabrici, cc>i de la căile ferate, din industria extractivă, din telecomunicaţii, cei
mai mulţi dintre jurişti, profesori, au fost primii care au depus jurămîntul şi
~i-au continuat activitatea productivă.
Maselr• populare maghiare din Transilvania erau potrivnice politicii reacţionare
aventuriste. Oamf'nii muncii, forţele progresiste lucide, maghiare, germane 'din
România. in convieţuire frăţească cu poporul român, căutau realizarea egalităţii
de drepturi prin lupta unită impotriva exploatatorilor şi asupritorilor comuni.
După primele luni de dezorientare totală, viaţa politică maghiară a făcut primii
paşi spre dPzmorţire. In prima fo.ză, cea din cursul anului 1919 şi in primele
luni ale anului 19:!0 tactica politică adoptată de unele cercuri a fost cea a pasivităţii totale, incăpăţinate, dar alte cercuri sint adepte ale activismului politic. In
fruntea pasiviştilor (care aşteptau hotărîrea Conferinţei de pace) se situa avocatul
maghiar Grandpierre Emil, iar in fruntea celor care doreau activismul (mai
puţini la număr decit pasiviştii) erau Bernady Gyorgy, Gyarias Elemer, politicieni
care erau de părere că trebuie începute t.ratative, discuţii, trebuia realizată legă
tura cu Consiliul Dirigent din Sibiu. Ei au făcut mai multe demersuri şi drwnuri
la Sibiu in acest sens.
In timp ce liderii politici burghezi pregătwu tacticile luptei politice, populaţia
muncitoare maghiară din România, in marea ei majoritate, înţelegînd pulsul vremii,
6 L. Banyai şi A. Petric, Dictatul de la Viena din august 1940 şi lupta pentru
anularea lui, in Unitate şi continuitate în istoria poporului român, Bucureşti, 196B,.
p. 429.
7 Mik6 Imre, H..:Jszonket ev, Budapest, 1941, p. 17.
s Ligeti Ern6, Sitly alatt a palma, Cluj, 1942.
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dădea dovezi de fidelitarte şi încadratre în realităţile statului român. Astfel, in
9/22 ,,februarie 1919, locuitorii maghiari din comuna Noul Român, judeţul Făgăraş,
in .frunte cu preotul reformat şi directorul ~<:olii, au iscălit o adresă către Consili.Jl Dirigent în care declară că înţeleg să se încadreze în realităţile statului
român. Comentînd gestul, a doua zi Patria din Cluj scria: "Fie intelectuali, fie
lucrători de pămînt sau de fabrici, muncitori, totdeauna vor fi bine primiţi. Căci
noi·.- pu iubim numai neamul, ci iubim patria noastră ~i oricine ar vrea să o ::;er
vească, va fi primit cu braţele deschise.
·Declaraţia din Olahujfalu [Noul Român n.n.] e poat<- un semn al vremii.
lJn · prevestitor al cooperării tuturor elementelor cinstite ~i de muncă. Noi sperăm
şi credeil1" 9 •
ln 'luna martie ziarul Brassoi Lapok din Braşov publică o proclamaţie către
secui, semnată "mai mulţi prieteni sinceri ai secuilor", prin care se fac propuneri
reale de incadrare în viaţa socială şi politică a României, unde li se garantează
cultura şi pa'I'ticularităţilr vieţii naţionale, oferindu-li-sc un trai democratic.
,.P(l)porul secuiesc ... neinfluenţat de politicienii fostului regim maghiar nefericit.
se deva· şti să găsească calea cea curată, ce duce la înfrăţirea nramurilor"
clară în documentul amintitlo.
4

Reflectînd

poziţia şi tendinţele

tmor cercuri politice maghiare realiste, în aprilie

1919t apare la Sibiu un ziar maghi-ar purtînd titlul semnificativ Uj vilag (Lumea
nouă), care milita în rindul populaţiei maghiare din România, pentru încadrarC'a
in •realităţile istorice din ţara noastră, pentru înţelegerea dintre poporul român
şi naţionalităţile con locuitoare. In că în primul său număr ziarul declara: "Hotarele
noi ·vor fi aşezate acolo, unde noua ordine universală pretinde. Şi de vom incerca
să· punem beţe în roţile carului de fier, care aleargă ... ne va strivi ... " ,.Vrem
să· ne încaclrăm în noua formă ele stat şi facem aceasta cu convingerea fermă 61
hotărîrea de la Alba Iulia nu va fi numai un petic de hirtie şi aceia care au
adil.S-o, îşi vor ţine cuvîntul". Comentind aceste decl.::.raţii ale ziarului Uj vilcig,
la 2 aprilie 1919 ziarul Patria remarca cu satisfacţie că nu se putea să nu se
gă~eas<!ă printre maghiarii ~arC' au vieţuit împreună cu românii veacuri de-a
rîndul pe aceste meleaguri "şi de aceia cari să nu vadă realitatea, şi cari să nu
rE)cunoască porunca neînduplecată a istoriei şi împăcîndu-se cu noua stare de
lucruri, să nu desfăşoare programul vremei celei nouă, care porunceşte tuturor
de peste aceste meleaguri să se incadreze în noua formă de stat cu toată .;;inceril:'c;l.tea". Aceste forţe politice lucidc - arată în continuare comentariul din ziarul
Pqţ~ia "încep să tragă noile orizonturi de orientare pentru poporul maghiar,
ca~11 trăieşte în Ardeal."
"In înţelesul acestor cuvinte - scrie mai departe Patria - salutăm pe concetăţenii noştri, cari au pornit noul ziar maghiar din Sibiu şi-i asigurăm, că pc
lîngă menţinerea în întregime a programului lor de azi, ne vor avea totdeauna
alăturea de ei."
Evenimentele anului 1919 zdruncină puternic activitatea politică a laltifundiarilor, bancari.lor şi a marii burghezii maghiare din România. Trecînd peste

··Patrta, 24 februarie 1919, p. 3.
to Patria, 14 ma·rtie 1919, p. 3.
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toate divergenţele politice, cercurile conducătoare maghiare din Transilvania depun tot efortul pentru a realiza o strînsă colaborare cu toţi factorii reacţionari
din România impotriva valului revoluţionar al maselor populare române şi maghiare din 1919. Unul din exponenţii principali ai băncilor transilvănene cu capital
din Viena şi Budapesta, Gyârfâs Elemer, este primul promotor al unei înţelegeri
in acest sens cu organele guvP.rnante române. lntr-cm memoriu întocmit .;;ub
impresia mişcărilor dC' solidaritate a maselor mWlcitoare române cu revoluţia proletară din Ungaria şi inaintat lui Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent,
primul arăta: "Intre Scylla bolşevismului din Ungaria şi Carybda naţionalismului
român, s-a ivit un nou pericol: pericolul bolşevismului românesc. Ce înseamnă
pentru noi, unguri şi români din Transilvania, acest pericol, nu trebuie să dezvolt
mai pe larg ... Guvernul domnului preşedinte ar trebui să ţină seama nu atît
de naţionalismul maghiar, cit in pdmul rind de acl"St p<>ricol intern ... "11.
Totodată aristocraţia maghiară din Transilvania, in interesul apărării latifundiilor, a căutat să stabilească legături mai ales cu Curtea regală. De fapt sentimentele de simpatie erau, se pare, reciproce. In acest sens, la 30 august 1919
Alexandru Marghiloman notează: "Regele ţine mult să fie menajaţi magnaţii din
Transilvania. Ei vor fi un mare aport pentru ideile conservatoare: adevăratui
element conservator" 1 ~.

Incă

de pe acum, spectrul reformei agrare a pus in mişcare moşierimea madin Transilvania, care, prin persoana baronului Jasika Sâmuel, ultimul
preşedinte al camerei magnaţilor din Budapesta, a solicitat deja in octombrie 1919
audienţă la regele Ferdinand spre a pleda in favoarea cauzei moşierilor maghial'i.
Audienţa la rege în
problC'ma maghiară a fost amînată pentru un an, cind
baronul Jasika a sosit la Bucmeşti în frWltea unei delegaţii a Societăţii agrare
ardelene (Erdelyi Gazdasagi Egylet), societate tradiţională a marilor proprietari
maghiari din Transilvania, a cărei conducere retrogradă a organizat de allfel
o întrunire de protest impotriva proiectului de reformă agrară, încă la 5 decembrie 1919, în Cluj.

ghiară

Proiectul de lege privind reforma agrară, elaborat de Marele Sfat Naţional din
Transilvania, fusese' aprobat de rege la 10 septembrie 1919 şi modificat prin
decretul din 9 iulie 1920 al guverr.ului Averescu; exproprierile însă au început
abia după apariţia legii C:igrarc din 23 iWlie 1921.
In urma aplicării reformei agrare, din totalul celor impruprietăriţi 52,3% erau
români, 2.5,7% ţărani maghiari, 0,80fo germani, 1,9% de alte naţionalităţi,
3,70Jo de naţionalitatC' nedeclarată etc. 1'; Cu toate lipsurile avute, nu se poate
diminua caracterul social pozitiv al reformei agrare atit pentru ţărănimea română.
dt şi pentru cea maghiară şi germană, fapt recunoscut de altfel chiar şi de unii
PXponenţi ai istoriografiei burgheze maghiare, care in 1941 scriau referitor la
reforma agrară românească din 1921: "Nimeni nu poa'te tăgădui faptul că reforma.
ţărani

u Gyârfâs Elemer, Erdelyi problem.dk, 1903-1923, Cluj, 1923, p. 146.
12 Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. IV, p. 365.
ta Petre Suciu, Proprietatea agrară in Ardeai. Scurt istoric al dezvoltării ei.
Cluj, 1931, p. 88-92; Vc>zi şi Venczel Jozsef, Az erdelyi roman foldbirtokreform,
Cluj, 1942, p. 99.
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pentru moment, a ajutat aces-tor mici proprietari sau ţărani maghi·ari fără pă
m.înt"14.
In toamna anului 1919 (intre 2-8 noiembrie) se desfăşoară primele alegeri
parlamentare din cadrul României unite cu Transilvania. Cu acest prilej se înregistrează in polit.ica pasivistă a cereurilor conducătoare maghiare din Trasilvania o
nouă breşă: fruntaşU politici maghiari din părţile s.ecuicşli hotărăsc să candideze in
alegerile parlamentare. C:restul este comentat de cercurile politice' româneşti, care'
adresîndu-se politicienilor maghiari pasivişti îşi exprimă speranţa că şi aceştia
.,vor sfîrşi prin a se convinge ca şi ceilalţi de realitate, şi că în faţa inmutabilului
nu le rămîne altceva de făcut decit să .strîngă mina care li se intinde" 15 •
Cu prilejul participării la lucrările corpurilor legiuitoare, cf'i cîţiva deputaţi
maghiari din părţile secuieşti, aleşi in camera parlamentară română. au f3cut
declarnţii presei, in care, prefignrindu-şi viitorul program politic, arătau că după
o pregătire prealabilă a opiniei publice maghiare din România vor organiza la
Tg. Mureş "un mare congres" unde "vom proclaana apoi solemn aderarea noastră
la pactul de la Alba Iulia, alipirea noastră la România mare".
"Ţărănimea de pretutindeni [subl. n. G.B.] şi preoţimea din secuime in
special sînt cîştigaţi pentru aceste intenţii ale noastre blamînd P<' <"J)iscopul din
Alba Iulia contele Majlath care ţine cu magnaţii din Cluj şi nu vrea să Sl'
impace cu situaţia" 16 , arătau primii deputaţi maghiari. Sentimentele de bună
convieţuire a poporului român cu naţionalităţile conlocuitoare erau subliniate dl'
personalităţi româneşti cu vederi progresiste. N. Iorga intr-un interviu acordat
la inceputul lunii ianuarie 1920 ziarului "Deutsche Tagespost" declară că "in
masele largi ale poporului român nu există nici cea mai mică predispoziţie contra
conlocuitorilor lor de altă limbă şi mai puţin încă vre-o tendinţă de apărare sau
persecuţie cu toate că există cîţiva şovinişti care au altă părere, dar ei nu numără [sic !] pentrucă de acum inainte numai voinţa poporului va fi hotărîtoare ... "
Acela~i spirit domnea şi in sînul ţărănimii maghiare, adică a majorităţii populaţiei maghiare din România, care "a rămas absolut apatică şl neutră faţă dP
zvîrcolirile şoviniştilor şi iredentiştilor ... ", dorinţa de a trăi in bună înţelegere
cu populaţia românească găsind "un viu răsunet in sufletul opiniei publice maghiare", după cum scrie la 28 ianuarie 1920 ziarul Patria din Cluj.
Contradicţiile in sinul politicienilor maghiari din România se ascut. Deputatul
maghiar din părţile secuieşti Fay, în şedinţa din 18 februarie 1920 a Camere-i
deputaţilor, a făcut o declaraţie de loialitate poporului român în numele populaţiei din regiunea secuiască11. La Cluj, în iunie 1920, ziaristul progresist maghiar
Roboz Imre, redactor al ziarului Oj ember (Omul nou), care milita sincer pentru
apropierea faţă de români, a fost a'tacat naaptea, pe stradă, de o bandă de
bătăuşi in frunte cu baronul Banffy J6zsef. In ajutorul ziaristului a sărit actorul
Fekete Mihaly.
14

1s
16
t7

Mik6 Imre, op. cit., p. 37.
Patria, 1 octombrie 1919, p. 1.
Patria, 28 octombrie 1919, p. 2.
Patria, 21 februarie 1920, p. 1.
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In acest timp muncitorimea maghiară ~i romana şi-a concentrat atenţia şi
eforturile pentru lupta comună dusă impotriva exploatatorilor comuni, indiferent
de naţionalitate. La 29 august 1920, duminica, o mare mulţime de muncitori
socialişti români şi maghiari, umăr la umăr, au organizat pe stră2'1ile Clujului o
demonstraţie de amploare scandind lozinci de revendicări economice, sociale, politice, printre car<>: "Trăiască victoria bolşevică". "Jos regele", etc. Numai inler,·enţiî~ brutală a poliţiştilor înarmaţi cu săbii a reuşit să împrăştie pe demonstranţila.

După ce in 3-7 iunie> 1920, in timpul guvernului Averescu au loc alte alegeri
parlamentare, la care in afara părţilor secuieşti încă nu participă maghiarii ·din
România, in rindul diferitelor grupări ale politicienilor maghiari incep să se declanşeze discuţii tot mai aprinse, pentru activitatea mişcării politice. Opinia publ.ică
maghiară condamna din ce in ce mai mult pasivitatea, inactivitatca.

Un impuls pentru i<'şirea din starea de pru;ivitate politică 1-a constituit Congresul populaţi<'i maghiare din regiunile secuieşti ţinut la inceputul lunii octombrie
1920 la Tg. Mure-;;. unde s-a hotărît in mod deschis ieşirea din pasivitate. Cu
acest prilej marca majoritate a presei maghiare din România a aprobat această
hotărîre, subliniind că majoritatea opiniei publice maghiare ,.a dezaprobat rezistenţa politică."

Trecerea la activismul politic maghiar a fost impul9ionartă şi de activitatea unui
grup ele intcl<'ctuali democraţi in frunte cu scriitorul K6s Karoly, care in ultimele
zile ale anului 19~0 au adresat o chemare către populaţia maghiară din Transil\'ania, sub titlul .,Ki;ilto sz6" (Cuvint strigător). Această chemare a protestat
impotriva tendinţei dP autoinşelare. de aşteptare a unor minuni, de fugă peste
graniţă şi a reclamat o politică de integrare in realiotăţile noi şi o colaborare
sinceră cu fortele progresiste române.
lll!tr-un limbaj simbolic, chemarea arăta printre altele: "De doi ani, mulţi
dintre noi au învăţat să se roage şi mulţi să înjure. Mulţi au învăţat să viseze
şi mulţi să plîngă. . . Mulţi au privit apele şi mulţi dintre ei au şi pornit "in
direcţia apelor, spre apus. Dar timpul rugăciul'l!ii a trecut, a trecut şi ce-l al înjurăturilot· S-a sfîrşit şi cu visarea şi cu plingerea. Iar acel ~are a pornit în direcţia
apelor să nu mai vină înapoi. Acela nu avea nici locul nici dreptul său aici.
Ne-am trezit. Vrc>m să vedem limped<>. Vrem să vedem faţă în faţă viaţa, să ne
lănwrim cu situaţia noastră ... "
Jliszi Oszkar, fostul ministru al naţionalităţilor din guver·nul Karolyi Mihâly,
ideologul radicalilor din Ungaria, trecut in emigraţie, a publicat in 1921 în ziarul
Buknresti Hirlap. care apărea în Bucureşti, un apel in care, depăşind poziţia ,:;a
vech•~. îşi indemna adepţii din Transilvania la o politică realistă: "Primul ·pas
al pt)pulaţiei maghiare din Transilvania ar fi o nouă orientare sufletească, care
nu se amăgeşte cu leacuri înfierbintătoare. Populaţia maghiară trebuie să se integreze pe toate liniile in cadrele noului stat. Cit mai multe valori spirituale şi
morale va crea in noul cadru de stat, cu atît mai multă eficacitate va putea
revendica drepturile şi libertăţile ce ii revin."
18

Patria, 1 septembrie 1920, p. 2.
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In această atmosferă de tatonări şi pregătiri, in primele zile ale anului 1921,
un grup de 66 politicieni maghiari invitaţi, sau intruniţi la Cluj, au hotărît pără
sirea izolaţionismului şi crearea unei grupări politice numită Uniunea maghiară
(Magyar Szovetseg). Această organizaţie nu reprezenta decit interesele moşierimii
şi ale virfurilor burgheziei care, schimbind tactica iniţială de "rezistenţă pasivă",
au trecut de acum inainte la o politică de tocmeli cu cercurile guvernante române,
în schimbul unor concesii economice şi politice. Semnificativă în acest sens este
decLaraţia lui Grandpierre Emil, care deschizind adunarea de constituire a fost
nevoit să· recunoască că "muncitorii unguri au refuzat să-şi trimită delegaţi la
adunare, desolidarizîndu-se cu acţiunea ungurească''. Comentind aceste luări de
poziţii, organul din Cluj, în limba maghiară, al Partidului socialist din România,
Kilzdelem ("Lupta"), explică cauza acestei atitudini prin faptul că in fruntea
populaţiei maghiare din România sa-u situat elemente oligarhice compromi5c,
şovine, fără influenţă asupra maselorl 0 •
In sînul noii grupări politice maghiare divergenţele s-au amplificat din primul
moment intr-o măsură însemnată.
Grupul foştilor înalţi funcţionari maghiari, în frunte cu Grandpierre Emil, işi
propusese întărirea statutului naţionalităţilor in conţinut, încercînd să cîştige
teren de propagandă în opinia publică internaţională. In mod vădit ei ::~ccentuau
lacunele şi greutăţile, neajunsurile statului român, jucind astfel rolul "unor
carii în trupul" acestui stauo.
In opoziţie cu acest grup se situa generaţia mai Unără, mai puţin înrădăcinată
în viaţa politică a fostului imperiu habsburgic, care cf're cu hotărîre şi spirit de
răspundere încadrarea activităţii politice a populaţiei maghiare în realităţile româneşti, cu atît mai mult cu cii statul român făcuse paşi pe-ntru încadra~·ea
populaţiei maghiare in drepturile constituţionale româneşti.
Măcinată de contradicţii interne, roasă de atmosfera lîncezită ce domnC'a in
sinul ei, Uniunea Maghiară, fără să fi avut influenţă in rîndul maselor muncitoare maghiare din România, după numai cîteva săptămîni de ,.activitate" a
devenit o simplă grupare locală, de fapt secţia din Cluj a Uniunii.
A vintul revoluţionar al maselor şi clarificarea ideobgică şi poli ti că !n mişcarea
muncitorească din Romfmia au avut drC'pt rezultat constituirea la 3 mai 1921 a
Partidului Comunist Român, care a votat afilierea la Intemaţionala Comunistă.
Congresul a marcat constituirea statului major revoluţionar al mişcării muncitoreşti din România, închegarea unei unităţi de luptă conştientă şi trainică a
oamenilor muncii de orice naţionalitate, pentru eliberarea socidlă. Partidul Comunist
Român, hotărît să ducă la victorie clasa muncitoare, aliată cu ţărănimN şi ·r.u
toate păturile progresiste, va fi de la naştere stegarul cel mai hotărît al luptei
pentru o reală egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii din România,
indiferent de naţionalitate. !n primul document al său. privind problema naţiona
lităţilor, în proi·ectul programului Partidului socialist-comunist din România in
chestiunea naţionalităţilor, se arată printre altele: ,. ... proletariatul în zadar
caută dreptate naţională în alianţă cu alte clase ce aparţin naţionalităţii sale.
· 1!

1

~o

Kilzdelem (Cluj), 11 ianuarie 1921.
Mik6 Imre, Glp. cit., p. 21.
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Prin aceasta nu face altceva decit să intirzie dezrobirea sa economica, care, de
altfel, singură e capabilă să rezolve definitiv şi complet problema naţionalităţi
lor ..21, Acelaşi document mai specifică: "Proletariatul din România aşteaptă rezolvarea definitivă a problemelor naţionale de la tra.nsformarea sistemului social,
nici [iar] indreptarea provizorie n-<> aşteaptă de la asocierea naţionalităţilor fără
dEosebire de clasă, ci numai de la mişcarea de masă a elementelor proletare fără
uez'TlC'JTlbrare pe naţiuni "Z'.!.
Privitor la organizarea naţionalităţilor in asociaţiile lor. poziţia Partid'lllui
ComWlist Român, exprimată in documentul mai sus amintit, era următoarea:
"Asociaţiunile naţionale urmăresc apărarea culturii naţionale. şi din acest motiv
se silesc a concentra tnate clasele la o colaborare.
Aceste asociaţii, in sensul contractelor, se fac şi pînă la prăbuşirea sistemului
capitalist. devin instituţii administrative, care, in baza drepturilor acordate lor.
(prin stringerea de impozite culturale, înfiinţarea şcoliloc etc.) pătrund adinc în
viaţa proletariatului ...
Comuniştii trebuie să fie prezenţi in toate părţile unde sint mase proletare
pentru a le da educaţia şi a le da directivă. Trebuie deci să participe şi in
asociaţiile naţionale.... De la aceasta comuniştii rnu se pot abţine, pentru că prin
aceasta s-ar lipsi de nişte mijloace şi foruri de agitaţie foarte excelente".
P.C.R. a combătut de la inceput orice ploconire faţă de politica naţională a
burgheziei, arătind că nwnai prin unirea tuturor oamenilor muncii din ţară,
fără deosebire de naţior..alitate, in frunte cu clasa muncitoare, numai prin doborirea puterii celor bogaţi şi prin instaurarea poporului muncitor, se va putea
pune temelia unei vieţi noi, in care să nu mai fip exploatare de clasă, nici
asuprire naţională. Ridicîndu-şi glasul de la inceput impotriva politicii de exploatare şi dezbinare a oamenilor muncii de diferite naţionalităţi, comuniştii au
afirmat cu tărie şi convingere că eliberarea naţională şi cea socială sint strins
legate una de alta. că politica de aţîţare şovină şi de asuprire naţională loveşte
in intel'('Sul tuturor celor ce muncesc indiferent de naţionalitatez:t.
In toiul acestor frămîntări politice şi naţionale din primăvara anului 1921,
elementele democratice, progresiste maghiare profund nemulţumite de manevrele
neconcludente ale grupării politice numite Uniunea maghiară ce luase fiinţă în
ianuarie 1921, elaborează u11 plan radical şi concret de acţiune, creînd la 5 iunie
1921 in cadrul unei adunări populare ce a avut loc la Huedin, gruparea politică
numită Partidul popular maghiar din Romania (Magyar Neppart). Preşedinte a
fost ales avocatul Albrecht Lajos, iar secretar, arhitectul K6s Karoly. Această
gr:upare politică se intitula "partidul ungurilor transilvăneni, care trăiesc din
munca lor", o predominantă a programului ei politic fiind căutarea legăturilor
cit mai strînse cu forţele democratice române.
Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România, 1916-1921, Bucu1966, p. 677.
22 1dem, p. 678.
211 L. Banyai, Congresul al V -lea al Partidului Comunist din România şi lupta
pentru crearea organizaţiei naţional-revoluţionare maghiare condusă de partid,
în Studii, nr. 6/1966, p. 99.
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Acţiunea hotărîtă a "populiştilor" a trezit la realitate şi pc politicienii Uniunii
Maghiare (mai ales aripa conservatoare) care, la numai citeva zile, a început tratative cu noua grupare politică. In unna unor discuţii contradictorii pentru aplanarea cărora a fost invitat baronul J6sika Samuel (fostul preşedinte al Camerd
Supreme a Parlamentului maghiar pină la prăbuşirea imperiului habsburgic),
după citeva săptămîni se elaborează un nou program al Uniunii maghiare, carC'
prevede cîştigarea autonomiei pentru naţionalităţi, proclamind ca armă de luptă
activitatea.
Pe baza acestui nou program, grupările politice maghiare din România ajung
la o înţelegere concretizată prin contopirea lor la 6 iulie 1921, la Cluj, în organizaţia politică maghia~ă numită Uni·unea Maghiară ("Magyar Szovetseg") cu statut
de uniune. P~edinte al uniunii a fost ales J6sika Samuel, vicepreşedinte activ
Haller Gusztav, iar vicepreşedinţi Ugron Istvan, Grandpicrre Emil, Beldy Kalman,
Jo'erenczy Geza, Albrecht Lajos, secre'tar K6s KarolyN.
Noua Uniune maghiară, statutul ei, concepţia ei politică şi socială au fost
atacate ilmediat după infiinţare în presa maghiară de diferi.te orientări din
România. Un ziarist, dînd glas sentimentelor păturii democrate, scria în iulie 1921:
"Organizarea nu este a poporului, pentru că elementele democratice nu au foot
tolerate, pe cit s-a putut, şi au ajuns la conducerea organizaţid oamer.i cari au
stăpînit întotdeauna şi pe cari îi doare că şi-au pierdut situaţiill' de la cari dictau
poporului.
Aceştia au fost cei mai mizcrabili -călăi ai poporului atît român cît şi maghiar ...
Din organizaţia actuală maghiară au rămas afară aproape toate elementele
cinstite care in era maghiară oprimată, au luptat impreunn cu românii pentru
drepturile poporului.
Muncitorimea cinstită maghiară, care este deja organizată, asemenea şi intelectualii maghiari au fost ţinuţi departe de această organizare."
Cît de multă dreptate avea acest reprezentant al aripii democrate maghiare, cit
de duplicitară era concepţia politică a nou înfiinţatei Uniuni maghiare, ne-o
dovedesc cuvintele rostite de unul din exponenţii Uniunii, Gyarfas Elemer: "Uniunea Maghiară are nevoie de aristooraţi, care prin rutina cîştigată pe parchE'tul
Burgului din Viena pot să cîştige simpatii la Sinaia, de capacităţi financiare, c:Irc>
prin forţa internaţională a banului se leagă de viaţa economică a vechiului regat
şi a străinătăţii, de democraţi pentru a cîştiga încrederea partidelor radicale române... de domni polil.icoşi cu pantaloni bine călcaţi, care se mişcă uşor ~n
anticamere şi de unguri încăpăţinaţi care nu se înduplecă .. .''
Caraderul eterogen, neunitar, fără baze solide în rindurille maselor muncitoare
al Uniuni~ Maghiare se manifestă la scurt timp după înfiinţare. La 20 iulie 1921,
pentru a calma spiritele, se anunţă că Uniunea creată la Cluj este numai provizorie şi că la Tg. Mureş se pregăteşte de către forţele de acolo, în frunte cu
Bernâdy Gyi:irgy, unul din propaga.torii acţiunilor comune româna-maghiare, noua
organizaţie. Procesul de dezintegrare a Uniunii Maghiare se pe>rpetuează, astfel
îneît la 14 august 1921 gruparea lui Bernady Gyi:irgy înfiinţează la Tg. Mur~
aşa-numitul Partid al poporului maghiar (Magyar nep partja), care printre cele
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vezi Mik6 Imre, op. cit., p. 24.
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zece puncte ale moţiunii-program (asigurarea drepturilor umane, cetăţeneşti pentru
naţionalităţi, drepturi culturale, respectarea limbii malerne etc.), cuprindea şi o
revendicare socială importantă: ,,Să se _recWloască libertatea muncii şi să se asigure
dezvoltarea liberă a organizaţiilor muncitoreşti, iar in conflictele dintre capitalişti
şi muncitori să nu aibă nici un amestec autorităţile ... "25
In sinul Uniunii Maghiare, părerile oamenilor politici diferă, atmosfera lince:
zeşte, nu există destule energii.
In 30 octombrie 1921, ca urmare a unor incidente protocolare, Uniunea maghiară
a fost temporar desfiinţată prin lege, ,.dar chiar de nu era aşa, însăşi elementele
din sinul ei ar fi dcstrărnat-o"2r..
După această dată activitatea politică a maghiarilor din România continuă în
cadrul grupărilor politice, dispersat, în mijlocul unor frămîntări tot mai accentuate. In decembrie 1921 rev~ta Gyilkos (Ucigaşul) din Cluj condamnă orientarea
poli ti că şi naţională a foştilor conducători ai Uniunii maghiare, in trecut importante "cozi de topor ale oprimării naţionalităţilor". Revista cere ca la conducerea
unei eventuale uniuni politice maghiare să fie alese "elementele democratice care
au fost persecutate de regimul lui Tisza Pista, intocmai ca şi românii"'. Elementele propuse pentru a prelua destinele vieţii politice a maghiarilor din România
erau membrii !rontulu1 independent, care au acceptat principiile democratice,
solidarizindu-se cu politica realistă propovăduită de Jaszi Oszkar27 •
La 15 ianuarie 1922 Partidul Popular Maghiar (Magyar Neppurt) 1ş1 reincepe
activitatea, ţinînd la Cluj o adunare pe ţară şi alegîndu-l C'a preşedinte pe
Kecskemethy lstvan, un profesor teolog reformat28.
Pentru a contracara activitatea acestei grupări politice, mai ales că pentru
martie 1922 se anw1ţaseră alegeri parlamentare, in sala Redutei din Cluj ia fiinţă
la 12 februarie 1922 Partidul Naţional Maghiar (Magyar Nemzeti Part), avind
la inceput in frunte pe episcopul unitarian Ferencz J6zsef, iar mai apoi pe iniţia
torul de fapt al acestui partid, pe Grandpierre Emil.
In faţa primejdiei iminente ca la alegerile din martie 1922, naţionalitatea maghiară să voteze divizat, guvernul liberal al lui Ionel Brătianu, pentru a cîştiga
voturile alegătorilor maghiari, a incuviinţat reactivizarea 'Jniunii Maghiare pe
timpul alegerilor generale, la care participă pentru prima oară şi naţionalitaţile
conlocuitoare in întregimea lor. Liberalii, care urmăreau cu tot chipul victoria
zdrobitoare in acf'Ste alegeri, au reuşit să atragă de partea lor trei deputaţi
maghiari în Senat (J6sika Samuel - Ciuc, Pal Istvan - Odorhei, FillOp Bela Timişoara) şi alţi trei în Parlament (Bemâdy Gyărgy Tg. Mureş, Săndor
J6zsef - Sf. Gheorghe, Zima Tibor - Arad). Acest grup parlamentar maghiar
a avut o activitate redusă, fiind mai mult sub sfera de influenţă a liberalilor,
ceea ce a atras du.şmănia altor forţe politice maghiare.
După alegerile din martie 1922, guvernul liberal
a interzis din nou - temporar - activitatPa Uniunii maghiare, dar confidenţial, conducătorilor maghiari
25

Patria, 18 august 1921.

2e

Ligeti Erno, op. cit., p. 31.

27

Patria, 15 decelillbrie 191!1, p. 1.
Mik6 Imre, op. cit., p. 26.
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uniunea nu poate fi admisă, dar unirea unor partide politice ar

în faţa guvernului. In acest conte:rt Pal"tidul Naţional Made Grandpierre Emil, în adunarea generală ţinută la Cluj l:n
prin cuvintul deputatului Scindor J6zsef declară că in interesul
unităţii naţionalităţii maghiare, doreşte să se unească cu Partidul Popular Maghiar.
In ·urma unor demersuri şi tratative, in =ursul cărora guvernul a interzis in mod
irevocabil Uniunea magfuiară, acceptind numai un partid poli-tic parlamentar
pentru naţionalitatea maghiară din România, la 20 noiembrie 1922, Partidul Naţional şi Partidul Popular se unesc, dind naştere Partidului iHaghiar din România.
care şi...a ţinut prima adunare generală la Cluj in ziua de 28 decPmbrie 1922.
Pentru prima oară se reuşea inchegarea unui partid politic unit al vieţii politice
a naţionalităţii maghiare din România. Dar germenelc dezmNnbrării se afla prezent deja in actul înfiinţării partidului. Prin alegerea ca preşedinte a baronului
J6sika Samuel, şi prin preponderenţa in rîndul organelor executive şi al Comitetului Central a elementelor retrograde, făcînd parte din aristocraţia maghiară.
noul partid maghiar a devenil de la bun inceput nepopular, lipsit de bază dt>
masă, fără şanse practice de a acţiona cu eficienţă in sinul populaţiei, al maselor
largi populare maghiare. După cum recunoaşte şi Mik6 Imre in lucrarm "Huszonket ev" (22 de ani) .poporul de rînd nu a avut acces in acest partid, iar ,.muncitorimea cuprinsă de spiritul internaţionalist al epocii de după război stătea departe de lupta politică maghiară [naţională - n.n.]"2u.
Această stare de spirit s-a exteriorizat prin atacurile efectuate încă de la
inceput asupra conducerii Partidului Maghiar de elementele democratice maghiare
care căutau "cu cele mai bune intenţii apropierea de poporul român":JO. Istoriografia burgheză maghiară recunoaşte încă în anii de după înfiinţarea Partidului
Maghiar că însăşi in sînul acestuia au existat de la bun început fricţiuni, neînţe
legeri. "Această alcătuire a Partidului Maghiar a dat ocazia - făr[l tăgadă - la
atacuri interne şi externe. Factorii oficiali maghiari aveau însă mai multă încredere in experienţa şi patriotismul [maghiar n.n.] acestor vechi conducători
politici, decit în cei care s-au remarcat în anii războiului şi ai revoluţiilor şi care
erau adepţii organizării politice pe baze noi":ll.
Această stare de lucruri a continuat şi după moartea, in ~~.1lie 1923, a baronului
J6sika Samuel, cînd pr~edinte al Partidului Maghiar a devenit Ugron Istvan,
fost diplomat al monarhiei habsburgice, cit şi după venirea la şefia acestui partid
în aprilie 1926 a contelui Bethlen Gyorgy, Aceşti conducători, împreună cu pleiada
celorlalţi oameni influenţi în sinul acestui partid, uu simbolizat pînă şi prin
propria lor persoană preponderenţa în Partidul Maghiar a elementelor conservatoare, care au imprimat o politică de castă în conducerea partidului, ruptă do
masele largi şi de intelectualitatea progresistă, forţe adepte ale unei strînse colaborări cu forţele dc>mocratice române.
:Problema naţionalităţilor, a luplei lor, împreună cu masele muncitoare român~.
pentru drepturi sociale şi naţionale a stat şi în atenţia celui de al II-lea Congres
29
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Mik6 Imre, op. cit., p. 42.

ao Ibidem.
31 Jdem, p. 43.
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in octombrie 1922 la Ploieşti. In rezoluţia acestui ~ongres s-a
o dată importanţa luptei unite a clasei muncitoare indiferent de
naţionalitate,
impotriva e>..-ploatării capitaliste. Congresul a constatat in mod
just că clasele dominantc> române ,.caută să-şi menţină şi să-şi întărească dominaţia sa şi asupra poporului muncitor, aţîţînd şi intretinind um intre ţăranii şi
lucrătorii de naţionalităti diferite. locuind înăuntrul graniţelor României":n. Raportor in problema naţionalităţilor la Congresul al 11-lea al P.C.R. a fost Eugen
Razvan. La discuţii au luat parte Gheorghe Cristescu, Boris Stefunov, Marcel
Pauker, David Fabian. De elucidarea majorităţii aspectelor legate de această
problemă s-a ocupat o comisie specială de studii. In raportul prezentat Eugen
Rozvan a propus ca purtidul comunist să admită intracea comuniştilor de limba
maghiară in Partidul Maghiar, pentru a combate politica naţionalistă, şovină ce
se· exercită aici asupra membrilor. Arătînd că mulţi comunişti chiar din comitetul
regional din Ardeal al P.C.R. sînt impotriva intrării comuniştilor in acest partid
de teama ca muncitorii să nu alunece pc panta mentalităţii naţionaliste, EugPn
Rozvan arată că mC'mbrii partidului comunist nu vor intra în formaţiunea politică
maghiară pentru a împărtăşi .,părerile naţionaliste ale ungurilor, ci dimpotrivă,
pentru a agita impotriva acestor păreri prin opunerea ideii de clasă celeia de
naţiune. ln ligă putem lua contact cu masele de muncitori unguri, cărora le vom
face propagandă comtmi~tă. Pentru aceasta ne-am putea servi chiar de presa ligii.
Niciodată nu va trebui ~ă ne' abatem de la idee-a de clasă. Vom susţine pe muncitorii din ligă contra capitaliştilor din ligă. Vom ce1·e astfel cote [cotizaţii - n.n.]
mai mici pentru muncitori decit pentru cl'i bogaţi. Vom agita pe terenul luptei de
clasă cu prilejul oricărei discuţii sau hotărîri. Pentru prima dată vom avea ocazia
să intervenim in chPstiunPa naţionalităţilor, care C'stc ioarte însemnată şi la noi"aa.
Alături de Rozv;Jn a lunt poziţie şi Ghevrghe Cristescu. Boris Stefanov şi Marcel
Pauker au impărtă~it concepţia Comintcrnului carC' a lansat ca obiectiv înfăptuirea
unei ,.Republici Socialiste Fcderative a Sfaturilor din Balcani", ceea ce a impiedicat abordarea rC'alistă a chestiunii naţionalităţilor conlocuitoare. ,.Federaţia Comunistă Balcanică", organ al Cominternului, a desconsiderat faptul că România este
un stat naţional unitar. in care convieţuiesc şi o serie de naţionalităţi, şi a
ignorat lupta multisC'culară a poporului român pentru eliberare .şi unitatea statului
naţional. In loc să indemne la cimentarea unităţii de luptă a oamenilor muncii
români şi de alte naţionalităţi, Federaţia a considerat realizarea statului naţional
român, in contradictie cu realitatea istorică, ca o ,.acaparare imperialistă de
teritoriu".
Contradicţiile de principiu ale politicienilor din sinul partidului maghiar s-au
malllifestat permanent. de indată ce a fost acceptată ideea ,generală a necesităţii
rC'tragerii acestui partid, la umbra unui mare şi puternic partid majoritar. Unii
(printre care Bernady Gyorgy, Zima Tibor) se situează alături de partidul liberal,
alţii (Săndor J6zsef, K6s Kăroly) erau de partea naţrl.onali.ştilor în frunte cu Man.iu,
u a treia categoric {Gy<trfcis Elemer,. Paăl .Arpăd) căutau o înţelegere cu partidul
al P.C.R.
accentuat

ţinut

lncă

Socialismul, an. XVI, nr. 192, 8 octombrie 1922.
Documente din istorUJ. partidului comunist şi a
ţionare, Bucureşti, 1970, p. 349.
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Averescu din a cărui ccnducere făceau parte unele personalităţi politice române
(OclaTian Goga, Petre Groza, Vasile Goldiş) influente în cercurile
politice maghiare. Partidul maghiar, ca şi cel german, de-a Iumgul anilor a incheiat
rînd pe rînd pacte tacite, !Secrete sau deschise cu diferite partide burgheze româneşti,
obţinînd unele avantaje politice mai mari s:m mai mici în unele campanii de alegeri parlamentare sau comunaie, fără insă a fi lichidat poziţia lor fundamental

transilvănene

izolaţionistă.

Primul dintre pacte este cel incheiat cu Partidul poporului, avîndu-1 in frunte
pe generalul Averescu, foarte popular in acel timp. Ministrul cultelor din acest
guvern, Octavian Goga, în dorinţa de a ciştiga masde populare ardelene, a iniţiat
tratative secrete cu unii membri ai Partidului Maghiar prin filiera O. Goga dr. C. Bucşan, dr. D. Moldovan (Braşov) - Szele Bela (preşedintele organizaţiei
braş.ovene a Partidului maghiar), Grandpierre Emil vicepreşedintele partidului
maghiar. Tratativele au început in vara anului 1923, la ele participînd O. Goga,
C. Buc.c;an, Szele Bela, Grandpierre Emil, Gyarfas Elcmer, Pal Gabor, Ferenczy
Geza, Torok Andor.
Cunoscut sub numele de "Pactul de la Ciucea", textul secret al înţelegerii 1:1
fost redactat la 23 ocombrie 1923 şi definitivat la 31 octombrie 1923, primind
"inalta aprobare" a regelui Ferdinand, precum şi a contelui Bethlen Istvan, primministru al Ungariei. Nu este intimplător deci faptul că, începînd cu anul 1924
şi pînă în 1928, Partidul maghiar din România nu a trimiiS nici un memoriu cu
doleanţe la Societatea Naţiunilor, cu toate că in primii ani după încheierea păcii
de la Trianon trimi,tcrf'a acestor memorii constituia o politică obişnuită a partidului.
Se înregistrează lot mai des acţiuni de apropiere a poporului român de naţio
nalitatea maghiară, apar in presa românească şi maghiară articole, studii, mărturii
în acest sens. In studiul intitulat "Români şi maghiari", semnat de Mosk6 Mikl6s,
apărut la 1 februarie 1924 in bisăptămînalul Magyar Kisebbseg (Minoritatea maghiară) care apărea din 1922 la Lugoj, se spune printre altele: "Trăim împreună
de mai multe sute de ani. Trăim împreună in înţelesul cel mai strict al cuvîntului.
Aşa cum spunea Nicolae Iorga: »Am crescut pe aceleaşi lanuri de grîu.« Timp de
secole am luptat împreună impotriva duşmanilor comuni, împreună am suportat
jugul robiei naţionale ...
Maghiarimea nu are nimic de împărţit cu poporul român. Noi vrem să strîngem
din nou mîna cu acel popor, cu care de 800 de ani .am trăit împreună in pa~ee, fiind
colegi de muncă, de cetăţenie, camarazi de arme ...
Sîntem in clar cu acele regretabile şi triste fapte şi concepţii, care despart
politica românească actuală, cercurile conducătoare, partidele, guvernele, deci oficialitatea, reprezentanţa românească de naţiunea maghiară. Dar deoarece prăpastia
nu este intre cele două popoare. . . şi deoarece cele două popoare nu au una cu
alta nici un interes contradictoriu, comună fiind problema existenţei - această
prăpastie artifiiCială trebuie să dispară conform legilor genE-rale ale naturii, ale
istoriei"34.
34

Magyar Kisebbseg, an. III, nr. 3, 1 februarie 1924, p. 104.
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Una din revic;tele "săptămînale pentru problemele sociale şi economice" din
cele mai sincer militante pentru rezolvarea cit mai justă a problemei naţionale
din România, "Societatea de mîine", a pornit la drum in Cluj, in aprilie 1924, avind
redactor-şef pe Ion Clopoţel, iar in comitetul de direcţie personalităţi ştiinţifice şi
politice de prestigiu ca Vasile Goldiş, D. Gusti, G. Bogdan-Duică, V. C. Osvadă etc.
Dezbătind probleme ale politicii culturale faţă de naţionalităţile conlocuitoare,
revista prezintă una din broşurile apărute in 192-l la Cluj, intitulată: "A romaniai
magyar id6szaki sajt6 ot esztendeje" (Presa maghiară din România apărută in cei
cinci ani - 1919-1923). Din datele publicate rezultă că populaţia maghiară din
Transilvania a beneficiat in perioada amintită de un total de 226 publicaţii in
limba maghiară, in timp ce inainte de unirea Transilvaniei cu România existau
doar 87 de publicaţiias. In a doua jumătate a anului 1924, potrivit unei stat.irmci,
situaţia publicaţiilor in Ardeal era următoarea: române 89, maghiare 120, germane
38, sirbă, 1, româna-maghiară 2, româna-germană i, germana-maghiară 1, germanamaghiară-română 4:16.
In primăvara anului 1924 arc loc convocarea adunării gPnerale a Partidului
Maghiar din Braşov, pentru data de 1 iunie 1924. Ştirea aceasta a stirnit o puternică reacţie din partea tuturor cercurilor şi partidelor român~ti şi maghiare.
Inşişi conducătorii politici maghiari din România, care simţeau că in activitatea
acestui partid se impun schimbări menite să-i confere personalitate, erau împărţiţi
in mai multe orientări. In acele zile G. Tătărăscu, secretar de stat la ministerul
minorităţilor, a dat o declaraţie ziarului clujean Keleti Ojsag, in care arăta că
Partidul Maghiar in actuala alcătuire nu reprezintă interesele populaţiei maghiare
din România, el fiind la cheremul claselor de sus. Rezultft deci, că rezolvarea
problemei naţionale nu se poate discuta cu actualii reprezentanţi aflaţi in fruntea
Partidului Maghiar. La 24 mai 1924, la Cluj, Comitetul Central al Partidului
Maghiar încearcă să aducă hotărîri, dar ele sint neconcludente. Gruparea de la
Oradea in citeva numere din ziarul Nagyvdrad din luna mai 1924 publică articolul
despre "Noul drum al Partidului Maghiar", in care se reproşează acestuia că in
cei patru ani ăe activitate nu a reuşit să traseze nici c urmă de conduită politică.
Gruparea orădeană îşi exprima părerea că "pactul de la Ciucea a fost un pas
realist prin ideea de cooperare cu partidele româneşti. Trebuie continuată şi
căutată legătura cu acel partid românesc care este la putere". In acest sens sint
cunoscute diferitele încercări de apropiere politică sau electorală dintre partidul
maghiar, partidul naţional, parl.iidul unit al lui Iorga şi Argetoianu.
In oraşele din Banat continuă să se remarce o mi~care a ţăr.=milor şi intelectualilor maghiari de a se înfiinţa un nou partid, al agrarienilorJ 7•
La Cluj şi in părţile secuieşti, intelectualii maghiari sînt de părere că această
cauză se poate rezolva in sinul partidului, schimbind liniile directoare principale,
dar schimbind şi pe conducătorii partidului maghiar. La ac{'astă concluzie ajung
şi oentriştii (catolicii), cit şi cei de stinga (calVIini.ş.tii). Există însă o grupare în
frunte cu Grandpierre Emil, Sandor J6zsef, Ugron Istvăn, care cred în pactul de
as Societatea de miine, an. 1, 15 august 1924, p. 364.
ae Idem, 19 octombrie 1924, p. 536.
3 7 Magyar Kisebbseg, 1 iunie 1924, p. 441.
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la Ciucea, spera m venill"ea lui Averescu la putere şi în rezolvarea pe această
cale a problemei ce avea cu totul alte rădăcini şi care cerea cu totul alte rezolvări.
La 22 mai ziarul Esti Lloyd din Timişoara cere cu hotărîre restructurarea programului partidului maghiar, şi aşezarea lui pe baze democratice. Aceeaşi părere
o împărtăşeşte şi Szekely Fald din Tg. Mureş, cerînd totodată o apropiere faţă de
partidele politice româneşti.
Ziarul bucureştean Lupta publica în mai 1924, sub semnătura lui Constanlin
Mille, articolul "Minoritatea maghiară", in care se scrie: "Se vede treaba că în
rîndul Partidului Maghiar din România, ruptura e pe drum. Democraţii vor să se
despartă de rnagnaţii :reacţionari şi şovini care dau azi tonul în partid.
Ruptura era iminentă. lnţelegem că în sînul minorităţii maghiare trebuie să
fie unitate în problemele culturale, şcolare şi biseric<>şti. Dar în obţinerea unor
ţeluri politice una ii conduce pe magnaţii şi şoviniştii maghiari, şi alta trebuie să-i
conducă pe democraţii maghiari.
Magnaţii maghiari urmăresc o politică asemănătoare cu cea de la Budapesta şi
ar renunţa la politica lor, dacă guvernul român le-ar respecta toate privilc>giile
anterioare ...
Democraţia maghiară trebuie să tindă spre partidul care ii reprezintă cel mai
bine ideile. Dar chiar şi în sînul acestei democraţii trebuie să facem deosebiri ...
Astfel de pildă socialiştii alderă ad literam la socialiştii români, comuniştii au
aderat la partidul comunist român. Legic aşa .trebuie să se întimplf'. Nu c-ste natural
ca in si.nul minorităţii maghiare democraţii şi grofii să fie împreună sub pretextul
că trebuie să apere acele~i interese''.
La 24 mai 1924 are loc la Cluj şedinţa Comitetului organizatoric al Partidului
Maghiar, care a hotărît să fie amînată data conferinţei de la Braşov.
Atmosfera politică, departe de a se linişti, devine şi mai frămîntată. In acest<'
zile, înaintea ţinerii congresului de la Braşov al Partidului Maghiar, Partidul
Comunist Român aflat de citeva luni intr-o grea ilegalitate, dezbătînd sarcinile
comuniştilor faţă de problema naţională, editează manifeste, tipărituri în care analizează situaţia creată in sinul Partidului Maghiar, mobilizind la luptă masele
populare maghiare împreună cu cele româneşti. In manifestul intit'lllat "Muncitori,
ţărani, maghiari, femei muncitoare maghiare", Partidul Maghiar este demascat,
deoarece "nu e nimic altceva decit unealta magnaţilor, grofilor, baronilor, moşie
rilor şi a domnilor mari din oraşe, pentru valorificarea intereselor proprii, dar nu
a intereselor generale a maghiarimii din Transilvania" ... "E mai limpede decît
lumina soarelui - se arată in manifest - că, conducerea de pînă acum a Partidului
maghiar prin egoismul ei strimt, prin concesiunile ei laşe a trădat cauza maghiarimii din Transilvania, in folosul ei economic, individual, a făcut pact cu clasa
dominatoare română ..."
Congresul de la Braşov, aflat în faza pregătitoare - se scrie în continuare in
manifest "trebuie să facă din Partidul Maghiar o organizaţie de luptă care
nu cunoaşte ploconire, o organizaţie de luptă curajoasă, şi trebuie să-i dea o
conducere care ştie să lupte dezinteresată, fără să se dea îndărăt, pentru năzuinţele
maghiarimii din România.
Nu grofii şi baronii, nu moşierii ~i capitali~tii, arhiereii 'li avocaţii ':rebuie
puşi în fruntea Partidului Maghiar, ci adevăraţi reprezentanţi ai maghiarimii
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de suferinţe, luptătoare pentru existenţa sa naţlională, reprezentanţi adeoare vor să ducă la victorie fiecare cerinţă a populaţiei maghiare din
Transilvania ...
Dar Partidului maghiar de miine ii trebuie nu nwnai o astfel de conducere
abnegată, care nu se dă inapoi de la lupte înverşunate. Ca piinea cea de toate
zilele, aşa ii este ei n<'Cesară alianţa clasei muncitoare române şi a partidului ei,
Partidul Comunist. Comun e duşmanul, oligarhia boerească - bancheră român~.
comună trebui(' să fip şi lupta noastră împotriva lor!
Dintre partidele României mari, numai Partidul Comunist a ponnit şi porneşte
la luptă pentru drepturile naţionalităţilor umili te şi călcate in picioare ... "38.
In august 19::!4, la Congresul al IH-lea al P.C.R., unele d!in rezoluţii reflectă
urmele opticii sectare a Cominternului cu privire la realităţile interne socialeconomice şi politice a României, dar rezoluţia congresului a arătat in mod just
că clasele stăpinitoare caut.c"i să canalizeze nemulţumirile' maselor in acţiuni şovine,
diversioniste. Vorbind de-spre partidul maghiar şi cel german, rezoluţia constată:
.,conducerea acestora se află în mîinile magnaţilor şi capitaliştilor" şi d&torită
acEStui fapt ele "nu sint în stare să lupte pentru adevăratele interese ale acestor
naţionalităţi". Congresul III a pus ca sarcină partidului " să agite muncitorimea
tuturor naţionalităţilor împotriva şoviJnismului propriei lor burghezii".
Indicaţiile primi te la congn-s au fost puse in aplicare în săptămînile următoare,
prin organizar('a unor acţiuni muncitoreşti, concrete, prin editarea de manifeste,
prin publicarC'a unor articole in presa legală sau prin influenţarea unor publicişti
cu vederi democratice carP, frămintaţi de apropierea congresului de la Braşov al
Partidului maghiar, işi exprimau impresiile şi părerile in coloanele unor ziare şi
I'CViste. Astfel, in articolul "Szetcses es tomorules" (Destrămarea şi gruparea) scris
de Spectator (Krcnner Miklos), publicist maghiar cu vederi progresiste, luptător
pcntru apropierea româno-maghiară, articol publicat la 15 octombrie J.924, se critica
inactivitatea populaţiei maghiare in cadrele controlate de Partidul Maghiar, făcîn
du-se şi referire la viaţa literară, artistică, şcolară, care e şubredă din cauza unei
,.anemii interne". Autorul cere trecerea hotărîtă la organizare, dind exemplul
muncitorimii maghiare din România, care a găsit drumul luptei comune cu muncitorimea română. Spectator citează in apărarea ideii de internaţionalism spusele
unui bătrin muncitor maghiar clujean care, referindiu-se la inacl!ivitatea intelectualităţii maghiare, spune: "Notaţi-vă bine, cu munca oriunde poţi să 1Je descurci. Ciocanul şi rindeaua ştiu să vorbească bine orire limbă". In finalul articolului autorul
încearcă să găsească cauzele pentru care muncitorimea maghiară reiuză să adere
la programul Partidului Maghiar, preferind frontul comun al lUJptei proletare ală
tur'.i de fraţii lor românia<•.
i\cceaŞi revistă publică articolul "Să vină deja cineva" (Jojjon mar valaki), Gcris
de un oficial al Partidului Maghiar, Willer Jozsef, care este nevoit să recunoasca, m faza de pregătire a congresului de la Braşov a Partidului maghiar, că
în rîndul majorităţii populaţiei maghiare din România precumpăneşte neîncre-

văraţi

38 Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe
P.C.R., cota A. VIII-5 nr. 128, anul 1924.
39 Magyar Kisebbseg, 15 octombrie 1924, p. 797.
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derea şi indiferenta faţă de Partidul Maghiiar, oonchizind că "magnaţii din conducerea Partidului Maghiar frebuie daţi afară" 4 0.
P~te două săptămini se publică un articol de fond, "Lozinci şi presupuneri"
(Jelszavak es talalgatasok), în care se fac interesante consideraţii politice pocnindu-se de la analiza stărilor de fapt existente în acel moment în România. "Relaţiile sociale sint într-o permanentă schimbare arată autorul. Oamenii îşi dau
->eama mai devreme sau mai tirziu, că pentru ceea ce a fost bună în trecut concepţia naţională, acum ca incepe să fie inoportună. Se constată c;l ideea naţională
poate fi uşor înlocuită cu alta, care serveşte mai bine, mai uşor, cu preţul unor
lacrimi mai puţine, scopul progresului. Această alta este o concepţie nouă despre
lume, care există deja, trăieşte şi se dezvoltă în viaţa noastră socială intortochia1tă
şi aşteaptă momentul cind va putea prelua moştenirea. Şi dacă acest timp va veni,
să nu credem că în puterea ei va distruge ideea naţională pr0cum nici ideea
religioasă nu a fost distrusft de moştenitoarea-i uriaşă. . . Acest prezumtiv moşte
nitor nu poate fi altul decit socialismul. Numele lui reprf'zintă şi o lozincă, azi
încă nu destul de populară şi multe pături ale societăţii SC' tf'm df' el. Dar a fost
populară ideea libertăţii in faţa domnilor feudali, sau dreptul popoarelor la autodetPrminare în faţa dinastiilor absolute?"H.
La 14 decembrie 1924 a avut loc la Braşov Congresul Partidului Maghiar, unde,
cu· preţul unor mari C'forturi depuse de conducătorii conservatori ai partidului
maghiar, s-a reuşit să se împiedice destrămarea acestui partid. Au fost schimbaţi
o serie de conducători, dar în esenţă orientarea a rămas aceeaşi. Prf'şedinte a
devenit Ugron Istvan. i~u foot aleşi 4 vi.cepreşe<dinţi. 8 membri ai Consildului
prPzidenţial şi un secretar şef.
La acest congres încă s-au manifestat divergenţele mai vechi dintre membrii
fostului partid popular maghiar şi cei din partidul naţional maghiar. In numele
muncitorimii maghiarf' a lllilt cuvîntul comunistul Csetri Janos care a fost primit
cu multă răceală de membrii conservatori şi reacţion.ari ai Cong:·esului.
După cum în înseşi documentele Partidului Maghiar se arată, nici după 1924
nu . s-a putut realiza unitatea politică in cadrul partidului. Din această cauză
mişcarea politică oficială maihiară nu se bucură de stimă şi considcraţie42.
La alegerile parţiale din 1925, a fost pus în aplicare în mod secret pactul de
fa Ciucea dintre averescani şi grupul din partidul maghiar can·-1 scmnase. Ca o
ripostă, grupul condus de Sandor J6zsef a cerut în mod deschis unirea cu partidul
naţional român. Bernady Gyorgy, în fruntea unui grup mai numeros, susţinea
idea pactizării cu liberalii, incepind în acest sens diSIC\Uţii cu Tancred CollSit.mtinescu. La di~uţii s-a raliat şi Teleki Arthur, Toldalaghi Mihaly, Paal Arpad. S-a
ajuns 113. o r.onvenţie prin care la vii,toorele alegeri urma să se încheie liJI1 pact electoral separat. Ca urmare, la 1 februarie 1926 preşedintele Ugron în numele
partidulu:: maghiar a rupt pactul de la Ciucea cu averescanii şi a dat cuvint de
ordine alegătorilor săi să voteze la alegerile comunale din 17-20 februarie 1926 cu
partidul liberal. In urma acestor alegeri în 30 de localităţi (mai ales în Transil40
41
42

Idem, 15 noiembrie 1924, p. 873.
Idem, 1 decembrie 1P24, p. 916.
Ligeti Ern6, op. cit., p. 34.
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vania) a cîştigat lista comună, mulţi oameni politici maghiari obţinînd importante
posturi in administraţie. Bermidy Gyorgy a fost numit p:-imar la Tg. Mureş.
La 27 martie 1926, mandatul de 4 ani al liberalilor a expirat. Liberalii s-au
retras in opoziţie spre a-şi reface prestigiul, iar cu formarea noului guvern a
fost însărcinat A verescu. In aceste condiţii Partidul Maghiar (după ce preşedintele
Ugron, compromis prin ruperea pactului de la Ciucea, a demisionat la 1 aprilie
1926) se grăbeşte să incheie cu aven:-scanii un cartel electoraL, care să-i asigwre un
număr de mandate in parlament.
Averescu reuşeşte astfel in alegerile parlamentare din iunie 1926 să obţină
280 de mandate faţă de cele 15 ale liberalilor. Alegătorii maghiari au trimis şi ei
in parlament un număr de 15 deputati şi 12 in Senat, ca urmare a cartelului
electoral.
In ciuda unei aparent<' redi·es:i1·i a activităţii Partidului maghiar (avindu-1 in
frunte acum pe conlPI~ i3ethkn Cyorgy), contradicţiile dlin sinul partidului se
ascut tot mai mult. Tot mai mulţi sint opozantii care ridică vocea impotriva
faptului că in conduc('I'C·a Partidului maghiar nu sint decit aristocraţi sau bogaţi.
lipsPsc conducătorii muncitorimii, ai maselor largi populare. Se aduc critici vehemente la adresa structurii organizatorice a partidului care estt• prea ierarhică, nu
există loc pentru iniţiative, pentru afirmarea pPrsonalităţii. In fruntea acestor
opozanţi se situau Krenner Mikl6s (Sp<'Ctator), Zima Tibor (Arad), Toldalaghi
Mihaly (Mureş-Turda), Makkai Domokos (Ciuc), Ugron Andras (Odorhei), Tabery
Geza (Oradea), Weisz S::indor (Cluj). Organul de afirmare a acestui grup reformist
a fost Keleti Ojscig din Cluj. Dintre vechii aderenţi ai Partidului Popular Maghiar.
numai Kecskemethy Ist·:an s-a situat alături de reformişti, in timp ce Bok6s Mârton
5-a apropiat de conduc~rea partiaului maghiar, iar Kos Karoly a părăsit cadrf'le
partidului.
Pentru luna octombrie 1926 se fixase adunarea generală a Partidului maghiar la
Gheorgheni. In prealabil, la 26 septembrie grupul reformist a inaintat conducerii
un memoriu in care propunea unele îmbunătăţiri privind staJtutul. El cerea printre
altele, ca in Comitetul Executiv să fie aleşi ţărani, muncitori, comercianţi, intelectuali. Propunerea a fost respinsă de la inceput de conduce1·ea Partidului maghiar.
Presa grupării reformiste prevedea încă inainte de adunarea generală de la
Gheorgheni realizarea rupturii in sinul partidului. In acest sens semnificativă
este cuvintarea lui Krenner la adunare, care a arătat că partidul trebuie aşezat
pe baze mai democratice, "organizarea lui să se facă de jos in sus, şi trebuie neapărat atrasă şi muncitorimea" 43 • Cuvintarea lui Krenner a avut un mare succes,
dar conducerea Partidului maghiar a rămas aceeaşi, cu deosebirea că in Comitetul
executiv au intrat şi zece membri aderenţi la ideile grupului reformist. Lupta
acestui grup pentru organizarea maselor populare, pentru democratizarea Partidului maghiar a continuat mai ales prin organul lor de presă Keleti Ojscig din Cluj,
dar în 1927 ziarul, suferind din lipsă de fonduri, este cumpărat de aristocraţia
reacţionară aflată la conducerea partidului, devenind organul oficial al Partidului
maghiar şi lipsind astfel pe reformişti de o armă eficace de luptă.
43

Mik6 Imre, op. cit., p. 67.
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După căderea lui Averescu şi scurta guvernare a lui Barbu Ştirbey, liberalii au
devenit din nou stăpîni pe situaţie, "organizînd" alegerile din 7-10 iulie 1927
în aşa fel încît şi-au "asi,gurat" 314 mandate in parlament, în timp ce averescanii
nu au obţinut nici unul.
In faţa noii situc.ţii, grupul reformist maghiar in frunte cu Bernady încearcă
un cartel electoral cu liberalii, dar eşuează, tot aşa cum apropierea faţă de naţional
ţărănişti, dnd încă liberalii sint la putere, nu era recomandabilă. Conducătorii
Partidului maghiar au adoptat aşadar o tactică nouă, şi anume aceea de a incheia
un "bloc minoritar" cu partidul german condus de Hans Otto Roth. Ratificat la
16 iunie 1927, noul cartel a determinat noi contradicţii in sinul P<'lrtidului maghiar,
o nouă spargere a unităţii acestui partid. Pe primul plan se află grupul disidenţilor format din aderenţii mai vechi ai Partidului popular, care au părăsit în
1927 Partidul maghiar militind pentru democratizarPa vieţii publice maghiare.
Lor li s-a alăturat grupul reformiştilor bihoreni, şi împreună, acum, în 1927, au
refăcut Partidul Popular Maghiaru. Preşedinte a fost ales Kecskemethy Istvan,
asociat Tarn6czy Lajos, vicepreşedinţi K6s Karoly şi Tabery Geza, secretar Deutsch
Geza. Cu ocazia alegerilor din iulie 1927 această nouă grupare politică a dat
publicităţii o proclamaţie în care condamna conducerea Partidului maghiar pentru
încercările de a submina apropierea dintre popm,ul român şi cel maghiar.
Un alt grup aflat în conflict direct cu conducerea Partidului maghiar ~ra
format din aşa numiţii .,renegaţi", cei care şi după înliinţarea "blocului minoritar''
(16 iunie 1927) au continuat să conlucreze cu liberalii. Cei mai mulţi fac parte din
gruparea lui Bernady, care in urma unei polemici aprige cu conducerea Partidului
maghiar a şi părăsit acest partid.
In noiembrie 1928 partidul liberal, sub presiunea opiniei publice, a d<'misionat,
cedînd puterea partidului naţional-ţărănesc. In alegerile din dec0mbrie 1928, liberalii au întrunit în total 3,50fo voturi, în timp ce naţional-ţărăniştii, în cartel
electoral cu social-democraţii şi cu partidul germ,.<n, au obţinut 89,30/0 votu.I"i. Partidul maghiar a mers singur în aceste alegeri, reuşind să trimită în parlament 16
deputaţi şi in Senat 6 sena,tori, devenind al doilea rparlid in România diUpă P.N.Ţ. 4 5
lntre timp, in octombrie 1928, la Odorhei a avut loc o nouă adunare generală
a Partidului maghiar care a reales vechea conducere conservatoare, subliniind
încă o dată slăbiciunile şi carenţele acestui organism politic al naţionalităţii
maghiare elin România. La această adunare s-a hotărît introducerea în statut a unui
articol prin care orice cetăţean maghiar din România care a împlinit vîrsta de 20
de ani era socotit, dacă cerea ori ba, membf'u al Partidului maghiar.
Desele şi tot mai serioasele conflicte şi contradi,cţii din sinul partidului maghiar
determină diferite luări de poziţie chiar in sinul acestui partid. Recunoscînd că
1mitatea partidului este grav lezată, la sfirşitul anului 1927, unul din activiştii
lui se ridică împotriva tuturor tendinţelor de lezare a uni.tăţii, aducind critici
s~rioase în mod deosebit "reformiştilor" K6s Karoly şi Bernady Gyărgy 4 ".

Idem, p. 72.
Marcel Ioan, Evoluţia partidelor noastre politice in cifre
Sibiu.
te Magusr Kisebbseg.
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Inceputurile perioadei crizei economice mondiale a capitalismului, agravată in
România de criza agrară, au marcat ascuţirea contradicţiilor sociale, naţionale şi
economice in ţara noastră. Măsw-ile de constringere economică luate in aceşti
ani impotriva intereselor muncitorimii, ţărănimii şi a unor pături mijlocii, ştirbi
rea drepturilor democratice, aţiţarea la ură şovină, pentru devierea nemulţumirii
maselor muncitoare, au luat un caracter tot mai ascuţit.
Ca o ripostă, in anii crizei economice au loc in România lupt"E' greviste muncitoreşti de mare amploare, îmbinate cu mişcările de protest ale maselor ţărăneşti,
ale funcţionarilor, micilor meseriaşi şi comercianţilor. Oamenii muncii români.
maghiari şi de alte naţionalităţi din România nu s-au lăsat abătuţi de la drumul
lor. Mişcările grcviste se irunulţcsc impotriva terorii autorităţilor, cresc manifestările şomerilor, acţiunile ţărăneşti cuprinzind categorii sociale largi lăsate în
criză, fără deosebire de naţionalitate.

Unitatea de luptă a oamenilor mnncii romani şi de alte naţionalităţi
s-a manifestat in nenumărate acţiuni comnne impotriva grelei po,veri
a impozitelor şi a datoriilor bancare, impotriva execuţiilor silite şi a
terorii jandarmereşti. In acest context, masele populare maRhiare din
Romania, pe lîngă impotrivirea lor faţă de politica de asuprire a guvernelor reacţionare romane, s-au impotrivit tot mai mult şi faţă de demagogia naţionalistă a cercurilor burghezc-m~iereşti maghiare. Chiar şi in
sinul unor pături mai largi, progresiste, democratice maghiaJre se ascut
tendinţele de manifestare potrivnică la adresa politicii nerealiste, ostile
intereselor maselor largi, pe care o propaga Partidul Maghiar din
Romania.
GHEORGHE 1. BODEA

DER KAMPF DER ERSTEN OPPOSITIONELLEN STROMUNGEN IN
DER MAGYARISCHEN PARTE! RUMĂNIENS UM ERSTARKUNG
DER BRUDERLICHEN EINIGKEIT DER ARBEITER (1918-1928)
(Zusammenfas51U.Ilg}
Vorliegender Aufsatz ist Teil einer umfassenden Arbeit, welche der Vcrfasscr
einem wenig erforschten Thema unserer Geschichtsschreibung widmet: das politische
Leben der mitwohnenden Nationalităten Rumăniens in der Zwischenkriegszeit.
Der Aufsatz setzt sich zum Ziei, dem interessierten Leser einige Erscheinungsfonnen aus der Tătigkeit der demokratischen fortschrittlichen magyarischen Elemente Rumăniens vorzulegen, die nach 1918 sich organisch in die Gegebenheiten
des Landes einfiigten und zusammen mit den ·rwnănischen Volksmassen, mit den
fortschrittlichen Krăften des Landes, fi.ir das gleiche Recht aller Nationalităten
Rumăniens, gegen wirtschaftliche und nationale Ausbeutung, fi.ir demokratlsche
Freiheiten, fi.ir Fortschritt und ein besseres Leben aller Werktătigen ohne Unterschied
der Nationalităt kămpften.
Dieser Kampf erfasste auch die polltischen Krăfte innerhalb oder nahe der
Magyarischen Partei Rwnăniens, eine bi.irgerlich-nationale Organisation, gefiihrt
von den reaktionărsten Spitzen der magyarischen Grafen, Kapitalisten und Ban-
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kiers in Rumiinien, welche gemeinsam mit den rumiinischen regierenden Kreisen
sowohl die rumănischen als auch die ungarischen Arbeitermassen ausbeuteten.
Innerhalb dieser Partei und wn sie bildete sich von aller Anfang an eine Oppositionsbewegung der ehrlichen demokrati..schen Elemente, die auirichtig an einer
wirklichen Verbesserung des wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und nationalen
Lebens der magyarischen Nationalitiit in Rumiinien interessiert waren und die
konsequent iiir Entlarvung der volksfeindliclum Tiirtigkeit der reaktionăren Filhrungspitze der Magyarischen Partei Rwniiniens kiimpften. Die erste Phase dieses
Kampfes zwischen 1918-1928 ist Gegenstand vorliegender Arbeit.
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UNELE PROBLEME
PRIVIND MUZEOLOGIA ISTORICĂ

In realizarea vastului program privind educarea in spirit marxistleninist a maselor, program iniţiat de secretarul general al Partidului
Comunist Român, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, un rol însemnat Te'Vine
muzeelor de istorie.
ActiiVitatea muzeistică cu un trecut de peste 200 de ani; in ţara noastră,
bucrurlndu-se după eliberare de o permanentă îndrumare din partea
partidului comunist şi a statului, precum şi de un important sprijin
material, a inregistrat o dezvoltare neîncetată, atit sub aspectul cantitativ, cît şi mai ales sub raportul conţinutului ştiinţific. Dacă pînă in
1950 funcţionau în intreaga ţară drca 60 de muzee, in prezent avem o
vastă reţea lde instituţii muzeaJ.e, care cuprinde peste 300 de tlll1.ităţi,
acoperind relativ judicios întregul teritoriu al patriei. ln ultimul cincinal
au apărut aproape 100 de noi unităţi murzeale, iar numeroase alte instituţii muzeale au fost reorganizate la nivelul ·cerinţelor muzeografiei mondiale. In 1971 nu mai puţin de 40 de unităţi muzeale au cunos,cut asemenea transformări. ca spire exemplu cele de ~a Oradea. Deva. Cluj,
Constanţa, Tulcea, Craiova, Bacău, Braşov, Tirgu Neamţ, Galaţi, Brăila.
In cadrul reţelei muzeelor de diverse profiluri, muzeele de istorie
constituie sectorul cel mai dezvoltat. Din locuri de depozitare a obiectelor sau documentelor istorice, care interesau un cerc restrins de "iniţiaţi" în trE"CUt, aceste muzee au devenit in procesllll revoluţiei culturale
focare de cercetare şi răspîndire a valorilor materiale ale societăţii
omeneşti, de cunoaştere a legilor soeietăţi:i, lde educaţie ştiinţifică, patrioti-că şi estetică. RoluJ. muzeelor de istorie co. instituţii de ce~rcetare c;i
cultural-educative de masă, menite să transmită cu mijloace specifice şi
printr-un limbaj propriu ideile cele mai înaintate. ,a:le îmrăţă1ru!rii marxistleniniste, apare şi mai clar in lumina "tezelor din iulie 1 971" ale tovară<?ulliui Niool.ae Cea1U.5esou, precum şi a documentelor Plenarei C.C. al
P.C.R. din 3-5 noiembrie 1971. Alături de celelalte instituţii cultuxaledl.li0ative, muzeele de istorie sînt chemate şi ele ,.să devină instituţii
de educaţie politică, socialistă a mruncitorilor, a celorlalţ.i sailariaţi, a ţă!ră
nimii, a tuturor membrilor societăţii noastre".
Muzeul de istorie, in accepţiunea modernă a noţiunii, de instituţie
ştiinţifică şi cultu'IIal-eduootivă, produs al conştiinţei sociale, creat în
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procesul dezvoltă.rii culturale a omenirii, diferă radical de muzeele antice,
de sanctuarul muzelor (Museion-Museum) 1• In sensul cel mai larg al
noţiunii muzeul de istorie înseamnă acea instituţie .care colecţionează,
păstrează, studiază obiecte ale culturii materiale şi prin int&mediul lor
desfăşoară o intensă activitate cultural-educativă 2 •
In zilele noastre, pe plan mondial, muzeele de istorie (şi muzeele in
general) sînt concepute ca vaste depozitare de cunoştinţe, arme principale de educaţie. Pentru a-şi îndeplini cit mai eficient acest rol, marile
muzee din lume (americane, franceze ebc.) aU) şi secţii speciaJle de edUJOaţie, care se ocupă de şcolarii de toate categoriile. Dar muzeul ,de istorie
nu trebuie considerat ca simplu depozit de colecţii, ci ca instituţie cuprinzind oameni de ştiinţă care utilizează şi interpretează obiectele de
muzeu, creind .ştiinţă, şi organizînd expoziţii in interesul marelui pubHc1 .
Intr-adevăr, dacă avem în vedere dezvoltarea activităţii muzeale ·în
ultimul veac, rezultă că "muzeele ... au devenit treptat instituţii ştiin
ţifice"4. Despre noţiunea şi esenţa muzeului in literatura de specialitate
a ţărilor socialiste găsim llmlă1oarele definiţii: ,.In statul sovietic muzeele sînt depozite statale de bază ale vestigiilor culturale ... " "Muzeul
sovietic .constituie un mijloc activ ,de propagandă a ideilor oomuniste, a
concepţiei comuniste despre lume, şi astfel, şi a însăşi educaţiei comuniste" şi totodată "o instituţie de cultură" 5 • "Muzeele sint asemenea
instituţii ştiinţifice care colecţionează, sistematizează, prelucrează în chip
multilateral obiectele caracteristice şi de o importanţă deosebită ce constituie vestigii ale istoriei, .ştiinţelor, artelor precum şi ale dezvoltării
producţiei şi pun în slujba educării culturale a poporului rezultatele ştiin
ţifice obţinute, ... in primul rind cu ajutorul expoziţiilor muzeale ... " 6 •
ln dicţionarul limbii române moderne (Ed. Acad. R.P.R., 1958) muzeul
este definit ca o "instituţie care se ocupă cu st.ringerea, păstrarea şi .expunerea obiectelor care prezintă un interes artistic, istoric, ştiinţific etc.;
clădire in care sint păstrate şi expuse astfel de obiecte" (p. 524-525).
In înţelesul greco-roman muzeul era un sanctuo.r al muzelor, un templu
inchinat artelor şi ştiinţei. Acest muzeu, care personifica artele şi ştiinţa, cuprindea,
pe lîngă imaginile celor nouă zeităţi protectoare şi inspiratoare, nwneroase obiecte
de artă şi ştiinţă, in primul rind statuile marilor poeţi, închinate muzelor.
2 In înţelesul modem al noţiunii, muzeele au început să se organizeze de pe la
inceputul secolului al XVIII-lea. Astfel, au fost infiinţate: British Museum in 17:13,
Musee du Louvre in 1791-1793, Ermitajul in 1764, Muzeul Naţional Maghiar din
Budapesta in 1802. In ţara noastră primele muzee mai importante au luat fiinţă
in prima jwnătate a secolului al XIX-lea.
/
a Mihai Băcescu, Tendinţe actuale in muzeografia mDndială, in RevMuz.
nr. 2 ,din 1966, p. 99.
4
Osnovy Sovietskot'O Muzeevedenija, Moscova, 1955, p. 17.
s Idem, p. 3, 11.
6 Balassa Ivan, A m1Lzeumi kicillitcisok tudomdnyos elokeszitese, Budapest, 1964.
1

p. 1.
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Criteriile ce stau la baza definiţiilor de mai sus demonstrează că muzeul este o instituţie complexă care: a) colecţionează obiecte; b) păstrează şi
depozitează obiecte; c) sistematizează şi prelucrează in mod ştiinţific aceste
obiecte; d) prin intermediul obiectelor şi cu ajutorul expoziţiilor muzeale
propagă ideile sistemului social in cadrul căruia funcţionează, desfăşoara
o muncă de educaţi•e patriotică, ştiinţifică şi estetică. Această concepţie
se reflectă pregnant in problematica celei de a 9-a adunări gene!l'-ale a
ICOM-ului, oare a adoptat o serie de moţiurni şi recomandări cu carac-ter
internaţional, ca: recunoaşterea muzeelor ca instituţii majore in serviciul
dezvoltării; muzeul şi cercetarea; documentarea ştiinţifică in muzee:
invăţămîntul muzeologiei in unirversităţi etc. La conferinţa Comitetului
internaţional al muzeelor de arheologie şi istorie, ţinută la Leningrad şi
Moscova intre 9-18 septembrie 1970, s-au a•ccentuat de asemenea o serie
de probleme specifiae privind activitatea şi dezvoltarea muzeelor, evidenţiindu-se cu pregnanţă faptul că "muzeul modern este, sau trebuie să
fie o instituţie de cercetare cu •caracter complex, .şi că munca cu publicul
nu poate fi eficientă şi de calitate decit in măsura in care se bazează pe
o temeinică activitate ştiinţifică".,..
Muzeul de istorie, in înţelesul său actual, este deci o instituţie cultural-educativă şi ştiinţifică a cărei întreagă activitate se bazează pe cercetări ştiinţifice, desfăşurind o muncă de ed'lliCa\ie patriotică, ştiinţifkă şi
estetică. In ceea ce priveşte noţiunea de obiecte cu care muzeul are de-a
face, adică noţiunea de obiecte muzeale, este necesar să precizăm că în
acest caz nu este vorba de sensul filozofic, complex şi variat, ci de
acoepţiunea curentă caPe identifică obiectul cu lucrul. In acest înţeles',
obiectele muzeale sint lucruri, materiale care pot fi mînuite, adică strînse,
păstrate, depozitate, sistematizate, prelucT<ate în mod ştiinţific şi expuse
intr-un anumit spaţiu (clădÎ!I'e sau in aer liber) 8 • Pe de altă parte, in
noţiunea de obiecte muzeale se cuprind numai obiectele de valoare istorică, artistică, ştiinţifică etc., documente autentice, care ne ajută in
cunoaşterea şi prezentarea mai cuprinzătoare a realităţii istorice.
Definirea muzeului şi a obiectelor mUJZeale răspunde doar la o parte a
problemelor principale din domeniul mU2Jeologiei. Cele arătate mai sus
nu soluţionează alte întrebări impartante de ordin teoretic şi practic:
de ce colecţionează muzeul obiecte?; pe baza căror principii sint ele
păstrate (restaurate), depozitate, siiStematizate şi prelucrate?; care este
conţinutul expoziţiilor muz.eale?
Din necesitatea ,elucidării acestor probleme maj-ore s-a constituit ştiinţa
muzeelor: muzeografia, ·respectiv muzeologia. {Muz~e]e contemporane
7

Vasile Drăguţ, Conferinţa Comitetului internaţional al muzeelor de arheologie
9-18 septembrie 1970, in RevMuz, nr. 2 din 19'/1,

şi istorie (Leningrad-Moscova),

p. 169-171.
8

Paul Foulquie, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, 1962; cf. Traian
Herseni, Muzee Sociologice, în RevMuz, p. 147-148.
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avind şi un pronunţat caracter ştiinţific, opiniern pentru folosirea termenului de muzeologie.)
In legătură cu definirea muzeologiei intilnim, de asemenea, mai multe
formulări utilizate. După Petit Larousse (Paris, 1961) muzeologia este
.,ştiinţa organizării muzeelor" (p. 683). După Mitiaev şi Novickii "muzeo-·
logia este ştiinţa problematicii muzeelor" 9 . "Muzeologia - amtă Noul
Lexicon Maghiar (Budapesta, 1961) - este ştiinţa care se ocupă de
formarea, istoricul. scopurile, sarcinile muzeelor, de înfăţişarea activităţii
desfăşurate in cadrul muzeelor: ea a devenit o disciplină ştiinţifică de
sine stătătoare in anii de după 1920" (vol. V, p. 75). In dicţionarul limbii
române moderne muzeologia este definită ca "ştiinţa care are ca obiect
studiul organizării muzeelor" (p. 524).
Din definiţiile citate se desprind citeva criterii diferite de interpretare
a muzeologiei. In primul rind: muzeologia este o entitate orgalllizatorică
de ordin cultural, c:a atare, in ţările socialiste face parte integrantă din
domeniul administrării statului. In al doilea rind: muzeologia este insumarea ideilor şi directivelor metodologice generale privind stringerea,
păstrarea, sistematizarca şi expunerea obiectelor muzeale. In al treilea
1 ind: muzeologia este ştiinţa care se ocupă cu formarea, dezvoltarea,
adică cu istoricul muzC'e'lor. In acest sens ea se încadrează ca parte componentă în ştiinţa istorică.
După părerea noastră, ne-am apropia mai mult de realitate dacă am
accepta următoarea definiţie: muzeologia este ştiinţa care se ocupă de
istoria muzeelor, de modul de achiziţionaTe, păstrare, prelucrare şi expunere a obil'ctclor muzeale, precum şi de formele de prezentare ale
expoziţiilor de bazii şi temporare.
Nu putem accepta părerea după care in activitatea muzeistică mu.rzeologia joacă numai rolul de metodologie.
Specificul muzeologiei istorice
Dacă muzeologia este o ştiinţă care se ocupă in general cu problemele principale
elin domeniul activităţii muzeale, fiecare sector al muzeelor (ştiinţe naturale, e_tnografic, artă, tehnică, istorie etc.) ridică probleme specifice, care însă nu pot fi
rezolvate numai pc baza pnncipiilor muzeologicc generale. In cadrul reţelei muze3le,
instituţiile d0 profil istoric constituie sectorul cel mai dezvoltat. Este, deci, firesc
ca problema sp0cificului in muzeologia istorică să reprezinte o preocupare permanentă şi importantă pentru activitatea muzeelor de istoric. " ... Specificul muzeului
constă in aceea, că în muzeu se creează condiţiile pentru cunoaşterea sensorială
a obiectelor, care in afara muzeului, in timpul şi locul dat, nu se prea intilnesc,
.~au nici nu Sf' intîlnc>sc de loc"IO.
Analizind .criteriile specificului in muzeologia istorică, constatăm m-mătoarele
caracteristici: a) specificul obiectelor muzeale; b) specificul expoziţiilor de .bază

u
10

Osnovy Sovietskovo Muzeevedenija, p. 12.
ldem, p. 25.
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al celor temporare; c) specificul muncii cultural-educative in cadrul şi in afara
muzeului.
Pentru înţelegerea problemei specifLcului în muzeologia istorică, trebuie să avem
în vedere caracterul complex al instituţiilor muzeale. ,, ... Muzeul nu este numai
un institut de cercetări ştiinţifice, ci şi o 1nstituţie coltural-educativă. Posibilitatea speciala a răspindirii cunoştinţelor prin mijlocirea muze-elor, adică faptul că
vizitatorul are posibilitatea de a face cunoştinţă in mod nemijlocit cu izvoarele
istorice primare, aceasta constituind caracterul factic al c.ll.-poziţici, - ascunde in
sine deosebite posibilităţi pentru munca cultural-educativă, instructivă şi propagandistică"ll. Muzeul este deci, pe de o parte, o instituţie de cercetare ştiinţifică, iar
pe de alta, o instituţie cultural-educativă. De aici rezultă că şi in activitatea muzeistică se impune elucid"-rea următoarelor aspecte: 1) Ca ştiinţă, ce anume cercetează muzeologia? 2) Ca instituţie cultural-educativă, ce anume înfăţişează In
expoziţiile de bază şi temporare muzeul de istorie? Se înţelege de la sine că
specificul muzeologiei istorice nu poate fi altceva decit ceea ce, ca ştiinţă, ea
cercetează. Cu alte cuvinte, specificul muzeologiei istorice este determinat de

caracterul istoric al obiectelor cercetate in procesul

activităţii

muzeistice.

Reiese, aşadar, că ml.l2eologia istorică bae.indu-se pe re:zrultatele ştiinţelor
istorice cercetează legile specifice care determină rolul uneia din formele
fenomenelor realităţii sociale, şi anwne al obiectelor cu caracter istoric, originea
şi raportul lor ~u alte fenomene sociale, in primul rind cu evenimentele istorice
şi cu protagoniştii acestor evenimente. Succint: muzeologia istorică cercetează şi
determină calitatea istorică a obiectelor muzeale12. Acest specific deosebeşte muzeologia istorică de ştiinţa istorică şi de celelalte discipline muzeologice care studiază
problemele muzeelor de ştiinţele naturii, artă, etnografie, tehnică etc.
Determinarea calităţii istorice a obiectelor are o importanţă covîrşitoare tn
activitatea muzeelor de istorie. Fără aceasta nu pot fi organizate expoziţiile şi
depozitele ştiinţifice muzeale, nu poate fi desfăşurată în cadrul muzeului o temeinică muncă cultural-eduoativă. In muzeul de is•torie contemporan, prin determinarea
calităţii ist<;rrice a obiectelor, se crează baza ştiinţifică a ilustrării procesului istoric
al societăţii omeneşti cu mijloace, obiecte, docwnente muzeale specifice, cu izvoare
originale. " ... Vestigiile istorice nu sint, cîtuşi de puţin, folosite ca sLrnple ilustraţii
ale evenimentelor istorice. Acestea sînt izvoare de prima mînă in studierea trecutului, putind dezvălui trăsăturile esenţiale ale acestuia"I.J.
In procesul cunoaşterii realităţii istorice vestigiile istorice, sau, cu alte cuvinte,
obiectele muzeale au un rol deosebit de important. Aceste vestigii (obiecte) sînt
izvoare de prima mină în studierea trecutului, făcînd posibilă dezvăluirea trăsătu
rilor esenţiale ale acestuia. Vestigiile istorice in care este materializat trecutul vieţii
omeneşti, dezvoltarea sa pe diferite trepte ale istoriei, pot fi încadrate in trei mari
11

A. B. Zaks, Metodika postroenija ekspozicii po istorii S.S.S.R., Moscova, 1957,

p. 3.
12 Despre această problemă vezi mai pe larg Orban Antal, A specifikum szerepe
a tOrteneti muzeol6giaban, în Legii.jabbkori Torteneti Mtlzeum Evkanyve, 1963-1964,

Budapest, 1966, p. 322-350.
1.8 A. B. Zaks, op. cit., p. 7.
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categorii: a) Cele in care primează reflectarea imaginativă şi in formă artistică
a fenomenului istoric (unelte de piatră şi ceramică, monumente istorice, monede,
obiecte şi produse de artă decorativă, fotografii, filme etc.); b) Cele in care reflectarea logică, conceptuală este primordială (manuscrise, materiale tipărite, cărţi,
material cartografic etc.); c) Vestigii care nu fac parte din categoriile de mai sus,
dar ca1-e ne pot ajuta in procesul cunoaşterii şi prezentării realităţii istorice. In
această categorie pot fi încadrate şi vestigiile (suvenirurile) legate de personalităţi
sau evenLmente şi fenomene istorico-politice.
In istoria multiseculară a pămîntului şi poporului nostru, una din cele mai
semnificative perioade o constituie aceea cind lupta maselor populare impotriva
asupririi de orice fel a fost condusă de Partidul Comunist Român. Incadrati fn
detaşamentul de avangardă, cei mai buni fii ai poporului~ de diferite naţionalităţi,
s-au avîntat fără preget in lupta grea, infruntind regimul burghezo-moşieresc, neprecupeţindu-şi ~1bertatea, şi uneori chiar viaţa.
ln inchisori şi lagărele de concentrare, deţinuţii politici, pe lîngă preocupările
cu caracter politic, manifestau in permanenţă interes pentru executarea unor
obiecte cu caracter artistic, artă şi de uz personal, ele e:x-primind concepţia politică, măiestria şi perseverenţa detinutului care le-a creat. In majoritatea cazurilor
z.ceste obiecte au fost create fără aprobarea şi ştirea organelor de pază (in unele
inchisori deţinuţii politici au reuşit să impună conducerii înfiinţarea de ateliere,
de exemplu la Doftana), din material confecţionat pe ascuns cu mijloace de muncă
rudimentare. Aceste vestigii şi suveniruri păstrate in muzee, arhive sau aflate in
posesia unor persoane particulare ne vorbesc despre eroismul şi abnegaţia comuniştilor in lupta crîncenă cu duşmanul de clasă.
Vestigiile legate de c.ctivitatea Partidului Comunist, a personalităţilor progresiste şi a altor organizaţii democratice, vestigiile provenite din inchisori şi lagărele
ele concentrare reflectă unele evenimente sau episoade eroice din lupta poporului
pentru eliberarea naţională şi socială. După caracterul lor, aceste vestigii pot fi
impărţite după cum urmează: documente, tipărituri şi obiecte care au ajuns pe
diferite căi in posesia derţi.nuţilor politici sau care au fost create de ei înşişi, şi
vestigii legate de acţiunile de ajutorare a deţinuţilor şi a familiilor lor (Ajutorul
Roşu, Ajutorul muncitoresc etc.).
Vestigi.ile (suvenirurile) provenite din inchisori şi lagăre de concentrare au şi
<>1<> un caracter istorico-muzeal, contribuind intr-o anumită măsură la cunoaşterea
perioadei şi condiţiilor istorice in care au fost create.
In muzeul de istorie contemporan activitatea muzeistică nu se limitează la colecţionarea, păstrarea, depozitarea vestigiilor istorice. Muzeul fiind o instituţie cu
caracter ştiinţific in care .,se crează condiţiile pentru cunoaşterea senzorială a
obiectelor"14, printre sarcinile de bază ale personalului ştiinţific al acestuia se
numără determinarea calităţii istorice a obiectelor cercetate in procesul activităţii
muzeologice. Acest specific al muzeologiei istorice are o importanţă covîrşitoare
in activitabea generală a muzeelor. Fără aceasta nu pot fi organizate expoziţii
muzeale şi nici depozitele ştiinţifice, nu poal€ fi desfă!?urată în cadrul muzeului o
temeinică muncă cultural-educativă. Prin determinarea calităţii istorice a obiecte

Osnovy Sovietskovo Muzeevedenija, p. 25.
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crează

omeneşti,

baza ştiinţifică pentru a ilusrtlra procesul istoric al dezvoltării
cu mijloace, obiecte, documente muzeale specifice, cu izvoare

originale.
Ce se inţelege prin calitatea istorică a obiectelor muzeale?
Obiectele muzeale (indiferent din ce epocă provin), intr-o măsură mai mLCa sau
mai mare, poartă amprenta activităţii omului. EJI.e mărturisesc despre "felul in care
omul produce din punct de vedere tehnic, in ce ·condiţii, in ce măsură a devenit
stăpîn al naturii"IS, adică analiza lor muzeologică oferă specialistului posibilitatea
de a determina cu ajutorul lor cultura materială a societăţii în perioada istorică
dată. K. Marx, referindu-se la importanţa mijloacelor de muncă păstrate din trecutul omenirii, subliniază că în aprecierea modurilor de producţie ele au aceeaşi
importanţă ca şi oasele găsite pentru reconstituirea unor specii de animale dispărute. Intemeietorul materialismului dialectic consideră deci că obiectele muzcale
sint izvoare specifice ale trecutului societăţii omeneşti. Ţinînd cont de faptul că
in· mijloacele de muncă este materializată (acumulată) o anumită cantitate de muncă
şi experienţă umană, aprecierea ~ui K. Marx apare absolut evidentă.
·Gnoseologia marxist-leninistă nu se limitează însă numai la constatarea mai sus
amintită. După cum se ştie, V. I. Lenin, ocupîndu-se de problemele teoriei reflectării, a precizat că în cazul de faţă este vorba de capacitatea reflectării primitive
a materialului lipsit de viaţă. Dezvăluind conţinutul raţional al filo.tofiei hegeliene,
care recunoaşte că omul " ... impregnează lwnea cu voinţa sa şi această lwne nu
este in stare să-şi menţină independenţa faţă de el", Marx subliniază faptul că in
pi'OCesul activităţii omeneşti are loc "transformarea obiectelor în rezultate, in rezervoare ale activităţii subiective". După expresia lui :r..Iarx, în acest proces natura
"se umanizează", iar omul "se obiectivează". Această transformare care se produce în procesul activităţii omeneşti ori de cite ori se crează o interdependenţă între
om şi obiect nu este cîtuşi de puţin o .categorie economică. In concepţia marxistă
obiectul înseamnă "obiectivarea omului, consolidarea !individualităţii sale ... , deve~nd obiect al lui ... ". Cu alte cuvinte, obiectele provenite dintr-o anumită societate .umană poartă amprenta omului din etapa respr··ctivă de dezvoltare a societăţii, păstrează ceva din această societate. "Vestigiile istorice ale unei epoci date
sînt toate obiectele de aceeaşi vîrstă (sincrone) cu acl·astă epocă, reflectind una din
laturile vieţii societăţii omeneşti aflate pe o treaptă determinantă a dezvoltării
sale" 16 • Din aceas•tă constatare rezultă mai departe că vestigiile legate de evenimente istorice şi politice mai importante reprezintă o valoare muzeologică mai ridicată. Atare vestigii au calitatea să ne vorbească desp':'e societăţi şi generaţii trecute, să ne furnizeze informaţii preţioase pentru cunoaşterea mai exactă a desfăşurării evenimentelor istorice. Valoarea istorico-muzeală a acestor obiecte, adică
reflectarea prin ele a evenimentelor importante din diferite etape ale dezvoltării
societăţii omeneşti nu poate fi determinată prin analiza izolată a acestor obiecte
(adică fără a lua in considerare interdependenţa lor cu alte vestigii istorice).
Analiza obiectelor provenite şi păstrate din trecutul omenirii în strînsă intecdepe.n.denţă cu alte vestigii istorice. adkă determinarea calităţii istorice a acestor
15

A kapitalizmus politikai gazdasagtana, I, Budapest, 1962, p. 10.

u A. B. Zaks, op. cit., p. 3.
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obiecte, este o latură importantă a activităţii muzeologice.
prind - am putea spune - viaţa materializată in vestigii
a vremurilor trecute ... istoria dezvoltării societăţii umane"17.

,.Colecţiile
şi

muzeale cuamprente obiectuale

calitatea lor istorică, obiectele muzeale mai au, desigur, o serie de alte
(fizice, artistice, economice, de întrebuinţare etc.), calităţi care sint prezente împreună, dar intr-un anumit timp, loc şi anwnite condiţii una dintre aceste
calităţi poate să se evidenţieze, acoperind, umbrind celelalte calităţi. In societatea capitalistă de exemplu, in majoritatea cazucilor, calitatea istorică a obiectelor muzeale este umbrită de calitatea lor economică (valoarea bănească). In privinţa vestigiilor istorice contemporane (suvenirurilor) există o situaţie oarecum asemănătoare;
in viaţă majoritatea acestor obiecle au o întrebuinţare oarecare, satisfăcînd anumite necesităţi. Dezvelirea calităţii istorice a acestor obiecte nu este condiţionată
de determinarea valorii lor materiale sau a celei de întrebuinţare. Determinarea
calităţii istorice a vestigiilor provenite din trecutul societăţii omeneşti mai indepărtat sau mai apropiat în principiu este totdeauna posibilă, dar necesită folosirea a diverse metode de comparaţie şi analiză istorică.
Calitatea istorică a obiectelor muzeale este o însuşire calitativă, socială, a cărei
apariţie este posibilă pe baza existenţei anumitor cal.iităţi fizice. Din punct de vedere al calităţii istorice, la un obiect muzeal nu corpul in sine este determinant, ci
condiţiile in care el a fost creat, minuit sau scopul pentru care a foot folosit. Tocmai pentru aceasta, obiectul cerceCării muzrologice nu se îndreaptă spre vestigiile
istorice in general, ci spre însuşirile lor sociale.
Pe

lîngă

calităţi

Conceptul de calitate istorică a obiectelor muzeale se subsumează - intr-un anurruit
sens - aceleiaşi categorii ca aceea a valorii mărfii, valoare prin a cărei formă
fizică exterioară ,, ... ia aci in ochii oamenilor forma fantasmagorică a unui raport dintre lucruri" ceea ce ,.nu e nimic altceva decit raportul social determinat
dintre oamenii înşişi ... Pentru a găsi o analogie, trebuie ... să ne refugiem in regiunea nebuloasă a lumii religiei", unde "produsele creerului omenesc par a fi
făpturi independente, insufleţite cu viaţă proprie şi aflate in raport atit intre ele,
cit şi cu oamenii"lll.
Sarcina primordială a muzeologiei istorice, ca parte integr~mtă a ştiinţelor istorice, rezidă in aceea de a dezvălui, de a desprinde - intr-un anumit sens - din
obiectele muzeale această calitate istorică înveşmintată ,,în fonna fantasmagorică
a unui raport dintre lucruri".
In concordanţă cu gnooeologia marxist-leninistă, unitatea şi deosebirea dintre
esenţă şi fenomen reprezintă acea bază obiectivă pe care se întemeiază unitatea
momentelor senzorial şi raţional ale cunoaşterii şi in virtutea căreia cunoaşterea
umană progresează de la senzorial spre raţional. In senzaţii, percepţii, in imaginile
senzoriale se reflectă, in primul rînd, fenomenele şi lucrurile izolate, in timp ce
esenţa rămîne inaccesibilă pentru cunoaşterea senzorială. Rezultă de aici că oamenii (societatea) iau cunoştinţă de realitate, la inceput, numai la suprafaţă. Dar
viaţa practică impune o cunoaştere din ce in ce mai adîncă, determinind astfel ne17

18

Osnovy Sovietskovo Muzeevedenija, p. 34.
K. Marx, Capitalul, 1, Edit. P.M.R., 1948, p. 100.
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cesitatea cunoaşterii ştiinţifice (raţionale), ceea ce, implicind şi rezultatele cunoaş
terii sensoriale, pătrunde mai adinc, dezvăluie esenţa lucrurilor.
In cazul obiectelor muzeale (vestigiilor istorice), cele două tipuri de cunoaştC're
(senzorial şi raţional) se află - intr-un anumit sens - în opoziţie, ceea ce se datorează lipsei coincidenţei dintre esenţă şi aparenţă (contradicţia dintre aşa-numita
cunoaştere de toate zilele, adică socială comună, şi cea stiinţifică). A lua in considerare numai statutul fizic, adică obiectualitatea practică a vestigiilor istorice
ar însemna a degrada rolul muzeelor de istorie la simpla depozitare şi păstrare,
atribuind astfel acestor instituţii o simplă funcţie practică - administrativă. In
cazul muzeelor istorice din societatea noastră socialistă este vorba de ceva mult
mai esenţial şi important, deoarece în aceste institllţii se desfăşoară o amplă
muncă de cercetare ştiinţifică şi cultural-educativă.
Datorită tocmai acestui fapt, menirea de bază a muzeologiei istorice moderne
rezidă în cunoaşterea raţională a vestigiilor istorice, adică în determinarea calităţii istorice a obiectelor muzeale, sarcină care ·se integrează în mod organic atit
in ansamblul sarcinilor muzeului istoric contemporan, cit şi in totalitatea ramurilor de specialitate ale ştiinţei istorice in general. Astfel şi in domeniul muzeologiei istorice este cu totul valabilă teza marxistă potrivit căreia veştigiile istorice
(analog mărfii) trebuie "eliberate'· de rolul lor practic (de utilitatea lor) pentru
a se putea determina calitatea lor istorică.
Cercetarea obie-ctivă a rolului concret şi a interacţiunii obiectelor muzeale in procesul istoric asigură baza teoretică materialistă a muzeologiei istorice. Ca şi în alte
domenii ale ştiinţei, şi aici este valabilă constatarea lui F. Engels: mijloacele "nu
trebuie inventate, născocite din minte, ci descoperite, cu ajutorul minţii, în faptele
materiale, existente, ale producţiei" lll.
Prezentarea prin intermediul obiectelor muzeale a dezvoltării istoriei umane,
a evenimentelor cruciale ale acesteia, poate fi realizată numai dacă facem cunoş
tinţă cu trăsăturile caracteristice ale vestigiilor istorice, cu legile interdependenţC'i
lor complexe şi variabile, dacă lăsăm să ne vorbească ele despre istorie.

Formele

şi

metodele de

educaţie

ale muzeelor de istorie

Muzeele de istorie actuale ale României socialiste, prin intermediul vestigiilor
istorice, în cadrul expoziţiilor de bază şi al celor temporare prezintă într-o ambianţă
ştiinţifică legătura indisolubilă trecut-prezent, care lărgeşte şi adinceşte cunoştinţele
i~torice ale vizitatorilor. Acest imperativ major al muzeelor de istorie se impune
mai cu seamă in procesul intensificării activităţii ideologice şi general-educative.
Vorbind despre trecutul istoric, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia: "Este vorba,
de asemenea, de trecutul glorios al mişcării revoluţionare şi comuniste, de trecutul
anilor construcţiei socialiste care a ridicat patria noastră la un înaH grad de dezvoltare în toate domeniile activităţii economico-sociale. Arest trecut glorios stă la
baza dezvoltării viit<:>are a poporului nostru, în centrul politicii educative! Numai
dacă vom şti să imbinăm in mod armonios trecutul glorios cu prezentlul vom reuşi
19 K. Marx p. 123.

F. Engels, Opere alese in

două

volume, voi. II,

https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti,

1952,

P. BUNTA

442
să trasăm căile făuririi

cu succes a societăţii socialiste muJ.tilateral dezvoltate, să
premizele necesare făuririi comunismului in România".
ln lumina "tezelor din iulie 1971 ", in faţa muzeogcafilor din muzeele de istorie
stau sarcini deosebit de importante. Muzeele de istorie sint chemate ca pe baza materialismului dialectic şi istoric, cea mai înaintată concepţie despre lume şi viaţă,
să ilustreze evenimentele social-politice cele mai importante petrecute pe melea(:urile patr-iei noastre in decursul istoriei multimilenare a omului. Ilustrind in acest
spirit militant societatea ţării noastre in diferite epoci - de la paleolitic la formarea
poporului român, şi pînă in perioaâa constr-uirii societăţii socialiste - muzeele de
istorie trebuie să prezinte esenţa şi evoluţia raporturilor dintre clasele sociale,
contradicţiile şi luptele de clasă care stăteau la baza fenomenelor ideologico-politice. Numai prin prezPntarca evenimPntelor esenţiale ale luptei poporului, a tradiţrii
lor comune ale poporului român şi naţionalităţilor conlocuitoare, a activităţii revoluţionare, se pot reda faptele in interdependcnţa lor dialectică obiectivă, evidenţiind
astfel experienţa de luptă socială a maselor. Docwnentele de partid la care ne-:-am
referit cer mai hotărit muzeografilor din muzeele de istoric să nu-şi slăbească spiritul militant, s,; nu admită puncte de vroere eclectice, străine poziţiei politice şi
ideologice a Partidului Comunist Român. In acest context se impune ca muzeele de
istorie, făcînd o largă operă social-ştiinţifică, să accentueze deosebit asupra ~or
laturi ale conştiinţPi umane, ca: patriotismul, spiritul de sacrificiu in lupta pentru
cauza independenţei naţionale şi a dreptăţii sociale, moştenirea înaintată a trecutului,
caracteristicile societăţii de ieri, bazată pe exploatarea omului de către om, pe nedreptăţi sociale şi naţionale, structura dinamică a istoriei, lupta revoluţionară a proletariatului, rolul de organizator şi conducător al partidului -comunist etc. Scoaterea in evidenţă a tuturor acestor aspecte urm.-'1r~tc să fixeze l.:n memoria generaţiilor
prezente şi a celor viitoare hJmea plină de ncdreptăţli pe care a nimicit-o lupta ,pentru libertate şi E'mancipare socială a proletariatului, a intregului popor.
Desfăşurînd o activitate de cercetare ştiinţifică complexă îndreptată spre formarea şi dezvoltarea colecţiilor, spre îmbogăţirea conţinutului expoziţiilor, prec'WI1
Şi Spre determinarea calităţii istorice a Vesligiilor trecutului, mUZC'ele de istorie au
ca sarcină permanentă îmbunătăţirea expoziţiilor de bază şi organizarea expoziţiilor temporare, aprofundarea concepţiei ştiinţifice şi perfecţionarea prezentării şi
interpretării obiectelor şi documentelor istorice. ln această direcţie, in faţa lucră
torilor din muzee se ridică două probleme esenţiale de ordin metodologie şi estetic:
elaborarea, respectiv îmbunătăţirea ternaticii expoziţiilor, şi prezentarea intr-o ţi
nută estetică a vestigiilor istorice.
ln jurul problemelor legate de tematica muzeelor de istorie au avut loc şi mai
au loc şi in prezent diS<.·uţii ştiinţifice şi metodologice. Este mult discutată însăşi
problema de bază: care sa fie criteriul de orientare in elaborarea tematicii, cel
cronologic sau cel al problemelor mari (.,pe probleme mari")? D1.11pă părerea noastră, in cazul aplicării metodei ,.pe probleme maTi" se comirte o greşeală ştiinţifică
de fond: 1 uperea luptei de clasă - motorul dezvoltării :societăţii - şi a sUJprastructurii de baza economică a orinduirii sociale respective. In această concepţie lupta
maselor nu pare ca o necesitate obiectivă a dezvoltării forţelor şi relaţiilor de producţie. Or, destina'\ia principală a muzeelor de istorie este tocmai acea de a ilustra, cu ajutorul exponatelor muzeistice existente, dezvoltarea societăţii omen~ti in
creăm
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lumina materialismului dialectic şi istoric. O aranjare cu tematica orientată .,pe
probleme mari" îşi are sensul, desigur, in cazul unei expoziţii speciale, îmbrăţişind
o tematică relativ redu-să, expoziţie ce s-ar adresa specialiştilor şi - ca atare ar insista asupra ilustrării unor probleme de detaliu (de pill.dă expoziţii în cadrul
unor simpozioane, sau sesiuni pe o temă dată). Pe baza experienţei dobindite în
organizarea expoziţiilor muzeale, considerăm că in ce priveşte partea istorică a
muzeelor cu caracter social, tematica expoziţiilor trebuie să respecte criteriul cronologic, singurul în măsură a da firul călăuzitor în diversitatea de probleme şi
aspecte ce se cer ilustrate. Prezentarea problemelor esenţiale ale istoriei patriei,
ale unor ţinuturi sau teritorii istorice, ca proces istoric în continuă dezvoltare, este
posibilă numai prin folosirea metodei cronologice, slabilindu-se problemele cele mai
importante în cadrul perioadelor istorice ale dezvoltării. Vizitatorului i se oferă
astfel posibilitatea urmăririi evoluţiei unice, cronologice a unei epoci, perioade
sau eul turi.
O altă problemă controversată legată de elaborarea planului tematic al muzeelor
de istorie este structura tematicii. După unele concepţii, muzeele de ~storie trebuie să
ilustreze toate problemele etapei respective de dezvoltare a istoriei. In a~eastă
accepţiun'e, tematica expoziţiei de muzeu se aseamănă cu tematica unui manual de
istorie. Această concepţie, prin exagerarea principiilor cultural-educative, după pă
rerea noastră tinde spre uniformizarea tuturor muzeelor din ţară. Expoziţia muzeală nu are menirea să prezinte istoria patriei sub toate a.spectele. Fiecare muzeu
de istorie îşi are spedficul său. Dacă Muzeul de istorie al R.S. România ilustrează
in expoziţiile sale de bază principalele evenimente ale dezvoltării societăţii pe teritoriul patriei noastre, Muzeul de istorie al Transilvaniei, de exemplu, trebuie să
prezinte vizitatorilor istoria teritoriilor intracarpatice, desigur, încadrate'\ organic
in ansamblul istoriei patriei. Această prezentare trebuie să cuprindă (şi cuprinde
într-adevăr) numai problemele principale şi se limitează la ilustrarea aspectelor
esenţiale ale acc>stora. Pe baza experienţei dobindite în procesul de creare a reţelei muzeale din ţara noastră, a fost abandonată concepţia că fiecare muzeu de
iStorie trebuie să prezinte dezvoltarea societăţii din ţara noastră de la primele
urme ale omului pînă în zilele noastre. Crum este şi firesc, in munca de organizare
a expoziţiilor muzeale tTebuie să se ţină seama de vestigi.ilc istorice ce stau la
dispoziţie, precum şi de spaţiul afectat expoziţiei. Numai astfel se poate rezerva
vizitatorului o surpriză la fiecare muzeu de istorie şi chiar la fiecare vitrină a
expoziţiei.

Muzeele de istorie sînt prin excelenţă focare de cultură şi educaţie prin imagini.
P1ezentarea patrimoniului muzeal în cadrul expoziţiilor permanente sau în cele
temporare este de fapt finalizarea eereetărilor şi interpretărilor muzeistice, oferind
o imagine globală, o ilustrare valorică a unui ansamblu cultural sau a unei penoade istorice. în ultimii ani s-a evidenţiat orientarea organizatorilor de expoziţii
muzeale spre forme şi metode de prezentare la nivelul tehnicii mondiale. Astfel de
expoziţii, caracteristice mai ales muzeelor de interes republican, sînt exemple promiţătoare, nepreluate însă de alte instituţii muzeale, unde, în majoritatea cazurilor,
p,vedomir.ă încă aglomerarea materialului muzeistic. In aceste muzee se remarcă
folosirea unei metode neştiinţifice, constind in simpla prezentare prin înşiruire a
exponatelor şi neatingîndu-se in acest fel scopul dorit.
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Organizarea expoziţiilor muzeale la Wl nivel tehnic-estetic ridicat, folosind metode şi procedee tehnice înaintate, este de5igur o strădanie meritorie in muzeologia modernă. O expoziţie muzeală de istorie realizată cu mijloace tehnice moderne, intr-un cadru tehnico-t-stctic atrăgător, contribuie, fără îndoială, la educarea
estetică a maselor de vizitatori. Exis.tă şi in această direcţie însă un mare pericol.
şi anume că in tehnicismul exagerat al Wlei expoziţii muzeale se pierde esenţialul
- ilustrarea veridică a evenimentelor 1storicc. Pe lîngă acest pericol real, in ţara
noastră se mai poate constata şi o tendinţă spre uniformizarea şi şablonizarea muzeelor, ceea ce e profund greşit. Intr-adevăr, deoarece in patria noa51tră numai o
singură intreprindere, I.S. "Decorativa" din Bucureşti, se ocupă de preze-ntarea
tehnică a muzeelor, o serie de muzee amenajate de această intreprindere se aseamănă foarte mult din punct de vedere al formelor şi modalităţilor de expunere.
Putem astfel cita: Muzeul de istorie a partidului, a mişcării revoluţionare şi democratie<> din IWmânia, Muzeul de istorie al Transilvaniei (secţiile de istorie feudală
şi modernă), Muzeul Unirii din Alba Iulia, Muzeul judeţean BraşoY, Muzeul Ţării
Crişurilor etc. Credem că in viitor organele competente vor trebui să acorde o mai
mare atC'nţie înlăturării acestor deficienţe, care tind spre generalizare pe intreaga
reţea muzeală. Numai intr-o atmosferă estetică plăcută şi intr-o tehnică modernă
sobră, expoziţiile muzeale de istorie devin focare de prim rang ale educaţiei socialiste a maselor. Sutele de mii de vizitatori ce trec anual pragurile muzeelor vor
expoziţii interesante, cit mai variate, organizate pe baze ştiinţifice, intr-un cadru
tehnico-<'Stetic plăcwt, atrăgător. In acest context, muzeele de isttlrie ale zilelor noastre nu mai pot fi nişte depozite restrinse de vestigii; dC'Venind treptat bunuri naţionale, C'le au de spus un cuvint greu, atit in ce priveşte procesul general al
cunoaşterii ştiinţifice, cit şi in privinţa dezvoltării conştiinţei socialiste a maselor
largi populare. Recentele documente de partid, şi mai cu seamă "tezele din iulie"
ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu impun şi muzeelor de istorie necesitatea unor
examinări atente, a unor căutări continue, in scopul womovării metodelor noi,
care să atragă mai pregnant masele (Şi să satisfacă la un nivel superior dezideratele
lor cullurale mereu crescinde in vederea indeplinirii sarcinilor ideologice şi culturale ce revin muzeelor contemporane de istorie.
Eficienţa activităţii muzeale, pe lîngă elaborarea şi publicarea unor studii, se
reflectă in primul rind in realizarea contactului pe o scară cît mai largă cu publicul. Comunicarea muzeului cu masele trebuie să devină un dialog viu, creator.
Cu ajutorul şi prin intermediul limbajului specific legat de prezenta.rea exponatelor.
muzeul trebuie să determine pe vizitator să participe cît mali. mult şi mai activ.
intelectual şi emoţional, la recepţionarea conţinutului istoric încorporat in obiectele
muzeale. In societatea noastră socialistă instituţiile muzeale au devenit instrumente
active şi eficiente de educaţie socialistă, petriotică şi estetică. Latura cultural-educativă a activităţii muzeelor contemporane se evidenţiază din ce in ce ma.i muLt.
Dovadă peremptorie in acest sens este şi faptul că in august 1971, la Paris, în cadrul ICOM-ului s-a dezbătut, in plen şi in 17 comitete, tema: ,,Muze<Ul in serviciul
omului azi şi miine. Rolul educativ şi cultural al muzeului". Dezbateri similace
au avut loc şi in ţara noastră. Astfel, in zilele de 2 şi 3 decembrie 1970, in cadrul
unei coufătuiri pe ţară, organizată de către conducerea fostului C.S.C.A., la Bucureşti s--au dezbătut unele aspecte ale activităţii muzeelor, modul şi căHe prin care
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c.ceste instituţii reW?esc să-şi îndeplinească rolul de instruire şi educare a maselor.
Dacă este adevărat eă cercetarea ştiinţifică e o latură esenţială a activităţii
muzeelor de istorie, nu e mai puţin adevărat că munca C'llltural-educativă, folosirea
multiplelor şi tot mai diverselor forme pentru valorificarea culturală a patrimoniului determină şi justifică existenţa acestor instituţii care tind in zilele noastre
să devină autentice cărţi deschise ce vorbesc nemijlocit şi convingător despre modul de viaţă, despre trecutul istoric şi tendinţele de dezvoltare ale unui popor.
Astăzi, cînd în România jumătate din totalul populaţiei trece anual pragul muzeelor, este de la sine înţeles faptul că problema metodelor 'ii procedeelor de comunicare ale muzeelor de istoric cu publicul preocupă tot mai mult pe muzeologii
din ţara noastră. In legătură cu această situaţie nu trebuie uitat faptul că in România socialistă avem de-a face cu un publi<: nou, a cărui compoziţie· şi mentalitate
reflectă structura şi profilul socictaţii noastre multilateral dezvoltate, cu un nivel
cultural tot mai ridicat, in care eforturile individuale se armonizează şi se identifică tot mai mult cu obiectivele colectivitătii. Muzeul de istoric fiind o instituţie
care prezintă in forma cea mai concretă o sinteză a istoriei şi culturii, a activităţii
creatoare a omului, constituind în acelaşi timp o largă bază de influcnţare a opiniei
publice, folosirea în activitatea cultural-educativă a celor mni variate metode şi
mijloace de comunicare cu publicul a devenit o necesitate stringentă. Dezvoltarea
impe-tuoasă a societăţii noastre socialiste ridică cu acuitate problema claborării
unei pedagogii muzeologice menite să asigure o metodologie adC'Cvată proc0sului de
informare şi educaţie a maselor de vizitatori. Relaţiile cu publicul trebuie
să
capete noi valenţe, iar influenţa muzeului trebuie să se prelungească dincolo de porţile sale, muzeul devenind din ce in ce mai mult factor hotărîtor al educaţiPi maselor. Pe drept cuvînt sublinia delegaţia română la
conferinţa Comitetului internaţional al muzeelor de arheologie şi istorie, de la
Len.ingrad şi Moscova, în septembrie 1970, necesitatea revederii metodelor de cercetare "şi mai ales de comunicare cu publicul; muzeul contemporan trebuind să
fie o instituţie dinamică, prezentă in mijlocul publicului - vizibatorii nu trebuie
să fie aşteptaţi, ei trebuie să fie atr·aşi prin diverse mijloace ... "
In principiu, dacă munca ştiinţifică în muzeele de istorie îmbracă un caracter
mai specializat, cu referiri oarecum interioare, adică strins legate de vestigiile materiale ale trecutului, in schimb activitatea cultural-educativă prezintă mai multe
caracteristici. Eficienţa expoziţiilor de bază, a expoziţiilor temporare şi itinerantc
este· condiţionată în cea mai mare măsură de munca de indrumare a publicului,
de ghidajul competent şi atrăgător, efectuat de un personal de specialitate căruia
i se cere să-şi insuşească şi o pregătire pedagogică. ln acest sens, utilizarea mijloacelor tehnice audio-vizuale şi cinetice cele mai perfecţionate nu trebuie să diminueze ghidajul viu. Textele aplicate, etichetele, grafica auxiliară (hărţi, fotografii
etc.), diapozitivele, dioramele şi diafilmele împreună cu publicaţiile de largă popularţtate (pliante, ghiduri, cărţi poştqle, ilustrate, foi volante etc.) contribuie numai
la- o mai bună cunoaştere a colecţiilor muzeelor. Filmul şi prezentarea televizată
lăr.gesc, de asemenea, comunicarea cu publicul.
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Pentru ca muzeul de istorie, care vine in contact zilnic cu masele de vizitatori.
îndeplinească rolul de educator colectiv, muzeologul (îndrumătorul) trebuie
să ştie să prezinte coll."<:ţiile publicului in aşa fel incit vestigiile materiale de c;are
dispune m~zeul să acţioneze direct asupra conştiinţei vizitatorilor, să-i mobilizeze la
sporirea activităţii patriotice depuse in opera de construire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate. In faţa acestei sarcini îndrumătorul (muzeologul) trebuie
să fie bine pregătit profPsional, ideologic şi pedagogk, să-şi iubească cu pasiune
munca, să ştie să facă expuneri adecvate nivelului cultural al vizitatorilor, să
aducă in mintea publicului esenţa evenimentelor istorice, scoasă din vestigiile şi
filele documentelor istoriei patriei noastre, mărturie a existenţei şi luptei de
veacuri pentru eliberare socială şi naţională. Muzeologul făcind contactul vizikator-obil."<:te muzeale, de el depinde intr-o măsură covîrşitoare dacă se va încălzi sau
nu atmosfera In muzeu. se va crea sau nu climatul favorabil introducerii vizitatcrului in problematiC'a muzeului. dacă se vor deschide sau nu porţile conştiinţd
vizitalorului in ce prive~te recepţionarea, inti·egirea şi aprofundarea cunoştinţelm·
despre istoria societăţii omeneşti. Introducerea şi folosirea pe o scară cit mai largă
a tehnicii audio-vizuale şi cinetice n.u-1 poate fllll.ocui pe Jnuzeologul, specialistul şi
pedagogul competent m introducerea vizitatorului in tainele orinduirii trecute.
In legătură cu munca de indrumare in muzeu ni se pare că la muzeele noastre
de istorie mai sint ur'!ele lacune. Exagerin.d uneori latura ~tiinţifică a activităţii
muzeale, unii muzeografi consideră că munca de îndrumare ar fi
o "corvoadă", drept care indrumarea vizitatorilor se face într-un rilt.m rapid, ,,în
fugă", fără a se evidentia aspectele esenţiale ale marilor acţiuni patriotice din
trecut. Un alt aspect negativ al problemei este acela că unii muzeologi nu acord<i
atenţia cuvenită nivelului cultural al vizitatorilor şi astfel, necunoscînd "calitatea''
publicului, fac un ghidaj stereotip, nediferenţiat. In asemenea cazuri expoziţiile
nu-şi mai ating scopul, dialogul cu masele Illll va mai fi viu şi atractiv, nu va
prinde viaţă.
Ghidajul in muzeele de istorie trebuie să fie o veritabilă lecţie de istorie, de
o înaltă ţinută patriotică, un înflăcărat dialog constructiv. In această optică apare
ca un imperativ al dezvoltării muncii in muzee necesitatea îmbunătăţirii calităţii
ghidajelor, ţinindu-se cont de faptul că reuşita in influenţarea conştiinţei maselm·
depinde, inainte de toate, de legătura ce se stabileşte intre vizitatori şi îndrumă
ton care se bazează pe îmbinarea probităţii ştiinţifice cu arta de a convinge, de
a sădi şi consolida in sufletele vizitatorilor preţuirea şi dragostea pentru trecutul
zbuciumat al poporului, pentru moştenirea cultural-artistică şi pentru patria noastră socialistă de astăzi.
Imbunătăţirea continuă a activi.tăţ.ii muzeelor de <istoric depinde in cea mai mare
măsură de asigurarea pregătirii organizate a cadrelor de specialitate.
Editura unui manual şi a unor lucrări de muzC'ologie a devenit, de asemffiea,
o necesitate stringentă, de prim ordin.
In cadrul activităţii general-educative a muzeelor de istorie, in sălile expoziţiilor
de bază au loc ocazional lecţii de istorie în faţa elevilor şi studenţilor. In acest
sens, intre muzee şi şcoli sau universităţi există o înţelegere tacită, pe baza căreia
la orice solicitare sălile muzelor se transformă in săli de clasă. Această metodă.
care s-a dovedit a fi fo3rte utilă, trebuie să devină o constantă sistematic aplicată
şi consecvent urmărită a activităţii muzeelor. In procesul desfăşurării muncii cultusă-şi
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rai-educative din muzeele de istorie se mai pot găsi şi folosi încă multe forme.
Avînd în vedere că muzeul nu trăieşte nwnai prin expunere şi ghidaje 1 ci prin
modul 'in care reuşeşte să atragă, să capteze interesul publicului, să fie un factor
educativ de prestigiu, ar fi neceGar ca la marile muzee să existe o sală de bibliotecă şi de informare ştiinţifică, dotată cu publicaţiile celor mai prestigioase muzee
din ţară şi străinătate, cu presa cotidiană şi cu publicaţiile culturale periodice. De
asemenea, ar trebui să existe la marile muzee săli de proiecţii care să completeze,
mai ales pentru vizitele în ,grupuri, expunerea ghidului, să ilustrPze pe peliculă, cu
ajutorul vestigiilor istorice din marile muzee ale globului, Ppocilc- dezvoltării societăţii omeneşti.

Pe linia atragerii publicului se înscrie iniţiativa demnă de urmat a Muzeului
de istorie al Transilvaniei, care in colaborare cu Institutul de istorie şi arheologie
din Cluj a organizat in muzeu un ciclu de conferinţe, intitulat sugC'Stiv "Trecutul
şi prezentul ţării izvor de învăţăminte şi patriotism". Expunerilc ţinute ele specialişti ai muzeului şi institutului in problemele respective, utilizindu-se pentru
demonstraţia concretă a temelor expuse obiectele din muzeu, proil'Cţii, filme etc.,
prezintă in faţa auditoriului noutăţile de ultimă oră privind subif'Ctul respectiv,
determinind creşterea afluenţei vizitatorilor in muzeu şi ridicind, totodată, rolul
ştiinţific şi educativ al acestuia. Expunerile privesc istoria Transilvaniei in contextul general al istoriei patriei, cu referiri necesare la istoriu universală. Expunerile, .bucurindu-se de succes, au atras înspre muzeu nu numai elPvi şi studenţi,
ci şi muncitori, militari şi intelectuali. Este lăudabilă şi iniţiativa Comitetului de
Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Bihor, care împreună cu Muzeul Ţării
Crişurilor din Oradea şi Revista Muzeelor a organizat în 11 şi 1:2 decembrie 1971
un sinlpozion cu tematica: ,,Muzeul contemporan - factor activ în realizarea educaţiei socialiste". Din aria largă a tematicii amintim citeva comunicări interesante: "Muzeul contemporan - o mare şi profundă lecţie de C'tică revoluţionară·'
(de George Protopopescu); "Contribuţia muzeelor la realizarea educaţiei socialiste.
Rolul activităţii de indrumare în prOC€Sul educativ desfăşurat la muzeul de istorip·•
(de Ioan Lupescu); "Din experienţa unor acţiuni eficiente cu tineretul" (de Gabriel
Mihăescu şi Petre Cristea); , 1 Importanţa cercetării interdisciplinare în muzee şi ridicarea nivelului general al cunoaşterii şi educaţiei socialiste" (de Radu Florescu şi
Lucian Roşu); "Particularităţile activităţilor educative desfă'?urate de Muzeul de
istorie. Mijloace şi finalitate" (de Aurel Moldoveanu); ,,Principii şi orientări în
pedagogia muzeală românească" (de Cornel Irimie) etc20. Notăm ca o acţiune pozitivă faptul că după simpozion, rcferenţii au participat în localităţile Pietroasa,
Beiu.ş, Giriş şi Săcuieni (toate în judeţul Bihor) la o masă rotundă pe teme muzeologice, culturale şi ştiinţifice. In direcţia lărgirii şi adîncirii relaţiilor cu publicul
au depus o activitate susţinută şi alte muzee de istorie din ţară. Astfel, Muzeul de
istorie a municipiului Bucureşti - care în noiembrie 1971 şi-a sărbătorit semicentena:ru.l înfiinţării sale - în ultimii ani a organizat ooruferă.nţe şi expuneri. pe teme
diferi-te. Alte muzee, ca Muzeul judeţean Arad, muzeele din Sf. Gheorghe, Braşov,

Muzeul contemporan, factor activ în realizarea educaţiei socialiste. Simpozion,
organizat de Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor, Muzeul
Ţării Crişurilor Oradea, Revista Muzeelor; Oradea, 11-12 septembrie 1971.
20
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Constanţa etc. organizează sistematic sesiuni ştiinţifice, la care, pe lîngă personalul
de specialitate şi cercetători, mai participă şi alte persoane, iubitori al istoriei patriei. La Alba Iulia, Muzeul Unirii a organizat unele simpozioane c;i conferinţe dedicate popularizării patrimoniului muzeistic, a monwnentelor istorice, a locurilor
unde fruntaşi ai culturii noastre şi-au desfăşurat activitatea.
O altă formă prin care muzeele tind să adopte o atitudine activă in raporturile
lor cu publicul eslC' organizarea expoziţiilor temporare şi itinerante, concepute pe
teme speciale .•\tarC' expoziţii sint din ce in ce mai frecvente şi mai solicitate. Eficienţa ler este condiţionată de mai mulţi factori: tema aleasă, abundenţa obiectelor
c.rriginale, concepţia planului tematic, durata deschiderii, popularizarea expoziţiei şi
munca de indrumare a publicului - ghidajul competent şi atrăgător. Expoziţiile
t<'mporare şi itinerante, prezentind mereu noutăţi rezultate din cercetări şi achiziţii, atrag tot mai mulţi vizitatori.
Activitatea complexă şi multilaterală a muzelor de istorie nu se rezumă - sau
nu se poate rezuma - numai la folosirea formelor şi metodelor cu caracter intern;
ea tr<'buie completată c•t alte forme din cele mai variate, in afara muzeului, care
sint menite, de asPmenC'a, să întărească şi să intregească relaţia muzC'u-public.
Jn acest conte}.."t amintim aclivitatea "extramuzeală" a Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, personalul căruia s-a deplasat ~n l"{'J)etate rinduri in fabrici, uzine
si instituţii unde' a ţinut conferinţe de popularizare a patrimoniuLui muzeal. Per~>cnalul Muzeului ciP istorie al Transilvaniei, in colaborare cu Cabinetul judeţean
de partid (Cluj) şi cu C(Jmisia de propagandă a Comitetului municipal de partid din
Cluj. in cadrul unor sesiuni, simpozioane cu caracter jubiliar sau şedinţe festive, a
ţinut o serie de expuneri ideologico-politice in oraşel~ Cluj. Turda, Dej. Cîmpia
Turzii, Gherla. Huedin, in faţa militarilor, a propagandiştilor învăţămîntului de
partid, la Universitatea serală de marxism-leninism C'tc. Nu peste tot insă muzeografii sint folosiţi in mod judicios de către organele de partid şi comitetele de
cultură. Lucrătorii muzePlor sînt încă deseori consideraţi simpli funcţionari ai Consiliilor populare şi li se încredinţează diferite acţiuni pur administrative. In asemenea condiţii, muzeografii neputindu-se ocupa in mod corespunzător de îmbună
tăţirea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi cultural-educativă, muzeele nu-şi pot
indeplini rolul lor principal de educaţie socialistă a maselor. Comitetele de Cultură şi Educaţie SociaEstă vcr trebui să acorde in viitor mai multă importanţă
activităţii muzeelor, să mobilizeze şi să indrume pe muzeografii din subordine pentru intensificarea muncii lor cultural-educative.
Activitatea în afara muzeului se completează cu expuneri şi lecţii in şcoli şi la
sate. Această formă insft este folosită sporadic, în general numai în cazul solicitărilor. Extinderea ei, fiind o metodă incontestabil utilă şi folositoare, necesită o
colaborare mai strînsă cu inspectoratele şcolare şi cu Comitetele de cultură şi educaţie socialistă, sau chiar cu Consiliile populare locale'.

Muzeul de istorie contemporan, ca instituţie ştiinţifică şi cultmal-edueste o carte deschisă a glorioaselor lupte seculare pentru libertate,
a tradiţiilor naţionale şi a izbinzilor spirituale ale poporului. Pentru consuital'lea şi studierea ei in Slpiritul îndrumărilor date de secretarul general
al partidului nostru, es,te nec:esară îmbunătăţirea coliaiborării ru acele orgacativă,
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cu ajutorul cărora masele pot fi mobilizate şi ~nglobate

acţiune cultural-educativă hine ooganizată.
După cum s-a remarcat şi cu alte ocazii (Consfătuirea din 2-3 decembrie 1970, organizată de către conducerea C.S.C.A.; "Scinteia", nr. 8893,
din 31 august 1971; Simpozionul din 11 şi 12 decembrie 1971 de la Oradea etc.), din sfera de preocupări a muzeelor lipsesc in mare parte organizaţiile U.T.C. şi de pionieri, oomibetele sindicatelor, inspectoratele şcolare,
asociaţiile studenţeşti. Lipsesc de asemenea ·celelalte aşezăminte culturale
judeţene şi orăşei1leşti; casele de cultură, căminele culturale, cluburile din
uzine şi inti"eprinderi. Prin îmbunătăţirea relaţiHor cu aaeste organe şi
organizaţii, numărul vizitatoriilor la muzee va creşte, iar ponderea
tineretului din fabricJ şi a salariaţilor din unităţile economice se va ri-

intr-o

dica considerabil. In arest sens credem ·că ar fi bine să se creeze in casecţie de pedagogiie şi propagandă care să organizeze şi să indrume practic vasta activitate de atragere a masdor spre
muzee.
In contextul statornicirii şi lărgirii relaţiilor muzeu-public se ridică şi
problema înfiinţării cercuri lor "Prietenii muzeului"'. Aceste cercuri ar fi
me.:rrite să cuprindă pe prietenii muzeelor dintr-o localitate, indiferent de
virsta şi numărul lor, pe cei ce-şi manifestă dorinţa de a colabora cu
muzeele, de a sprijini activitatea lor. La .rindul lor, mru:oeele, ieşind in întîmpinarea prietenilor lor, le-ar asigura indrumarea necesară, o bază de
informare şi posibilităţi de manifestare. Imbina~rea acestor preocupări reciproce ar asigura re~iba. deplină a legăturilor dintre muzeu şi cercul
prietenilor săi. Pînă in prezent însă, în oele mai multe locuri, această acţiune a rămas in stadiul intenţiilor.
Pentru ca muz,eele patriei noastre să-şi aducă o contribuţie substanţială la înfăptuirea programului de măsurri propus de tovaflăşuJ Nicolae
Ceauşescu şi adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 precum şi de documentele Conferinţei naţionale a P.C.R. din iulie 1972, pentru dezvoltarea conştiinţei socialiste a maselor, pentru întărirea spiritului
partink, revoluţionar al întregii activităţi ideologice-politice, alături de
dezvoltarea echilibrată a reţelei muzeale pe intreaga ţară se impune perfecţionarea continuă a profilului instituţiilor muzeale.
In "tezele din iulie 1971", tovarăşul Nicolae Ceauşescu sutblinia: "Sarcini deosebite revin organizaţiilor de partid, comuniştilor care lucrează
in instituţiile de propagandă, educaţie şi informare î:n masă, in nniunile
de creaţie şi în instituţii1e de cultlllră şi artă. Aceste organizaţii de partid
trebuie să desfăşoare o activitate intensă pentru a imprima in colectivele respective, in munoa instituţiilor şi organizaţiilor unde activează,
un spirit profund partink, revoluţionar, combativ ÎIIl vederea promovării
ferme a ideologiei partidului nostru in toate acţiuniLe pe cacr-e le întreprind, în d€1Sfăşu!'larea intregii edUJoaţii poLitice şi a vieţii cultural-artistice
din ţara noastră".
Din indicaţiile secretarului general al P.C.R. se desprinde cu claritate
~deea propagandei vii, dinamioe, legate de oameni, cu conţinut ştiinţific
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materialist-dialectic, pentru care trebuie să militeze necontenit organele
şi organizaţiile de partid, toţi comuniştii call'1e lucrează in instituţiile de
propagandă, cultură şi artă. Avind in vedere trăsăturile specifice ale activităţii muzeelor de istorie, socotim că lucrătorii acestei instituţii culturaleducative şi ştiinţifice trebuie să ţină seama in permanenţă de indrumărill.e
tovarăşului Nicolae Ceauşescu: "A fi cu adevărat marxist-leninist înseamnă a fi un explorator îndrăzneţ şi experimentat al drumului nou pe
care il deschide omenirii socialismul şi comunismul, un cutezător vizionar
al zilei de miine r)ornind de la realităţile şi cerirnţele arzătoare ale zilei
de azi, precum şi de la concluziile, generalizate pe plan teoretic, ale experienţei de ieri, şi de azi."
Experienţa şi rezultatele activităţii m~eale de pînă acum, şi mai cu
seamă sarcinile -ce se desprind din documentele de importanţă majoră ale
partidului, la care intreaga noastră naţiune socialistă a aderat pe deplin,
necesită imbUJnătăţirea activităţii muzeelor de istorie. Numai folosind
metode şi procedee noi, perfecţionate, muzeele de istorie îşi vor !PUtea îndeplini şi mai bine sarcinile, servind oa factor important in educarea socialistă, patriotică şi estetică a maselor.
PETRU BUNTA

EINIGE PROBLEME DER HISTORISCHEN MUSEUMSKUNDE
(Zusammenfassung)
Ausgehend von dem
umfassenden Programm der Massenerziehung in
marxistisch-leninistischem Gc>ist, das vom Generalsekretăr der Rumănischen Kommunistischen Partei Nicolae Cc>auşescu eingdeitet wurde, untersucht der Verfasser
die Rolle der Geschichtsmusecn als wissenschaftliche und kulturell-erzieherischc>
Einrichtungen. Im Artikel wird gezeigt, dass die Geschichtsmuseen - im modernen
Sinne des Begriffs - Schupfungen des sozialen Bewusstseins sind, die im Verlaufe
der kulturellen Entwicklung dPr Menschheit entstanden und sich grundlegend van
den antiken Museen, dem Heiligtum der Musen (Museion-Museum) unterscheiden,
Einrichtungen also, die Gegenstănde der Sachkultur aus der Vergangenheit sammeln, aufbewahren und studieren und vermittels dieser eine intensive kulturellerzieherische Tiitigkeit entfalten. Als wissenschaftliche Forschungsinstitute untersuchen die Geschichtsmuseen vor allem den historischen Gehalt der Gegenstănde
und Dokumente der Vergangenheit und organisieren mit deren Hilfe Grund- und
Sonderausstellungen. Das Spezifikum der geschichtlichen Museumskunde ist eben
die Bestimmung des historischen Charakters der im museumskundlich-historischen
Tătigkeitsprozess untersuchten Gegenstănde. Dadureh wird die wissenschaftliche
Grundlage fiir eine wahrheitsgetreue Illustrierung des historischen Werdeganges
der menschlichen Gesellschaft durch verschiedene Miutel, Gegenstănde, typische
Musealdokumente und Originalquellen geschaffen. Des weiteren fiihrt der Verfasser an, dass es gegenwărtig widersprechende Meinungen selbst iiber die Ausarbeitung und Anwendung der Austellungsthematik gibt. Nach Ansicht des Verfassers muss bei der Themenwahl fiir die Grundausstellungen die historische
Chronologie beibehalten werden, ohne aher sămtliche Probleme der Geschichtsperioden zu umfassen. Die Thematik der Sonder- ader Wanderausstellungen hat
natiirlich einen ganz besonderen Charakter. Die Gesohichtsmuseen sind aher
vorziiglich kulturell-erzieherische Einrichtungen, die in erster Linie durch die
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Grund- sowie die Sonderausstellungen eine stăndige patriotische, wissenschaftliche
und ăsthetische Erziehungstătigkeit entwickeln. Das heutige Geschicht5museum
muss nach Meinung des Verfassers eine Reihe verschiedener Erziehungsmethoden
anwenden. Dazu gehăren sachkundige Vorlrăge liber ein bestimmtes · Thema oder
eine Geschichtsperiode, Aoofiihrungen und praktische Unterwei'sungen mit Projektionen, sowohl im Rahmen des Museums als auch ausserhalb desselben, wissenschaftliche Tagungen, Symposien liber interessante, die Besucher anziehende
I<'ragen, Begegnungen mit Arbeitern, Schi.ilern, Studenten und Militărpersonen an
deren Arbeitsplatz usw. Die Verwendung der vollkommensten auditiv-visuellen
und kinetischen Hilfsmittel darf aher die persănliche Fi.i.hrung - das wichtigste
Erziehungsmittel der Gesohichtsmuseen nicht beeintrăchtigen. Der Verfasser
hebt hervor, dass dit:> Beziehungen zum Publikum anhand der Parteidokumente,
zur Hebung des sozialistischen Massenbewusstseirus eine neue Aufwertung bekommen mlissen, da das Geschichtsmuseum immer mehr zum entscheidenden Faktor
der sozialistischen Massenerziehung wird.
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AŞEZAREA NEOLITICĂ

(jud.

In

DE LA HOMOJDIA

Timiş)

primăvara

anului 1969 Ion Strat.an, directorul muzeului din Lugoj, descoperă o aşezare neolitică pe dealul Ivănanţului în locul numit La Ivănanţu, loc
ce se află la cea 100 m de riul satului Homojdia, intre rîu şi pădure. Aşezarea
se găseşte pe o pantă care coboară uşor spre rîu, pornind de la pădure. In
toamna anului descope!'irii au fost executate primele sondaje de verificare. Cu
acest prilej au fost trasate două secţiuni şi o casetă.
In săpătură a fost semnalată o parte a unei locuinţe de suprafaţă care a fost,
parţial, dezvelită. Stratul de cultură începe încă de la suprafaţă, nefiind însă
prea bogat. Fragmente ceramice apar pînă la adincimea de cea. 0,40 m, unde a
fost surprins un nivel de călcare cu locuinţe de suprafaţă. Locuinţele au fost
construite din pari şi nuiele, fapt ce se poate bine observa din urmele lăsate de
acestea pe bucăţile de C'hirpic. Locuinţele au fost construite dintr-o mare cantitate de lemn, lucru ce rezultă din chirpiciul ars, uneori, pină la vitrifiere.
Uneltele din piatră şlefuită, deocamdată, lipsesc. Din piatră cioplită sînt un
nwnăr mare de unelte', nuclee şi aşchii. Materialele din care au fost confecţio
nate uneltele sînt: silex gălbui, gălbui cu vinişoare, opal fumuriu, cenuşiu, brunroşcat etc. Au fost confecţionate următoarele categorii de obiecte: nuclee (fig.
1/1-2, 4-6), percutoare (fig. 1/3), lame cu secţiune trapezoidală şi cu cap de
gratoar (fig. 2/1-2, 4-6), lame cu secţiune triunghiulară (fig. 2,/3, 7-19) şi lame
cu secţiune trapezoidală (fig. 2/20-30). Din lut sînt confecţionate cîteva greutăţi
pentru plasa de pescuit sau războiul de ţesut (fig. 3/1-2).
Ceramica. Materialul ceramic rezultat nu este prea numeros. După factura
ceramicii, distingem trei categorii: a) c.eramica fină; b) ceramica semifină; c)
ceramica de uz comun sau grosieră.
a) Ceramica fină este de culoare cenuşie, cenuşiu-negricioasă şi gălbuie. La
amestec se foloseşte, ca degresant, un nisip fin. Arderea este uniformă. Pereţii
vaselor nu au fost lustruiţi, ci doar neteziţi. Cîteva fragmente sînt de culoare
neagră, avînd în pastă nisip. Formele vaselor (fig. 7/I-IV) nu diferă prea mult.
Amintim holul cu pereţii curbaţi (tip I, fig. 5/14; 6/1); strachina bitronconică cu
partea superioară evazată (fig. 5/3, tipul Il); strachina tronconileă cu pereţii curbi
(tipuZ III a, fig. 5/2); strachina tronconică plată (tipul IV b. fig. 5/13). OrnamenteZe, în general, sînt rare sau lipsesc. Se pot aminti cîteva mici proeminenţe care
'\lOr fi jucat, poate, şi un rol decorativ (fig. 4/1 = 5/2).
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b) Ceramica semifină, este o grupă intermediară care poate fi diferenţiată
doar prin mărimea vaselor, care cerea un alt procedeu de amestec şi ardere.
Pasta este, de obicei, de culoare roşietică. Netezirea este, citeodată, bună. Formele
cunoscute sînt: strachina tronconică adîncă (tipul IV a, fig. 5/15-16); strachinacastron bitronconică cu pereţii curbi (tipul III b, fig. 6/4), precum şi diverse
tipuri de oale (tipul V, fig. 3,'1, 6; 6/3). La această categorie ornamentele lipsesc.
c) Ceramica de uz comun sau grosieră este şi cea mai numeroasă. O subgrupă
a acesteia are amestecul cu pietricele albe. Culoarea este, de obicei, gălbuie la
interior şi cărămizie la exterior. O altă subgrupă este amestecată cu nisip calcaros,
carC> după ardere devine văros. Suprafeţele sint netezite. Arderea este slabă, din
care cauză culoarea vaselor este gălbuie, iar in spărtură, uneori, neagră. Partea
interioară a vaselor este mai bine netezită ca cea exterioară. Starea fragmentară
a vaselor nu permite a stabili prea multe tipuri de forme. Din cele cunoscute.
amintim: oale de diferite forme (tipul V, fig. 5/6), castroane adînci cu pereţii
aproape drepţi (tipul VI, fig. 5/4, 10), străchini (tipul III c, fig. 6/'2). OrnamenteZe
la această categorie sint relativ mai numeroase decît la celelalte catE>gorii. Subliniem aci: proeminenţele semisferice (fig. 4/8), elipsoidale (fig. 4/7), toarte cu
inceput de perforaţii (fig. 414-6), ca cele din neoliticul tirziu.
O incadrare cronologică cit mai exactă a aşezării este ingreunată, în primul
rind, de materialul rezultat, care nu este nici prea bogat şi nici prea tipic. In
al doilea rind, trebuie precizat faptul că este o aşezare secundară, lipsindu-i dinamismul.
După factura ceramicii arderea, amestecul şi culoarea - aşezarea aparţine,
încă, unui grup cultural ce se dezvoltă din cultura Vinca. Acest grup însă, cronologic, a pierdut contactul cu civilizaţia vinciană. Arderea nu mai este atit de
bună, la fel şi lustruirea. Lipsesc ornamentele incizate. O ceramică de factură asemănătoare se află la Ruginosu 1, în special în nivelul al doilea (Il), doar că acolo
mai sint elemente vinciene - banda punctată, pliseuri degcnerate etc. - transmise
de fazele anterioare. Aşezări în care se petrec fenomene asemănătoare sint la
Honorici2 şi Cuied 3• In alte aşezări. prin legăturile cu cultura Tisa 1, fenomenele
iau un alt curs, aşa cum este cazul cu aşezarea de la Lipova 4 • Analiza formelor
nu ne ajută, aici, prea mult, din lipsa unor cercetări în zonele imediat învecinate, fapt ce nu permite stabilirea unor analogii directe. Caracterul de aşezare
secundară nu permite nici analogii mai îndepărtate. Trebuie remarcat, că majoritatea formelor (fig. 7) sint vinciene. Unele forme sint cunoscute şi in alte culturi,
dar aici lipsesc formele caracteristice altor cultwi.
Cronologic, această aşezare urmează fazei Vinca B 2 (fără a se putea preciza dacă
imediat sau mai tîrziu), fază bine cunoscută în aşezările de la Zorlenţul Mare,
' Aşezare nepublicatA. Sondaje au fost făcute ln 1962 şi 1970 de muzeele din Reşiţa şi Caransebeş. Majoritatea
materialului arheologic se a.OA ln muzeul din Reşiţa. Aşezarea este amJntitA de: E. Comşa, in MFME, 1969, 2,
p. 37, nr. 17; Gh. I.azarovici, ln BanaJica, I, 1971, p. 24, nota 69; Idem, Tipologia şi cronologia culturii Vinla in
BanaJ, ln Ba1111Jica, n (sub tipar), nota 80.
1 Materialul se află la muzeul din Reşiţa. Nepublicat.
• E. Pădureanu, Descoperiri arheologice neolitice şi din epoca br11n•ului din jud. Arad, In BanaJica, II (sub tit)ar).
• Materialul se află la Cluj şi la I.ipova. Pentru cel de la Cluj, cf. Gh. I,azarovici, ln Banatica, I, 1971, pl. XIXIII.
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Fig. 1. - Homojdia. 1 - 2, 4, 6, nuclee; 3, percutor; 5, aşchle.
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Fig. 3. - Homojdia. 1, greutat e de
din

plas ă nep erfor ată; 2, greut at e
cercet ări de suprafaţă).
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Fig. 5. - Homojdia. 1-16, forme de vase.
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Fig. 6. - Homojdia. 1 -4, forme de vase.
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Fig. 7. - Homojdia. Tipuri de forme de vase.
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niv. III, Parţa, niv. II, Ruginosu, niv. Il, Balta Sărată, niv. IP etc., lucru ce
reiese din studiul facturii, formelor şi ornamentelor. Ea aparţine unei etape tîrzii
a orizontului cronologic Vinea C, fără a avea ceva comun cu caracteristicile
acestei ceramici. Din păcate însă, tocmai acest orizont cronologic - Vinca C nu este cercetat in estul Banatului. La acest orizont cronologic, in vestul Banatului, in Banatul iugoslav, in aşezările de la VrSa.c-Ats şi Temeskubin 7 , in imediata vecinătate a graniţei cu Iugoslavia, infloresc fazele C şi D ale culturii
Vinca. In nordul şi nord-vestul Banatului evoluţia culturii Vinca este înlocuită
de dezvoltarea fazei Tisa 1 sau evoluţia unor faze Vinca B 2 ce îşi vor continua
pentru scurt timp evoluţia. Din păcate, nu se cunoaşte care este cursul evoluţiei
nici in aşezări principale din nordul şi estul Banatului. Un lucru este sigur:
elemente Tiszapolgar de import sau influenţe ale acestei faze nu sint cunoscute,
încă, la acest orizont cronologic. In zonele centrale ale BanatulUi fenomenul este,
de asemenea, puţin cercetat. Rămîne cercetările viitoare a preciza evoluţia comunităţilor ncolitice din Banat, dintre orizontul cronologic Vinca B 2 şi cultura
Tiszapolgar.
GH. LAZAROVICI- ION STRATAN

DIE NEOLITHISCHE ANSIEDLUNG VON HOMOJDIA (BEZ.

TIMIŞ)

(Zusammenfassung)
Die Verfasser machen eine Mitteilung liber die Entdeckung einer neolithischen
Ansiedlung in der Ortschaft Homojdia im J. 1969. Die Kulturschicht der Niederlassung beginnt an der Oberflăche und reicht bis in 0,40 m Tiefe, wo sich eine
\Vohnschicht mit Hi.itten befand. Der Fundstoff umfasst: Werkzeug aus Feuerstein,
Opal und gebranntem Ton (Abb. 1-3), Keramikbruchsti.icke verschiedener Typen
und Arten von Gefăssen (Abb. 4-7). Aufgrund der Machart und der Formen
der Tonware glauben die Verfasser, die Ansiedlung geht>re zu einer, aus einer
Vincasiedlung hervorgegangenen Kulturgruppe. Ahnliche Erscheinungen finden
sich in Honorici ·und Cuied. Die Ansiedlung gehort dem chronologischen Horizont
Vinca C an, doch ohne jeglichen Zusammenhang mit der Entwicklung der Vincakultur aus dieser Phase. In der Arbeit wird das Fehlen von Untersuchungen fi.ir
diesen chronologischen Horizont aufgezeigt, besonders was dcn Norden und Osten
des Banats betrifft.

Ibidem, p. 26.
sâpatA de dr. RalaJski delia Muzeul din VItae. Nepublicat. Aşezarea este amintitA la B. Brulmer,
In Neolu u VojrJOtlini, Belgrad-Novi Sad, 1968, p. 85, nr. 61.
7 Gh. I.azarovicl, Malerialul arheologic tle la Temes·KIIllin aflal in Mu11eul Banalului din Timişoara (ms.).
1
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Aşezare
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AŞEZAREA

NEOLITICA DE LA CALATA
(jud. Oluj)

Literatura arheologică din ultimii zece ani a semnalat pe teritoriul satului
Călata din jud. Cluj, la cea. 10 km de Huedin, o aşe1Jarc neolitică pe platoul
unui promontoriu, cota 540 m numit "Vidul Glineii''. situat în partea de sudsud:..est, la aproximativ 1 krn de satul menţionat, la confluenţa văilor Călata şi
Vîlcăului {fig. 1)1.
Pentru o cunoaştere mai detaliată a acestei aşezări, care a fost doar semnalată,
in vara anului 1971 s-au făcut noi recwwaşteri şi s-a efectuat un sondaj, de
proporţii reduse, de către autorii acestei comunicări~. Cercetările noastre s-au
concentrat în marginea estică a platoului, unde cu ocazia lucrărilor agricole au
fost scoase la iveală numeroase fragmente cerarnice şi bucăţi mari de chirpic.
Tot aici, din informaţiile localnicilor, primăvara şi toamna s-au putut observa
suprafeţe ovale de pămînt ars. De la inceput, cercetările de suprafaţă şi sondajul
(fig. 2) au evidenţiat o grupare liniară de şase bordeie circulare de dimensiuni
reduse, cu diametrc ce variază între 1,90-2,50 m şi cu adîncime de 0,50 m.
Materialul arheologic rezultat din săparea unui singur bordei constă în cea
mai mare parte din bucăţi mari de chirpic ars ce păstrează amprentele nuielelor
sau bîrnelor cu suprafeţe plane, care au constituit scheletul lemnos al părţii superioare a semibordeiului. Verificînd poziţia bucăţilor de chirpic, urmele lăsate
de materialul lemnos în citeva fragmente de lipitură, s-a ajuns la concluzia că
bordeiele au avut acoperişuri asauţite, dintr-o carcasă lemnoasă acoperită cu
pămînt.

In general, sub stratul de chirpic s-a găsit un inventar ceramic, nu prea bogat,
tipic aşezărilor neolitice 3• Ccramica rezultată din sondajul efectuat în vara anului
1971 sau recoltată in anii anteriori, cu ocazia lucrărilor agricole, pe care o prezentăm in cele ce urmează, provine de la vase de diverse mărimi, de culoar!;!
roşietică-portocalie (fig. 3, 4, 6/1) sau cenuşie negricioasă, ca re~ultat al arderii
Ferenczi, In Studia, Series Historia, fasc. 2, 1962, p. 31-32. Menţionăm că materialul neolitic adunat cu
de către Şt. Ferenczl nu a fost publicat.
• I,a efectuarea sondajului au fost antrenaţi elevii şcolii generale din localitate, printre care menţionăm pe Cozea.
Nicolae, Cirlig Alexandru şi Herdea Teodor.
• Cc:ramica aparţinlnd culturii Tisa tirzii descoperită de Şt. Ferenczi este identică cu cea recoltată de noi. Mulţu
miJD şi pe această cale cercetAtorului clujean pentru faptul că ne-a pus la dispoziţie vestlgiile găsite In acest loc şi
pentru Informaţiile date In legătură cu această aşezare.
1

Şt.

ocazia

recnnoaşterii acestei:aşezări

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

466

DISCUŢII,

RECENZII

reductoare (fig. 5l1-7, 6/2). Vasele folosite de locuitorii acestei aşezări cocoţate
în vîrful promontoriului au fost lucrate cu mîna, dintr-o pastă fină omogenă şi
bine arsă. Ceramica grosolan lucrată este reprezentată doar de fundul unui vas de
proporţii mari folosit, probabil, la păstrnrea proviziilor de apă sau alimente
(fig. 6, 1). !n peretele fundului (de vas), gros de 3 cm şi cu diametru! de 19 cm
sint vizibile pietricele şi urme de pleavă, materiale folosite ca degresant. Suprafeţele vaselor sint ingrijit lucrate şi prezintă pe ambele feţe, în special pe fragmentele ceramice de culoare roşietică-portocalie, urme de slip gălbui şi lustru.
Cit priveşte forma vaselor, pe baza materialului ceramic se pot deduce cîteva
tipuri. cum sint cele cu picior cilindric şi perforat, cu găuri, de tip fructieră
(fig. 4 2; 5/7; 6/2); străchini din pastă fină de culoare cenuşie negricioasă şi roşie
tică-portocalie (fig. 3/3, 4; 5/2-4); vase tronconice cu pereţii evazaţi şi buza
subţiată (fig. 3/2-3; 5/1).
Ca motive ornamentale pe vasele neolitice de la Călata întîlnim proeminenţe
mari sau mici, perfornte şi neperforate, unele sferice, altele ascuţite, de tipul
"ciocului de pasăre" (fig. 3/1-2, 4; 4/5-9; 5/2, 4, 6). Decoruri aparte avem doar
pe două fragmente ceramice: unul in formă de toartă plastică, asemănîndu-se ~u
litera U in relief (fig. 3/3), iar al doilea ornament este constituit din gropiţe imprimate (fig. 4/2).
Un loc aparte printre materialele arheologice recoltate in primăvara anului 1970,
din acest loc, îl ocupă un idol zoomorf înfăţişînd un bovideu de dimensiuni mici
(7,5 X 2,7 cm) din pastă poroasă de culoare roşietică-portocalie, cu suprafaţa lustruită (fig. 7/1-5). Dacă cercetările noastre n-au pus in evidenţă uneltele folosite
de locuitorii acestor bordeie, se poate preciza cu certitudine, pe baza descoperirilor anterioare, că aceştia au folosit topoarele de piatră şlefuite şi perforate•.
Din succinta prezentare a culturii materiale, care a fost pusă in evidenţă de
modestele noastre cercetări şi recunoaşteri şi ţinînd seama de descoperirile mai
vechi de pe teritoriul satului Călata se desprind citeva concluzii:
!n primul rind, aşa după cum s-a precizat de către cercetătorul clujean Ştefan
Ferenczi, pe platoul situat pe "Virful Glineii" avem de-a face cu o aşezare neoHtică aparţinînd culturii Tisa tirzii. Pentru această cultură neolitică pledează, în
primul rînd, ceramica care conţine o serie de elemente ce vin în sprijinul celor
de mai sus. Astfel, vasele, a căror formă se poate deduce din fragmentele prezentate, .sint aproape identice cu cele găsite in aşezarea neolitică de la Dăbica 5 , cu
cele din regiunea Crişanei şi Cîmpia Tisei 6• Unele forme de vase, cum sint stră
chinile, au fost semnalate printre componentele culturii Tisa de pe teritoriul
oraşului Deva in cartierul CiangăF şi în peştera Devenţului (Vadul Crişului),
jud. Bihors, situată la numai cea. 50 km de Călata.
• Şt. Ferenczi, op. cii., p. 31-32; D. Radu - N. Moiş, In AclaMN, VI, 1969, p. 435-437. Printre materialele
arheologice culese de Şt. Ferenczi se află şi un mic topor cioplit de minA, din silex.
1 N. Vlassa, in AclaMN, VI, 1969, p. 27-45, fig. 6-16.
1 Cf. I. Kutziiln, The Copper Age Cemelery of Tiszapolgar-Bas/Uanya,ln ArhHung, S. IV, XLII, Budapesta, 1963.
' O. Floca, In SCIV, I/2, 1950, p. 220-224.
1 N. Vlassa, In SCIV, XII, 1961, p. 18-23.
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Din materialul ceramic neolitic de la Călata: vasul cu picior cilindric perf01·at,
de tipul "fructieră" 9 , vasele în formă de trunchi de con, străchinile, ornamentate
cu proeminenţe plastice, de tipul "ciocului de pasăre'' sau cu gropiţc imprimate,
constituie elemente definitorii ale culturii Tisato.
Faptul că pînă în prezent la Călata, în cadrul recunoaşterilor şi cercetărilor
arheologice, nu s-au găsit vase pictate pledează pentru datarea aşezării neolitice
de pe "Vîrful Glîneii" la sfîrşitul fazei a doua a culturii Tisa; cind se ştie că
practica pictării vaselor este înlocuită, trecîndu-se, în genere, la olărie monocromă
(roşie portocalie, cenuşi~ negricioasă), ornată cu butoni ornamentali sau fruncţio
nali şi cu gropiţe adîncite. Tot pentru o fază tîrzie a culturii Tisa II mai pledează şi topoarele de piatră şlefuite şi perforate descoperite cu ani in urmă 11 •
Sondajul de mici proporţii, care a pus în evidenţă numai un singur strat de
cultură, probează pentru o aşezare de scurtă durată, eventual un popas, temporar,
al neoliticilor plecaţi din Cîmpia Tisei pe valea Cri.şului Repede spre centrul
Transilvaniei 12. In al doilea rind, cercetările de suprafaţă, fragmentele mari de
chirpic purtind ampr~ntele materialului lemnos al locuinţelor, ne pormit să apreci,em că locuitorii acestei aşezări au vieţuit in bordeie grupate in şiruri, la mică
distanţă unele de altele, cu acoperişul ascuţit şi pereţii din pămînt amestecat cu
paie, pleavă şi pietriş, susţinuţi de un schelet lemnos (nuiele împletite şi bîrne);
semibordeie care au fost semnalate la Dăbica 13 .şi în Ungaria la Csongradl4. Credem
că viitoare cercfitări, de proporţii mai mari, vor aduce precizări suplimentare în
ceea ce priveşte inti~nderea suprafeţei locuite, gruparea bordeielor şi cultura
materială. Descoperirea unui idol zoomorf înfăţişînd un bovideu, prezent şi in
alte crulturi şi aşezări neoliticc 1:', constituie o dovadă grăitoare in ceea ce priveşte
manifestările cultico-artistice ale localnicilor 11eolitici. Cit priveşte amplasarea
aşezării omeneşti pe acest promontoriu dominant, izolat, cu pantele abrupte, avînd
o înălţime relativă de c-ea 300 m faţă de nivelul satului Călata, credem că nu
a fost aleasă la întîmplare. Se poate aprecia că în cazul d(' faţă, ca de altfel şi
la Dăbîca, populaţia neolitică, redusă ca număr, a căutat să-şi fixeze aşezările
deschise în locuri prielnice pentru îndeletniciri agricole, dar şi uşor de apărat.
Contribuţiile noastre la cunoaşterea istoricului satului Că\ata. departE' de a fi
spus totul despre aşezarea neolitică de pe "Virful Glineii·', au urmărit să prezinte
cultura materială şi unde concluzii, ca bază documentară pentru viitoarele cercetări arheologicelG.
D. RADU -

N.

MOIŞ

' N. Vlassa, in SCIV, XV/2, 1964, p. 360; ActaMN, VI, 1969, p. 30, fig. 6/3; O. Floca, în SCJV, I/2, 1950,
pl. III/2; I. Kutziăn, op.cit., p. 55, fig. 24 b; pl. XLIX, 6; LXXXI, 6; N. Kalicz, in ArchErt, 85, 1958, p. 3-5,
fig. 1/1.
10
I. Kutziăn, op.cit., pl. II/1-5, 8-9, 11-12; 111/1-7; XL/1-2, 5, 7; LX\"111/1; LII/2-3; LXVI/2-3;
N. Vlassa, in ActaMN, VI, 1969, p. 30, fig. 12-14, 16; în SCIV, XII, p. 18, fig. 2/1-4; N. Kalicz, op.cit., pl•
I/1-2, 6-8, 10, 12, 14-15; 11/19; IV/3; O. Floca, op.cit., pl. ll/4; III/!; VII/3 -6.
11 D. Radu N. Moiş, op.cit., p. 435.
11 Pentru detalii in legătură cu penetraţia culturii Tisa in Transilvania, ci. N. \'lassa, in SCIV, XII, p. 21;
A.ctaMN, VI, 1969, p. 31.
11 N. Vlassa, in ActaMN, VI, 1969, p. 28.
" Gy. Gazdapusztai, în ArchErt, 89, 1962, p. 13.
" N. Vlassa, op.cit., p. 29.
11 Materialul arheologic se află in Muzeul şcolar din localitate.
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L'HABITAT Nf':,QLITHIQUE DE CALATA (DEP. DE CLUJ)
(Rkswm:!)
Les recherches arch&ologiques effectues par les auteurs sur le promontoire
"Virful Glineii" (fig. 1) sur le territoire du village de Călata situe a
environ 10 km. sud-<mest de la viile de Huedin, departement de Cluj, ont mis
en evidencc l'existencl' d'un habitat neol.ithique.
Conformement aux trouvailles anterieures et compte tenu de la forme des vases,
dC"S moti!s orncmentaux sur les fragments ceramiques (fig. 3--0), les auteurs
precisent que cct habitat apparlil"Ilt a l'elape tardive de la culture de Tisa. On
mentionne ensuite, que la population de cet habitat a vecu dans des hutt€5 ayant
un toit pointu, forme d'un squelette en bois couvert de terre glaise. Oette population
adorait des id~PS z.oornorphes (f.ig. 7).
n~
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2

Fig. 3. - C ăl ata. Fragmente ceramice (buze de vase, 1-3) de culoare ro ş ietică-portocalie ,
ornamentate cu proeminenţe.
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Fig. 4. - Cii.lata. Fragmente ceramice (1-4)
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(5-9) de culoare

roşieticll-por

Fig. 5. -

Călata .

Fragmente ceramice (1-5, 7), fragment de buton (6) de culoare
negricioasă şi o bucată de chirpic (8) .
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CiUata. Fund de vas de culoare roşieticl-portocalie (1)
cu picior, perforat (2).
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5Fig. 7. - Călata. Idol zoomorl _
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CONTRIBUŢII

LA

CUNOAŞTEREA

NEOLITICULUI

DIN BIHOR

Satul Peştiş a intrat în literatura de specialitate prin descoperirile paloontologi.ce de vîrstă triasică efectuate de Jurcscik Tiberiu1, şeful secţiei de ştiinţe
naturale de la Muzeul Ţării Crişurilor. Tot dînsul ne-a semnalat existenţa unei
peşteri în această localitate, pe~teră care a constituit obiectiV'lll cercetărilor noastre.
Situat la poalele munţilor Plopiş, pe ~oseaua care duce de la Aleşd la Pădurea
la 3 km est de Aleşd, satul Peştiş se întinde de-a lungul văilor afluenţilor pîrîului cu acelaşi nume (Valea Şinteului ~i Valea Morii). Ramificaţia estică
a satului urmează cursul pîrîului Valea Morii cea. 2 km, după care, la confluenţa
·văii Morii cu Valea Lion, pe un promontoriu cu coaste abrupte care separă cele
două văi, se află peştera denumită de localnici "Piatra Jurcoaiei".
Săpată în calcar de vîrstă triasică, peştera constituie cea mai dezvoltată formaţiune carstică de pe versantul drept al văii Crişului Repede. Portalul peşterii este
orientat est - sud-est avînd o deschidere ce nu depăşeşte 3 m lăţime, iar înălţimea
de 1,60 m. Peştera comportă o singură galerie lungă de 5,51) m, avind în medie
aceeaşi lăţime. La capătul acestei galerii scurt.P se găsesc două mici ramificaţii,
una mai îngustă spre nord ~i alta l.l.'ŞOr mai largă în sens opus, dî:n.d impresia unor
galerii colmatate. Tavanul C'Ste neuniform; în treimea mijlocie urcă brusc in formă
de cupolă (cea. 4 m de la planşeu) această lărgire bruscă înspre portal fiind
separată de o "perdea" de calcar corodat, relativ îngustă, jar înspre fundul peşterii
se lărgeşte uşor. Interiorul este lipsit de formaţiuni concreţionare, pereţii fiind
puternic lapiezaţi. Boltirea tavanului, precum şi ramificaţiile s-au dezvoltat de-a
lungul diaclazelor. Pereţii din spre sud formează un diversticol încadrat între
două coloane de calcar corodat, care apare la intrare ca o fereastră. Peştera, uscată
şi relativ însorită, a oferit condiţii prielnice unei locuiri umane încă din cele
mai vechi timpuri.
Neagră,

din gura peşterii spre interior, lungă de 4,40 m şi lată de
stratigrafice au fost îngreunate prin faptul că pămîntul fiind
prăfos a fost deranjat de crotovine sau rădăcini. Pe o porţiune relativ miCa
(caroul 2-3 al malului sting) s-au putut face unele constatări de acest ordin
(vezi profilul).
S-a trasat o

2,10 m.

casetă

Ob'servaţiile

Stratul de cultură are o grosime relativ mică, între 0,10 m şi 0,60 m. Primul
nivel (0,10-0,27-0,30 m), format din pămînt negru prăfos, conţine în majoritate
1

Jurcsâ.k Tiberiu, Primele resturi de notozaurimi de vlrsltl

aniziană
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ceramică grosolană,

dar şi fragmente ceramice lucrate dintr-o pastă mai îngrijită.
de culoare cenuşie lustruită uneori cu grijă, cu amestec de mică.
Al doilea Tlivel, format dintr-un strat de pămînt brun-r~cat mai compact
(8,27-0,30-0,60-0,65 m), conţine in proporţie mai mică ceramică grosolană, frecvenţa ceramicii fine este mai mare, la baza lui descoperindu-se chiar şi ceramică
pictată. Tot in acest nivel, in caroul 3, semnalăm prezenţa unei vetre de foe
încadrată de doi mari bolovani. Este o vatră simplă, pămîntul fiind puternic ars,
conţinînd multă cenuşă, fragmente ceramice, oase de animale şi chiar umane.
Remarcăm de asemenea prezenţa oaselor umane, in special de copii, în ambele
straturi.
Incepind de la -0,30 m apar prăbuşiri de stinci in special în malul stlng.
stratul de cultură continuind printre acestea. La adincimea de 0,60-0,65 m
stratul de cultură se încheie brusc, solul devenind galben-r~ietic, lutos, pînă la
adincimea de 1 m după care incepe lutul fosil r~u inchis (conţinînd oxizi de
fier). Acestui strat îi urmează un strat galben nisipos, rezultat al descuamării
stincilor din patul peşterii. S-a săpat pînă la adincimea de 1,60-1,80 m, atingindu-se patul peşterii, straturile de sub 0,65 m adincime fiind complet sterile din
punct de vedere arheologic.
Pentru a termina cPrcetarea completă a peşterii s-a mai trasat o casetă de
60/20 cm in partea stingă şi de 1,25/2 m în partea dreaptă, astfel incit intreaga
suprafaţă a peşterii a fost degajată. Materialul provenit de aici PSte identic cu
cel din prima casetă.
Ceramica

Ceramica descoperită in ambele niveluri este foarte fragmentară, fiind in
acelaşi timp şi foarte corodată. Analizind fragmentele păstrate, putem spune' că
ceramica ambelor niveluri prezintă o unitate de fonne şi decor, diferenţele constatate
referindu-se mai mult la conţinutul pastel şi la aplicarea decorului. Se pot reconstitui astfel forme de pahare, cupe, ceşti, buze de străchini sau boluri, specifice
culturii Tisa, precum şi vase mai mari a căror formă nu o putE'm preciza. Pasta
ceramicii din primul nivel comportă două categorii, avind in general o culoare
cenuşie, cenuşie-<:ărămizie. Unele fragmente sint lucrate dintr-o pastă cenuşie
grosolană conţinînd mult pietriş şi nisip, aspră la pipăit. Altele, lucrate mai [ngrijit,
dintr-o pastă bine frămîntată, fără impurităţi, au un luciu cenu<?iu metalic, conţi
nînd paiete infime de mică. Vasele au in general pereţii subţiri, buza dreaptă
(fig. 4/6; 7/2), dar sint prezente şi fragmente -de vase mai mari, cu pereţii groşi
(fig. 9/1-5).
Ca elemente de decor remarcăm o suită de butoni mai mari sau mai mici
(fig. 7/4, 7, 9; fig. 4/6; fig. 7/1), butoni in formă de "cioc de pasăre" perforaţi
lateral, gropiţe imprimate dispuse pe mai multe rinduri (fig. 7/1, 4), iar pe cîteva
fragmente barbotinarea (fig. 7/8).
Ceramica nivelului II se prezintă unitară cu cea din primul nivel, repetind in
general aceleaşi fonne şi decor aplicat. Ceramica de uz comun prezentă şi în
acest nivel conţine mai puţine impurităţi, fragmentele descoperite aparţinînd unor
vase mai mari cu pereţii groşi (fig. 4/1-4; fig. 5/7, 9). Categoriei fine, din pastă
cenuşie lustruită, ii aparţin şi fragmente de pahare sau ceşti cu pereţi subţiri şi

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

DISCUŢII,

RECENZII

479

buze drepte decorate cu mid proeminenţe (fig. 5/1, 6; fig. 6/7) sau gropiţe imprimate dispuse pe mai multe rinduri sau in rozetă (fig. 5/2-3, 5-6). Remarcăm
de asemenea fragmente de străchini cu buza lobată, din aceeaşi pastă cenuşie
fină cu paiete de mică, bine lustruită (fig. 4/2, 5). Alălw-i însă de această ceramică
- comună ambelor niveluri - semnalăm prezenţa unei ccramici lucrate dintr-o
pastă foarte fină de culoare roşie, roşie-portocalie, care este uneori chiar pictată.
Şi de această dată starea extrem de fragmentară şi de corodată nu permite reconstituirea completă a deccrului şi iormelor. Dăm mai jos o descriere a acestor fragmente pictate:
1. fragmente ceramice lucrate dintr-o paslă roşielică-gălbuie foarte fină. omogenă,
decorată cu benzi roşii-portocalii (fig. 10/1-2, 4-6);
2. în alte cazuri se remarcă prezenţa unui fond angobă dC' culoare alb-gălbuiC'.
peste care s-a aplicat pictura constind din benzi sau fişii roşii, puternic
corodate, şterse, păsl.rîndu-se vag urma pc fondul angobă şi pC'rmiţind astfel
reconstituirea decorului <fi'g. 10/7, 9);
3. citeva fragmente au ca decor benzi negre trase peste pasta roşie-cărămizie
sau pe un fond angobă care păstrează conturul picturii şterse pe aJ.ocuri
(fig. 10/8, 10, 12);
4. în sfîrşit, alte cîteva fragmente sînt lucrate dintr-o pastă fină roşie, avind un
slip mai închis, bine lustruite (fig. 10/11, 13). In loatC' cazurile pictura a fost
executată înainte de ardere şi numai în C'Xtcriorul va<;ului, interiorul fiind
lusti'tlit.
Unelte

In general uneltele descoperite sînt puţine la număr şi deci nu prea variate:
1. fragment de săpăligă din corn de cerb (fig. 6/12); 2. sulă de os cu virful rupt
(fig. 6/13); 3. străpungător de os cu vîrful rupt (fig. 6ill); 4. vîrf mic de sulă de
os (fig. 6/8); 5. două fragmente de oase cu urme de cioplire; 6. fragmente de dalte
din piatră şlefuită (fig. 6/10); 7. gresie mică şlefuită (fig. 6/9); 8. fragment de
rişniţă; 9. aşchii atipice de silex şi obsidiană, cu urme de cioplire. Semnalăm de
asemenea prezenţa unor aşchii alipice de cuarţit în ambele straturi, precum şi a
unor roci cu un bogat conţinut de mică, care a fost folosită de altfel şi în compoziţia pastei ceramicii.
Mormîntul

In caroul 4, la adîncimea de 0,52 m, a fost descoperit un moNll.Înt chircit, apar1\.lllUi copil în vîrstă de 6-8 ani (fig. 8/1). Pămîntul prăfos şi relativ afinat
r.u a păstrat conturul gropii. Scheletul, orientat est-vest, a fost inhumat în poziţie
chircită, culcat pe partea dreaptă, fiind parţial distrus. Lipseşte astfel zona
maxilară, membrul anterior sting, precum şi membrele inferioare (incepind cu
porţiunea distală a femurului). Din studiul scheletului reiese că mina dreaptă,
îndoită din cot cu palma in sus, rezema craniul care se păstrează in stare foarte
fragmentară. Poziţia femurului stîng denotă că piciorul a fost îndoit aproximativ
in unghi de 90° faţă de corp. Observarea atentă a mam.dibulei abestă prezenţa
dinţilor lacteali, dantura definitivă fiind in erupţie. Se mai păstrează de asemeţinînd

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

480

DISCUŢII,

RECENZII

nea un număr de 11 vertebre, 11 coaste şi cîteva fragmente, un humerus, un
omoplat, un fragment de cubitus, un fragment de radius, un os metacarpian şi
13 falange, precum şi un fragment de :femur2.
In jurul vertebrelor cervicale ale scheletului s-au descoperit un număr de
mici aplatizate şi găurite, din os. Imediat in spatele scheletului, in
d~ptul capului, se afla un vas fragmentar (1/ 2 ) lucrat dintr-o pastă grosolană
de culoare cenuşi<', pc alocuri roşietică. Tot in dreptul capului, in apropierea
,·asului, se afla o sulă de os şi mai multe fragmente ceramice dintre care unul
- fragment de fund de vas - fusese chiar pictat. In faţa craniului la 0,20 m
distanţă de acesta se afla un al doilea vas, lucrat din pastă fină de culoare
roşi~ărămizie, pe alocuri cu pete cenuşii.
5

mărgele

Descrierea inrentarului
1. Vas fragmentat (•12). in formă de oală cu fundul drept şi plat, cu profil uşor
rotunjit, buza uşor subţiată, dreaptă. La 7 cm sub buză vasul este prevăzut cu
doua proeminenţe, acelaşi număr existind probabil şi in partea care li~te.
Pasta conţine ca degresant pietriş şi nisip, fiind arsă neuniform şi puternic coroclată. Jnălţimea vasului este de 22 cm, diametru! maxim de 21,5 cm, diametru!
fundului de 11 cm, iar cel al gurii de 17 cm (fig. 8;'4).
~.

de formă uşor bitronconică, lucrat din pastă fină, bine frămîntată,
de culoi.lre roşie-cărămizie, cu pete cenuşii. Arc fundul drept, buza
dreaptă, uşor subţiată spre interior. Vasul este prevăzut cu două proeminenţe
În fonnă dP .. cioc d<' pasăre'', perforate Şi UWr CUrbate in SUS, dispuse pe diametrul maxim şi două proeminenţe organice, împinse dinlăuntrul vasului. Din
dreptul celor două găuri ale proeminentci perforate s-a tras o linie incizată pe
toată circumferinţa vasului, separindu-1 astfel în două părţi. Această linie incizată
păstrează pc alocuri urme de culoare alb-gălbuie, asemenea angobei de pe fragmentele ceramice pictate, indicind existenţa unei eventuale picturi, care insă
nu s-a mai păstr-a.t. Datorită modului in care sint dispuse cele 4 proeminenţe,
privit de sus vasul are fonna uşor romboidală (fig. 8/2-3). Inălţimea vasului este
de 25.3 cm, diametru! maxim 24,8 cm, diametru! gurii 10 cm, iar cel al fundulUi
de 9 cm.
3. Mărgelele, in număr de 5, sint lucrate din os, avind forma aplatizată (fig. 8/6).
4. Suia de os, avînd lungimea de 10,1 cm, este lucrată din metapodiu de căprior
(fig. 8/5).
Vas

omogenă,

*
Pentru incadrarea cronologică
mica oferă bune criterii de datare.

1 Determinările

exacte ale oaselor

aparţin

şi

culturală

tov. T. Jurcsak,

a descoperirilor de la

căruia

li
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Formele, pasta, decorul, îşi găsesc analogii in aria celei de a II-a faze de
dezvoltare a culturii Tisa, faciesul Herpaly, analogii mult prea cunoscute pentru
a necesita referiri speciale. Inventarul mormîntului îşi găseşte de asemenea analogii in cimitirul şi aşezarea de la Zengovarkony 3 din Ungaria, apat·ţinind cu precădere

culturii Tisa II.

Torţile

in formă de "cioc de pasăre", perforate şi curbate in sus (ca acelea ale
vasului descoperit in mormintul de la Peştiş) sint prezente şi aici (pl. 22/9), ca şi
acelea ale vasului fragmentar (pl. 22/7). Pentru primul vas găsim de asemenea
analogii in M. 135 (pl. 46/6) şi in M. 206 (pl. 59/2). Există de asemenea citeva
fonne înrudite (pl. 86/29, 32). Fragmentele ceramice pictate cu fîşii late roşii sint
prezente şi la Zeng6varkony în M. 214 (pl. 60/2). Mărgelele îşi găsesc bune analogii în M. 298 (pl. 72/12).
Cercetătorul

clujean Nicolae Vlassa, discutind citeva fragmente ceramice pictate din peştera Devenţului 4 , precum şi ceramica pictată descoperită in centrul
oraşului Cluj5, ajungea la concluzia că ele reprezintă "... un facies cultural inrudit deopotrivă cu cel "Lumea Nouă" şi cu grupul Herpal.y al culturii Tisa 11" 6 •
Autorul arată în continuare că "... materialele de la Cluj, Suceag, Palatca şi
peştera Devenţului se plasează nu nwnai tipologie şi stilistic, ci şi geografic !ntre
arealul "Lumea Nouă" şi cel Herpaly, drept verigi de legătură ale unei vaste
zone cu o cultură cu ceramică pictată căreia - pînă acwn - nu i se cunoşteau
decit manifestările extrem estice ("Lumea Nouă") ori extrem vestice (grupul
Herpaly)".
Pe baza materialelor prezentate in lucrarea de faţă putem conchide că descoperirile de la Peştiş se încadrează atît tipologie şi stilistic, cît şi geografic in aria
stabilită de cercetătorul clujean.
In lucrarea "Contribuţii la problema neoliticului .. ." 1, N. Vlassa preconiza că
" ... nui descoperiri la vest de zona Cheilor Turzii şi spre răsărit de Oradea vor
veni să adeverească supoziţiile noastre". Se pare că descoperirile de la Peştiş
confirmă justetea acestor supoziţii şi că descoperirile viitoare le vor transforma
în certitudini.
D. IGNAT

Jânos Dombay, Di~ Si~dlung und das Grab~rt~ld in z~ng6u4rlcorty, In Arc11Hvrtg, S. N., XXXVII, 1960.
• N. Vlassa, In SCIV, XII/1961, p. 17.
• Idem, In ActaMN, IV/1967, p, 415-416.
• Idem, in Apulum, IX, 1971, p. 29.
7
Idem, In Apulum, IX, 1971, p. 29.

0

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

482

LISTA RESTURILOR FAUNISTICE DESCOPERITE LA
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Specia sau grupa
1

Turdidae sp. ined. (sturz)
Lepus europaeus (iepure)
Castor fiber (castor)
Glis glis (pirş)
Vulpes vulpes (vulpe)
Canis lupus (lup)
Ursus arctos (urs brun)
Meles meles (bursuc)
Felis silvestris (pisicA sllb.)
Sus scrofa ferus (mistreţ)
Cervus elaphus (cerb)
Capreolus capreolus (căprior)
Bos taurus (bou)
Ovis aries (oaie)
Capra hircus
Fragmente nedet.

DISCUŢII,

PEŞTIŞ 1

Categoria 1 fNr.
ragm.

%

10
16
13
Il
7
1
3
18
5
31

1,95
3,13
2,50
2,10
1,03
0,19
0,57
3,50
0,95
6,65
1,90
2,50
0,95
0,19
0,19
71,70

sălbatic

...
..

......
..

....
..
.
dom estic
....
-

10

13
5
1
1
367
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Obs.

100

Total animale sAlbatice = 138
Total animale domestice = 7

BEITRĂGE

ZUR KENNTNIS DES NEOLITHIKUMS IN BIHOR
(Zusammenfassung)

Die im Sommer 1971 in der .,Piatra Jurcoaiei"-Hohle beim Dorf Peştiş (etwa
3 km &tlich von Aleşd) unternommenen Bodenuntersuchungen bringen neue Daten
zur Kenntnis der Jungsteinzeit in Bihor.
Dic neolithische Bev:ohnung dieser Hohle hinterliess zwei Schichten, deren
ăltere auch bemalte Keramik enthălt. Die Wohnschicht liegt zwischen 0,10-0,60 m.
Im zweiten Niveau wurde eine Feuerstelle und ein teilweise gestortes Hockergrab
van einem 6-8 jăhrigen Kind gefunden. Die Grabbeigaben bestehen aus einem
bruchstiickhaften Gefăss mit Knubben, einem Gefăss mit zwei Griffknubben in
Schnabelform und mit zwei Vorspriingen, einem Knochenpfriem und fiinf
scheibenfOrmigen Knochenperlen.
Die Funde von Peştiş gehoren der zweiten Entwicklungsphase der Theisskultur,
nămlich der Herpaly Fazies an und sind analog zu den Funden van Zeng6varkony
in Ungarn und zu denen von Cluj, Cheile Turzii und Alba Iulia.
1

Determinările

au fost

făcute

de T. ]urcsâk.
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1

1

1

Fig. 1. - Peştiş, peştera "Piatra Jurcoaiei". Plan de situaţie.
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Fig. 2. -

Peştiş, peştera

.. Piatra Jurcoaiei".
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Secţiune.
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Fig. 3. neolitic; IV

::~- ~,

Pe ş ti ş, 1971. Profilul taluzului vestic. I
galben-roşcat; V
lut fosil, ro ş u;

= lut

=

~
~il

t

'.

(-_

= humus ; II = primul nivel neolitic; III = al doilea nivel
VI = stîncă descuamat ă ; VII = stînci ; VIII = vatră de foc.
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1

Fig.

4. -

Pe ştiş .

Fragmente ceramice.
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2.

3

5

6

1

8

9
F ig.

5. -

Pe şti ş.

Fragmente ceramice .
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e
10

9

Fig.

6. -

Peştiş.

Diverse piese neolitice.
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4

5

1

9
Fig.

7. -

Peştiş.

Fragmente ceramice.
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1.

Fig.

8. -

Peştiş.

Mormintul neolitic.
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1

Fig.

9. -

Peştiş.

Fragmente ceramice.
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8
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13

Fig. 10. -

Peştiş .

Cera mic ă
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DESCOPERIRILE DIN EPOCA BRONZULUI
DE LA OBREJA (JUD. ALBA)

Cu prilejul săpăturilor întreprinse în importanta aşezare daca-romană de la
Obreja (corn. Mihalţ, jud. Alba)l s-au descoperit şi vestigii preistorice. Dintre
acestea, conducătorul săpăturilor ne-a încredinţat spre studiu şi publicare pe cele
din epoca metalelor2. In cadrul de faţă atenţia noastră se ~oncentrează asupra
urmelor din epoca bronzului, pe celelalte prezentindu-le doar 3•
Mat<:!rialul de tip Coţofeni este cel mai puţin reprezentat în aşezarea preistorică
de la Obreja, atît din punct de vedere al formelor, cit şi al ornamentării. Motivul
ornamental cel mai des intilnit este banda formată din două linii paralele, incizate,
umplute cu crestături. Nu am întîlnit nici Linsenkeramik, nici ornamcntarc cu
Furehenstich (fig. 3). Notăm şi un fragment de buză dreaptă, cu muchia alvcolată,
avînd ca ornament, pe perete, sta-iuri rare (fig. 3/3). Toate fragmentele descoperitE'
aparţin unor vase mari, probabil acelor aşa numite "amfore" de tip Coţofeni, natural, cu excepţia fragmE:>ntului de buză dreaptă.
Materialul din epoca bronzului aparţine culturii Wietenber~ şi Noua. Prima este
mai bogat reprezentată, cea de-a doua sporadic.
Cunoscute şi deja amintite 4 , vestigiile arheologice de tip Wietenberg se întind
pe o mare parte a aşezării daca-romane (v. planul, pl. 1)", ele grupindu-se cu
precădere in partea de sud a acesteia. Fără îndoială, continuarea săpăturilor va
avea ca rezultat şi sporirea urmelor de tip Wietenberg. Considerăm însă utilă
publicarea materialelor ieşite pînă acum din săpăturile efectuate, datorită importanţei şi varietăţii lor.
Ceramica, care poate fi atribuită purtătorilor culturii Wietenberg, provine, în
marea ei majoritate, din locuinţe, dar şi dintr-un mormint, ce constituie, pînă in
prezent, o descoperire izolată.
1
Vezi recenta publicare cu bibliografie: D. Protase, Aşuarea şi cimuirul daco·roman tle la Obreja (Tr4nşil11ania),
in A etaM N, VIII, 1971, p. 135 sqq.
1
Este pentru aoi o plăcută datorie de a mulţumi şi pe această cale responsabilului şantierului, ur. D. Protase
• Locuirea preistoricA de pe teritoriul aşezării daco·romane este mai variată decit o presupunea autorul săp,it':
rilor (d. D. Protase, in ActaMN, VIII, 1971, p. 136). În afara urmelor Petreşti şi Wietenberg, pot fi atcstatc, in mod
sigur, fragmente ceramice sau vase Coţofeni (pomenite insă de către D. Protase, Obreja, in Jan Filip, Enzykloptl.disehes
Handbuch zur Ur· und Fruhgesclaichte Europas), Noua, Hallstatt A-B şi Hallstatt C.
• K. HOJedt, Die Wietenbergkultur, in Dacia, N.S., IV, 1960, p. 112, nr. 102 (pe baza materialului din 1\luzcul
Deva); v. şi SCIV, XIV, 1963, p. 457, nr. 62; SCIV, XV, 1964, p. 559, nr. 68.
• Planul după Protase, in A etaM N, VIII, 1971, pl. I, schematizat şi adnotat de noi pentru diversele ucscoperiri
din epoca metalelor.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

494

DISCUŢII,

RECENZII

Singurul exemplu de tip de locuinţă surprins cu certitudine este bordeiul din
XXXVII6.
Analizind ceramica din aşezare, rezultă că specia de ceramică grosolană este
mai puţin reprezentată şi, datorită faptului că nu poate fi utilizată pentru cronologie şi tipologie, ne vom ocupa de ca doar tangenţial.
Oeramica fină este bine arsă, de obicei cie culoare închisă, un brun negricios
foarte aproape de negru. Fragmentele deschise la culoare sint <roşii, cu nuanţe înspre
roşu-gălbui sau înspre cărămiziu. Slipul este de bună calitate şi, cel mai adesea,
lustruit. Degresantul folosit este nisipul cu sau fără pietricele, acestea întilnindu-se doar la ceramica grosolană. Formele ceramicc care se pot reconstitui aparţin
rcpcrloriului general al culturii Wietenbcrg. Intilnim oale (pl. V, 1) 7 , vase cu buza
lobată (pl. IX, H/1-3; pl. X; pl. VII, 2; pl. Il, 8)B, vase plate cu toartă (pl. II, 7, 9)u,
străchini mai mari (pl. III, 12; pl. IX, B/1-2) 10 sau mai mici (pl. III, 1, 2, 5, 7;
pl. IX, D'1-4)11, ceşti (pl. Il, 1-4, 10; pl. IX, E.'1-4)12, căni (pl. Il, 5; pl. III, 9;
pl. IX, C 1-2)13, farfurii (pl. VI, 2; pl. IX, F/l)H şi un vas miniatură (pl. II, 6;
pl. IX, G;::!) 15 . Mai trebuie menţionatP două forme de vase nesemnalate pînă acum:
un tip de castron, cu muchia Luzei teşită (pl. III. 11; pl. IX, I/2)1 6 şi o vatră
porlativă. parţial rcconstituibilă (pl. VII, 1; pl. IX, G.'I)Ii. Amintim, aparte, Wl vas
(fig. 4; pl. IX, I/1)1B aparţinînd culturii Wictenberg, faza tîrzie.
secţiunea

D. Prolnsc, In AclaMI\', VIU, 1971, p. 139, fig.~' Cl. 1. H. Cri.şan, Necropola de incineratie aparJillind culturii ll'ielmberg·Sighişoara, de la Bislri/a, ln Mllleri4Je,
IX, 1970, p. 155, fig. 12/A/1.
1
K. Hon-dl, in Dacia, N.S., IV, 1960, p. 125/K şi fig. 12/K; "'· Chiui~, Beilriige :ur Kennlr~u der Wieler~berg
kultur im Lichle der neuen Fwnde t·on Derşida, ln Dacia, N.S., Xll, 1968, fig. 12/Ill, 1-2.
1 K. Hor~dl, in Dacia, N.S., 1\', 1960, p. 125 şi fig. 12/G/10.
10 K. Horl'dl, In Dac1a, N.S., IV, 1960, p. 118/D şi fig. 12/B.
11 K. Hore-tit, In Dacia, N.S., IV, 1960, p. 123/E şi fig. 12/E.
11 K. Horcdt, in Dacia, N.S., 1\', 1960, p. 123/F şi fig. 12/F.
11 K. lloredt, in Dacia, N.S., IV, 1960, p. 118/C şi fig. 12/C.
"K. Horcdt, In Dacia, N.S., IV, 1960, p. 125.
" K. Horedt, In Dacia, N.S., IV, 1960, p. 125.
11 K. Horedt, in Dacia, N.S., IV, 1960, fig. 12; N. Chidioşan,ln Dacia, N.S., XII, 1968, fig. 12; 1. H. Cri~an,
in Mllleriale, IX, 1970, p. 155, fig. 12.
17 Este
pentru prima dat:l dud, dup11 cunoştinţa noastră, o vatră portativă este descoperită in aria culturii
Wictcnbcrg. Nu credem, sub rezerva unor viitoare săpături de amploare, concludente, că acest produs ceramic este
caracteristic culturii Wit:tcnLcrg, ci, mai degrab:., r~prczinlă o influenţă din culturile invecinate: Verblcioara, Otoman.i,
Pecica. Pentru răspindirea vctrdor purtati ve la aceste popula\ii, cf. D. Bcrciu, Arheologia preistoricd a Oller~iei, Craiova,
1939, fig. 137/7; D. Bcrciu, D1e Verbicioara·Kullur, in Dacia, N.S., V. 1961, p. 136 fig. 6, p. 143; Posta Bela, A
HIIIV/Jri·Bolaogi aslltti.sok, in A rchErl, XV, 1895, p. 1 sqq.; J. Banner, Der Ursprung des griechischen Pyraur10s, in
DolgSreged, \', 1929, p. 46, lig. 6, 8-11; J. Banner, Grabung bei Os:mlit·J", Szcgl-d, 1938, p. 49, fig. 44 şi p. 97
(citat după Berciu, Dae~a, N.S., V, 1961); F. Tompa, 25 ]ahre Urgeschichlsforsclumg in Ungarn, in 24/25 BRGK, pl.
47/8, Il; L. Hâjck, Trouvaille prtcieuse de l'âge du bro11ze faile a Barca pres de Ko!ice, in AR, V, 3, 1953, p. 319322, 420-421, 427-428; P. Patay, PrelimintJry reporl on the reswlls of ezcavatior~s III Nagybtilony cemetery,ln ArchErl,
81, 1954, p. 33-49, 38 fig. 6; D. Popescu, Cerceldri arheologice in Transilvar~ia, 1, Sor~dajele de la Socodor, 1948, ln
Materiale, II, 1956, p. 68-69, fig. 29/1; 9/6; 16/2; D. Berciu, Eug. Comşa, Sdpdturile tJrheologice de ltJ Balkr Verde
şi G~tgoşw, in Mllleriale, II, 1956, p. 303, fig. 38. Originea vetrelor portative trebuie căutată in sud; cf. lieurtlcy,
Prehistoric Macedor~ia, Cambridge, 1939, p. 125, pl. XXII, 474 (citat după Berciu, in Dacia, N.S., V, 1961). Pentru
perpetuarea acestui produs In epoca timpurie a fierului, cf. şi C. Kacs6, Ur~ele consideraţii cu privire ltJ ger~e:a
eeramicii dir~ rJecropola lumulard de la Ldpuş, ln Marmatia, II, 1971, p. 39-40, cu bibliografie. Analogia cea mai apropiată a piesei publicate de noi, n.i se pare a fi exemplarul de la Pecica, inedit, in MuzlstTrans ; ne referim mai ales
la fragmentul din porţiunea superioară a piesei de la Obreja, care este aproape identic cu aceeaşi porţiune din vatra
portativă de la Pecica. Fiindcă un contact lntre culturile Wietenberg şi Pecica poate fi admis (cf. intra, nota 27a).
1
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Elementele de ornamentare sint cele cunoscute în cultura Wietenberg: linia incizată simplă, crestăturile, impresiunile triunghiulare, alveolările, canelurile, impunsăturile rare şi cele succesive. In cazul din urmă e necesar să reliefăm faptul că
există împunsături succesive fin executate sau late, într-o tehnică mai puţin
îngrijită. Pentru realizarea primelor se utiliza un instrument care permitea şapte
opt împunsături simultane19 , în timp ce realizarea celor late pretindea un simplu
virf ascuţit cu care se lucra într-o incizie anterior trasată 2 o.
Ornamentele realizate sint şi ele proprii culturii pe care o tratăm 21 . Cel mai
frecvent întîlnită este banda formată din două linii paralele, incizate, spaţiul
dintre ele fiind umplut cu crestături, cu împunsături rare sau cu impunsături
succesive fine. In acest fel sint executaJte şi spirale sau meandre. Benzi·le în
ziif'-zag sint execu·cate pl'in haşurarea fondului, lăsîndu-se neatins ornamentul propriu-zis. Canelurile sînt, fără excepţie, oblice şi se asociază fie cu benzi umplute
cu crestături sau cu alveole ovale, fie cu şiruri de impresiuni triunghiulare. Nu
trebuie uitate nici triunghiurile haşurate în interior. Ornamentele executate cu
împunsături succesive late se găsesc, in general, pe străchinile inalte şi constau din
meandre sau spirale al căror duct este frint, rezultind, din ce în ce mai mici,
tl"iunghiuri cu laturile arcuite22.
O menţiune aparte merită mormîntul de linhumaţie descoperit in secţiunea
XXIII, groapa "e", care se găsea între metrii 0,30-2,30, în capătul de vest al sectiunii. Dimensiuni: diametru! = 2 m, adîncimea = 1,70 m. In profil groapa
seamănă cu un trapez (v. fig. 2), flind adincită in pămîntul galben aproximativ
1,30 m. In pămîntul de umplutură, pe toată adincimea, au fost descoperite fragmente ceramice de tip 'Wietenberg şi, în mod i.tnoidental, centL"?ă.
In cadrul gropii, scheletul are o poziţie ·care reţine atenţia. El a fost descoperit la 0,80 m adîncime, în semicercul dinspre nord; poziţia chircită (orientarP
nclinăm să

credem

că şi

vatra

portativă

de la Obreja este (ca produs sau ca

influenţă culturală)

rezultatul acestor

egături.
11

Problema fazei tirzii a culturii Wietenberg se

află incă

In

discuţie.

Pentru stadiul actual al

cercetărilor,

M. Rusu,

DepoJuele de bronzuri de la Rebrişoara (raionul N4sdud, reg. Cluj), in Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p. 246 sqq.;
K. Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat in Transilvania, in Studii şi Comunicări, Muzeul Brukenthal
13, 1967, p. 137 sqq; K. Horedt, Probleme der jungerbronzezeitlichm Keramik in Transsilvanien, in ActaArchCarp
IX,l967, p. 5 sqq.; de asemenea, doresc să mulţumesc d-lui prof. K. Horedt pentru sugestiile şi informaţiile privi
toare la această problemă, precum şi pentru ajutorul acordat in alcătuirea prezentului articol. Analogia cea mai bun,
a vasului de la Obreja o constituie un fragment de vas de la Noşlac, care, in loc de liniile in zig-zag, este ornamenta,
cu caneluri oblice ; vasul a fost descoperit intr·o aşezare Wietenberg de lîngă aşezarea daco-romană - comunicare ama·
bilă I. Mitrofan. Putem aminti prin bunăvoinţa lui N. Vlassa şi un fragment din partea superioară a unui vas descoperit in Cheile Turzii, care are In plus, ca ornament, cerculeţe imprimate pe buză şi pe umăr; cf. şi K. Horedt, in
Dacia, N.S., IV, 1960, p. 120, fig 7/1-3, 10-12.
" Probabil asemănător unui pieptene sau unei spatule dinţate ; e dificil ca o rotiţ..'i dinţată să permită cu uşurin
ţă realizarea impunsăturilor Intre liniile incizate care dădeau conturul meandrului sau a spiralei.
10
Asemănător ca tehnică cu Furchenstich-ul din cultura Coţofeni. Pasta, formele, tehnica de ardere şi ornamentul
realizat nu permit lnsă o apropiere mai substanţială. Se pare că analogiile cele mai bune ne conduc la admiterea unor
influenţe din sudul Carpaţilor (cf. K. Horedt, Donaulăndische Einwirkungen auf die bronzezeitliche Keramik Siebenburgens,
In W PZ, XXVIII, 1941, p. 83-95; v. şi D. Berciu, in RI, 1943, p. 300-301.
11
K. Horedt, in Dacia, N.S., IV, 1960, p. 117-122, fig. 5-9; N. Chidioşan, in Dacia, N.S., XII, 1968, fig. 12;
1. H. Crişan, in Materiale, IX, 1970, p. 157, fig. 13; K. Horedt - C. Seraphin, Die prăhistorische Ansiedlung auf de1n
WietefWierg bei Sighişoara·Schiissburg, Bonn, 1971, planşe, passim.
11
Fragment de vas foarte asemănător (formă, slip, tehnică de ornamentare şi ornament) la Bădeni, săpătură Gh.
Lazarovici, prin amabilitatea căruia am putut consulta materialul.
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E-V, cu capul spre V), făcea ca lungimea totală să nu depăşească 0,70 m. Destul
de prost conservat, scheletul aparţinea, foarte probabil, unui adult2 3•
Singura piesă de inventar a mormîntului care, menţionăm, nu a fost deranjat,
este o strachină găsită lîngă umărul drept (v. pl. VII, 2). Pasta cenuşiu-negri
cioasă, folosindu-se ca degresant nisipul, este bine arsă, slipul brun-gălbui, cu un
lustru relativ de proastă execuţie. Ornamentarea străchinii constă din două Şiruri
de impresiuni triunghiulare, unul pe buza, altul pe umărul vasului. De sub
acest al doilea şir pornPsc oblic, spre fundul vasului, nişte caneluri late şi puţin
adinci. Fundul este uşor concav, pe suprafaţa şi împrejurul lui intilnindu-se nişte
caneluri inguste, superficiale şi dezordonat trasate. Nu trcbuic să uităm cei doi
lobi apropiaţi, pe parcursul cărora impresiunile triunghiulare devin crestături2~.
In ceea ce priveşte datarea mormîntului, înclinăm să credem că e vorba de faza
tirzic a culturii Wietenberg, cînd nu e exclus ca influenţa noului rit de inmormintare, caracteristic purtătorilor culturii Noua să se poată face simţită; socotim
că la această datare concură şi elementele de decor ale slrăchinii. Analogii în
ce priveşte ritul dl' inmormintare găsim in cimitirul de la Sibişeni 2 \ la Bernadea~ 6
şi la Derşida2 7 • In acest ultim loc s-a găsit un inhumat chircit, in nivelul inferior,
acest rit de inmormintare reapărind doar în nivelul superior.
Incadrarea cronologică este relativ uşor de făcut, dat fiind faptul că elementele
de datare (împunsăturile succesive fin executate, meandrul, formelc) indică o fază
mai tirzie, a treia, in dezvoltarea culturii Wietenberg. La aceasta trebuie să
adăugăm şi convieţuirea cu elemente de cultură Noua, lucru care nu se poate
intimpla decit in ultima perioadă a epocii bronzului.
Elemente sigure, care să ateste faze anterioare ale culturii Wietenberg, pînă
In momentul de faţă, nu avem. Indiciile ce le-am putea utiliZ'a pentru a postula
faza a doua nu lC' socotim concludente.
Foarte interesantă ni se pare descoperirea unei torţj de tip Pecica (pl. VI, 3),
care ar putea să reprezinte marfă de import intr-un mediu Wietenberg destul de
dens locuit. In acelaşi context am dori să amintim şi un vas plat cu toartă
- Napf -, care nu se găseşte in repertoriul ceramicii de tip Pecica, însă pe care
au fost executate, prin incizare, fragmente de ghirlandă, ncunite intre ele (pl. Il, 9).
Această altoir-e de ornament al unei culturi pe un vas aparţinînd altei culturi pledează, credem, tot pentru o datare tirzie 27a.
Urmele culturii Noua sint relativ sporadice in aşezarea de la Obi:-eja. Fragmentele tipice sint următoarele:
1. Fragment de perete de vas cu toartă cu muchie {i = 6,7 cm), pastă fină,
cenuşiu-închisă. Face parte dintr-un vas cu două torţi, ornamentat cel puţin cu
două caneluri la nivelul părţii inferioare a torţilor. Secţiunea XXIII; pl. VII, 6.

11 Informaţie

D. Protasc, care mi-a permis reproducerea documentaţiei lncă Inedite.
"' Analogii apropiate la: K. Horcdt, In Dacia, N.S., IV, 1960, fig. 12/K/10; v. şi ~1. Moga şi colaboratorii, In
SCIV, 1, 1, 1950, p. 131-132, pentru strachiua de la Giurtelecu Şim.leului.
10 Cf. 1. H. Crişan, in Materiale, IX, 1970, p. 154, nota 11.
•• Informaţie N. Vlassa.
17
Informaţie N. Chidioşan, căruia li mulţumim şi pe aceastA cale.
na Pentru descoperiri asemănătoare v. şi I. Andrlţoiu, O nou4 aşe~are din epocrz brontului la Deu11, ln Sargelia, VI, 1009,
p. 45; B. Dassa, O aşeaare de la sflrşitul Epocii Brormdui, In Sargelia, V, 1968, p. 15 sqq.
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z., Fragment

de perete de vas cu toartă cu muchie (i
5,9 cm), pastă fină, slip
brUJ,ll"'llegricios. Face parte dintr"'un vas cu două torţi; acelaşi tip cu cel precedent.
Neornamentat. Secţiunea XXIII; pl. VII, 5.
.~.iilfragment de perete de vas cu toartă cu muchie (î = 7,6 cm); pastă fină, cenuşie1 F~ce parte dintr-un vas cu două torţi; acelaşi tip cu cele precedente. NeornameJ1!:ţaţ Pl. VII, 7.
, 4._;f,ragment de toartă cu buton li
5,1 cm), pastă cenuşiu-închisă. Acel~i tip
cu c'ele precedente. Secţiunea XXIII; pl. VII, 4.
5.. 1;Fragment de toartă cu buton (î = 3,7 cm), pastă cenuşiu-negricioasă lustruită.
Ac~J~şl tip Q.e vas cu cele precedente. Secţiunea III; pl. VII, 3.
~porturile existente între culturile Wietenberg şi Noua constituie una dintre
prpl;>lemele .cele mai importante pe care le ridică sfîrşitul epocii bronzului din
Transilvania. Ele au fost analizate in mai multe rinduri 28 şi sintetizate de
praf. K. Horedt2 9 .
· Ş~tim. oă prezentarea catalogului localităţilor cu descoperiti de tip Noua din
Transilvania, corelate cu cele Wieten berg, motivează readucerea in discuţie a U110r
aspecte ale relaţiilor dintre cde două culturi. Pînă în prezent cunoaştem 56 de
puncte cu urme ale culturii Noua în Transilvania. Dintre acestea, 36 (aprox.
li30fo) au fost găsite in raza unor localităţi de unde se cunosc şi vestigii de tip
Vv"iet~rtberg, ceea ce ar putea fi interpretat ca un indiciu pentru un contact direct
intl'~' 1 'Cele · două culturi. O legătură nemijlocită, în cadrul aceleiaşi aşezări, cunoaştem în· ci'nci cazuri: Chij-"Fcrma Palocsay nr. 5"; Nicoleni; Obreja: Simoneşli
şi itngheni (cf. catalogul, in anexă), lucru care sugerează o convieţuire a celor
două populaţii. Mai există încă un argument în favoarea acestei ipoteze. Cunoaş
tem, pînă în prezPnt, peste 250 de puncte cu urme Wietenberg în Transilvania.
Proporţia este, aşadar, de 1 : 5 in favoarea băştinaşilor. Chiar dacă noii veniţi au
r·xercitat un control al celei mai mari părţi a teritoriilor ocupate de purtătorii
cultiti-Mi Wietenberg, aceştia, superiori din punct de vedere al civilizaţiei, au rezistat, cel puţin..
Importanţa aşezării din 0poca bronzului de la Obreja constă în faptul că permite
completarea repf'rtoriului de forme şi ornamente al civilizaţiei de tip Wietenberg.
De ·asemenea, nu lipsit de însemnătâte este mormîntul aparţinînd aceleiaşi culturi,
mormint care ridică o problemă majoră, aceea a evoluţiei ritului de înmormîntare
in epoca bronzului în Transilvania. Contactul culturilor Wietenberg şi Noua rdiefează o altă latură a importanţei aşezării preistorice de la Obreja.
Materialul hallstattian descoperit pe teritoriul aşezării daco-romane de la Obreja
poate fi împărţit în două categorii: prima, incadra bilă, cronologic, mai timpuriu
(Ha: ·A-B?), cea de-a doua, mai tirziu (Ha C?). Materialul hallstattian timpuriu
prezintă forme dintre cele mai interesante: 1) vas mare, cu buza evazată, gîtul
ciliridric, corpul bombat şi fundul plat (pl. VIII, 9); 2) vas mijlociu, cu buza
răsf:rintă, corpul bombat şi fundul plat (pl. VIII, 10); 3) vas saJC, de mărime
mijloci,e, cu buza dreaptă, corpul foarte uşor bombat şi fundul plat; 4) vas mic,

=

11
Vr supra, nota 18 şi A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, in Arheologia Moldovei, II -III, 1964,
p. 143 sqq.; K. Horedt, Ctrcttdrile arheologice di11 rtgiullta Hoghiz-Ugra şi Teiuş, in Materiale, I, 1953, p. 807 sqq.
•• K\• Horedt, In Studii şi Comunicări, Muztrd Brukmthal, 13, 1967, p. 139 sqq.; K. Horedt, in ActaArcTtCarp,
IX, 1967, p. 9.
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jumătatea

inferioară aproape sferică, cea superioară tronconică, ornamentat cu o
(eventual două) şi cu două caneluri orizontale (pl. VIII, 7)30; 5) :fructieră
mică, cu interiorul buzei canelat (pl. VIII, 2) 31.
Vasele nr. 1) şi 2) sînt lucrate în tehnică tipic hallstattiană timpurie - galbenportocalii in interior, negre, lustruite, în exterior; vasul nr. 3) este lucrat din
pastă grosolană, de culoare cărămizie, degresant nisip şi pietricele, fără slip;
\'asele nr. 4) şi 5) sint lucrate din pastă de bună calitatC', cu slip lustruit, la
primul brun-gălbui-negricios, la cel de-al doilea, negricios.
Cea de-a doua cat<'gorie de ceramică hallstattiană nP oferă o serie de forme şi
ornamente specifice: strachina cu buza invazată, ornamentată cu caneluri oblice.
late şi puţin adinci şi cu imprcsiuni unghiulare (pl. VIII. 6) şi vasul (ceaşea?) cu
toartă ornamentată cu buton discoidal (pl. VJII, 1). Pe baza lor, putem data
materialul in Ha c:n.

tortiţă

TUDOR

SOROCEANU

ANEXA
In cele ce urmează prPzenlăm catalogul localilăţilor unde au fost descoperite
urme ale culturii Noua, în Transilvania. El cuprinde, de asemenea, menţionarea
localităţilor in raza căr•)ra, pe lîngă vestigii ale culturii Noua, se cun05C şi urme
ale culturii Wietenberg. Catalogul arc la bază pe cele întocmite de K. Horedt şi
A. C. Florescu. Numărul localităţilor înregistrate de noi este aproape dublu faţă
de cataloagele anterioare, ceea ce justifică alcătuirea lui (v. pl. XI).
1. Agnita (j. Sibiu); urme Noua (N) şi Wietenbcrg (W); iC Horedt, Die Wietenbergkultur, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 110, nr. 1, în continuare Horedt (1960);
K. Horcdt, Cercetările arheologice din regiunea Hoghi=-Ugra şi Teiuş, in Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R.. vol. J, 1953, p. 806, nr. 1, in
continuare Horedt (1953). 2. Alba Iulia (j. Alba) N + W; Horedt (1960), 110, nr. 3;
Horedt (1953), 806, nr. 2; A. C. Florescu, Contribuţii la cu.rwaşterea culturii Noua,
in Arheologia Moldorei, II-III, 1964, hartă nr. 69, in continuare Florescu (1964).
3. Apahida (j. Cluj) N + W; Horcdt (1960), 110, nr. 5; Horedt (1953), 806, nr. 3;
Flore5cu (1964), hartă nr. 65. 4. Band (j. Murcş) N+W: Horc"Clt (1960), 110, ne. 8;
Horedt (1953), 806, nr. 4; Florcscu (1964), hartă nr. 79. 5. Baraolt (.i. Covasna) N + W;
Szekely, in Materiale, VIII, 1962, 328-330, 326 fig. 1.1. 2: Szekely. în Materiale.
IX, 1970, 305, nr. 9 (fără specificări). 6. Bezicl (c. Singl·orgiu de Pădure, j. Mureş)
N + W; Szekely, in Materiale, IX, 1970, 297, pct. a şi b, 298 fig. 1. 7. Blaj (j. Alba)
N; Horedt (1953), 806, nr. 6; Flm·escu (1964), hartă nr. 73. 8. Roar~a (c. Şeica Mare,
j. Sibiu) N+W; Horcdt (1960), 110, nr. 16; Horedt (1953), 806, nr. 7; Florescu (1964),
hartă nr. 74. 9. Bogata (j. Murcş) N+W; Horedt (1960), 110. nr. 17-19; Horedt
11 Credem că acest vas prezintă afinităţi cu unele forme din cultura cimpurilor cu ume, ci. E. Patek, Die Urnet~felder
lcullur itt Trat~sdat~ubierJ, Budape;t, 1968, pl. CXXVI, pl. CXXI, 11 şi tabelele de forme.
11 K. Horedt, HallslăJiische Tierfigurm aus Lechinla de Mureş (Rayon Luduş), in Dacia, N.S., IV, 1960, p. 530,
m. 13, fig. 3/2 şi p. 531 sqq. (pentru datare).
11 Cf. Al. Vulpe, Zur mitlleren Hallslallaeil in Rut~~anien (Die Basarabikullur), iu Dacia, N.S., IX, 1965, p. 105 sqq.;
Al. Vulpe, Necropola hallslallitJtJd de la Ferigile, Bucureşti, 1967, p. 46, fig. 15 şi notele 83, 84.
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(1963), 806, nr. 8; Florescu (1964), hartă nr. 67. 10. Bradu. (c. Avrig, j. Sibiu) N +W:
Macrea, Dobroiu, Lupu, în Materiale, V, 1959, 413, 412 fig. 14; Material în
MuzlstTrans. 11. Braşov (j. Braşov) N +W; Horedt (1960), 112, nr. 99-101; Horedt
(1953), 806, nr. 20. 12. Cămăraşu (j. CLuj) N; Horedt •(1953), 806, nr. 9; Florescu
(1964), hartă nr. 66 13. Caşolţ (c. Ro.şia, •j. Sibiu) N nesigur+W; Horedt (1960),
111, nr. 28; M. Pelrescu-Dîmboviţa, in IstRom, 1, 114. 14. Cernatul de Jos (j. C0vasna) N; SCIV, XIV, 1963, 457, nr. 58. 15. Cipău (c. Iernut, j. Mur~) N nesigur+W;
Horedt (1960), 111, nr. 37; Horedt, în Materiale, IV, 1957, 184-185, 185 fig. 6.
16. Cluj (j. Cluj) N + W; Horedt (1960), 111, nr. 39; Horedt •(1953), 806, nr. 10-11;
Floresou (1964), hartă nr. 63. 17. Cluj - "Ferma Palocsay nr. 5" N + W; în aceeaşi
aşezare preistorică; sondaj T. Soroceanu-E. Todea; material inedit în colecţia
şcolară Subcoastă. 18. Dobric (că Căianu Mic, d. Bistriţa-Năsăud) N; Horedt (1953).
8llti, nr. 12; Florescu (1964), hartă nr. 64. 19. Frata (j. Cluj) N; comunicare binf'voitoare 1. H. Crişan. 20. Gîmbaş (c. Aiud, j. Alba) N; Horedt (1953), 806, nr. t:J.
21. Gorneşti (j. Mureş) N +W; Horedt (1960), 112, nr. 63; Horedt (1953), 806, .nr. 14;
Florescu (1964), hartă nr. 81. 22. Hărman (j. Braşov) N; SCIV, XV, 1964, 556, nr. :J~.
23. lernut (j. Mure.ş) N +W; Horedt (1960), 112, nr. 67-75; SCIV, XII, 1961, 141.
nr. 74; SCIV, XIII, 1962, 203, nr. 9; Vlassa, în Materiale, IX, 1970, 168 fd.g. 3.
172 fig. 6/4, 5, 7-10. 24. Imeni (c. Catalina, j. Covasna) N; Horedt (1953), 806,
nr. 15; Florescu (1964), harrtă nr. 84. 25. Mărtănuş (c. Breţcu, j. Covasna) N;
Szekely, în Materiale, V, 1959, 243, nr. 7. 26. Mediaş (j. Sibiu) N + W; Horedt (1960),
112, nr. 86; Horedt (1953), 806, nr. 16; Florescu (1964), hartă nr. 77. 27. Mereşti
(j. Harghita) N + W; Horedt (1960), 112, nr. 87; Horedt •(1953), 806, nr. 18.
28. Miercurea Ciuc (j. Harghita) N+W; Horedt .(1960), 112, nr. 89; Horedt (1953).
806, nr. 17; Szekely, în Materiale, V, 1959, 243, nr. 8. 29. Moreşti (c. Unghe.ni.
j. Mureş) N; Horedt, în :Materiale, V, 1959, 83, 88. 30. Nandra (c. Bichiş, j. Murcş)
N; Horedt (1953), 806, nr. 19. 31. Nicoleni (c. &moneşti, j. Harghita) N + W in aceea.şi
aşezare preistorică; Horedt (1960), 112, nr. 95; Florescu (1964), hartă nr. 60.
32. Obreja (c. Mihalţ, j. Alba) N +W în aceeaşi aşezare preistlorică; Horedt (1960),
112, nr. 102; săpătură D. Protase. 33. Oradea (j, Bihor) nesigur N + W; Horcdt
(1960), 113, nr. 106; Horedt-Seraphin, Die prăhistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg bei Sighişoara-Schassburg, Bonn, 1971, p. 13, nr. 9, in continuare HoredtScraphin (1971); MuzlstTrans, nr. inv. şan1Ii.er 2028; informaţie binevoitoare M. Rusu.
34. Ormeniş (c. Mirăslău, j. Alba) N +W; Horedt (1960), 113, nr. 107: Horedt (1953).
807, nr. 22; Florescu (1964), hartă nr. 68. 35. Peteni (c. Zăbala, j. Covasna) N:
Florescu (1964), hartă nr. 59; Szekely, în Materiale, IX, 1970, 305, nr. 10. 36. Petreşti (c. Sebeş, j. Alba) N +\V; Horedt (1960), 113, nr. 113; Horedt (1953), 807,
nr. 23; Florescu (1964), hartă nr. 72. 37. Poian (j. Covasna): Szekely, in Materiale,
IX, 1970, 312, nr. 20. 38. Rotbav (c. Feldioara, j. Braşov) N + W; Horedt (1960),
113, nr. 125; SCIV, XIII, 1962, 205, n!I'. 38. 39. Sebeş (j. Alba) N +W; Horedt (1960),
113, nr. 129; Horedt-Seraphin (1971), 8, nr. 207; Horedt (1953), R07, nr. 27, 28:
Florescu (1964), hartă nr. 70. 40. Sfintu Gheorghe (j. Covasna) N + W; Horedt (1960).
113, nr. 131-135; Horedt (1953), 807, nr. 29. 41. Simoneşti (j. Harghita) N + W in
aceeaşi aşezare preistorică; Horedt-Seraphin (1971), 8, nr. 210; Szekely, in Materiale, IX, 1970, 312, nr. 22. 42. Sîntioana de Mureş (c. Pănet, j. Mureş) N + \\':
Horedt (1960), 114, nr. 145; săpătură M. Rusu, materialul în MuzistTrans. 43. Sin-

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

500

DISCUŢII,

RECENZH

zieni (j. Covasna) N + W; Horedt (1960), 114, nr. 146-147; Horedt (1953), 807,
nr. 26; Florescu (1964), hartă nr. 83. 44. Şoimeni (j. Harghita) N + W; SCIV, VIII,
1957, 355, nr. lG. 45. Şona (j. Alba) N; Horf'dt (1953), 807, nr. 30. 46. Stejărenii
(c. Daneş, j. Mureş) N; Horedt (1Q53), 806, nr. 5; Florescu (19d4), hartă nr. _78.
47. Teaca (j. Bistriţa-Năsăud) N + W; Horedt (1960), 114, nr. 158; Dănilă, in Materiale, IX, 1970, 439, nr. 4, 438 fig. 10/4. 48. Tărtăria (c. Săliştea, j. Alba) N; Horedt
(1953), 807, nr. 32; Florescu (1964), harta nr. 71. 49. Teiuş (j. Alba) N+W; Horedt
(1960), 114, nr. 159; Horedt (1953), 798-814, 807, nr. 33; Florescu (1964), hartă
nr. 62: SCIV, XIII. 1962. 206, nr. 45; SCIV, 21, 1970, 499, nr. 48. 50. Tirgu Secuiesc
(j. Covasna) N -l W; Horedt (1960), 114, m. 164; Horedt (1953), 807, nr. 31. 51. Tirnava (j. Sibiu) N; Horcdt (1953), 807, nr. 24; Florcscu (1964), hartă nr. 76.
5:.:!. Tirnăvioara 1_j. Sibiu) N: Horedt (1953). 807, nr. 25; Florescu (1964), hartă nr. 75.
33. Turia de Jos (c. Turia. j. Covasr.a) N: Horedt (1953), 807, nr. 38; Florescu (1964),
hartă nr. 82. 54. Ungheni (j. Mureş) N+W in aceeaşi aşezare preistorică; Hor~dt
(1960), 114, nr. 174; săpătură M. Rusu, materialul in MuzlstTrans; ini. M. Rusu.
:,5. Viştea (c. Girbou, j. Cluj) N+W; Horedt (1960), 115, nr. 179; material în
MuzlstTrans. 56. Voiniceni (c. Ccraşu de Cîmpie, j. Mureş) N; Horedt (1953), 807,
nr. 39; Florcscu (19G4), hartă nr. 80.
Din dorinţa de a face un repertoriu complet, amintim şi cele patru descoperiri
din Transilvania înregistrate de 1-Ioredt (1953), 807, nr. 34-37; neavind însă locul
dP descoperirf' prf'cizot, nu le putem valorifica prin cartografiere.

DIE BRONZEZEITLICHEN FUNDE VON OBREJA (BEZ. ALBA)
(ZusammPn fassung)
In dem ArtikPI bearbeitet dPr Vcrfasser den bronzezeitlichen Fundstoff von
Obreja (Bcz. Alb.:!). Es ist diC's ein wcitercr Schritt in der Auswertung ălterer oder
J~f'UCTer Ausgrabung<'n. von wo auch Material stamrnt, das in die Bronzezeit
datiert werdcn kann. Dieses Material wird in den Depots des Hlistorisch<>n MusPUms
Siebenbilrgens in Cluj aufbewahrt.
Aus der glcichcn vorgeschichtlichen Siedlung wird auch ăneolithisches und hallstattzeitliches Fundgut aufgezeigt, damit es von Fachleuten vielleicht spăter aufgearbeitet werdcn kann (siehe Abb. 3 und Taf. VIII, 1-2, 4-10).
Der erste Teil des Artikels analysiert den Fundstoff vom Typ Wietenberg (siehe
Taf. II; Taf. III; Taf. IV; Taf. V; Taf. VI, 1-2, 4; Taf. VII, 1-2; Taf. VIII, 3;
Taf. IX; Taf. X) - es wurde die Ansiedlung und ein Grab aufgedeckt - der
\"Orziiglich in dic drittc Phasc dieser Kultur angesetzt werden kann. Filr die
;weite Phase gibt cs hier kein schlilssiges Material.
Jm zweitcn Teil de-s Artikcls wird das Problem der Beziehungen Noua - WielPnberg aufgrund des in der vorgeschichtlichen Siedlung von Obreja entdeckten
Materials vom Typ Noua behandelt. Der Verfasser legt bei dieser Gelegenheit
cinen Katalog der Fundorte vom Typ Noua in Siebenbiirgen vor (siehe Anhan.g)
und versucht, eine Beziehung zu den Wietenbergfunden aus demselben Gebiet
hcrzustellen. Zum Schluss wird die vorlăufig nur auf die Ergebnisse der
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kartographischen Methode gegrilndete - Hypothese eines direkten Kontakts zwischen
den Trăgern beider Kulturen aufgestellt.
Zusamrnengefasst besteht die Bedeutung der bronzezeitlichen Siedlung von Obreja
in folgendem: 1) sie gestattet die Vervollstăndigung des F'ormenguts der Wietenbergkultur (Taf. III, 11; Taf. VII, 1); 2) aus dem Fundmaterial ermoglicht sich eine
Klărung der Beziehungen zwischen den Kulturen sildlich der Karpaten Tei cTaf. IV, 3) und westlich derselben - Pecica - (Taf. VI, 3); 3) sie erweist eincn
Kontakt der Wietenberg- mit den Noua-Elementen; 4) es wurde ein Hockergrab
mit Wietenberg-Beigaben aufgedeckt, welches das Problem der Entwicklung des
Grabritus der Bronzezeit in Siebenbilrgen aufwirft.
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Il 1 1 1 III· Pănint negru oFtnat

5cara 1:c0

fl6mit?t galben
-

Cenu~ă

~~ Pomi'nf ~ umplutură
Fig. 2. -

Groapa .,e". Profil.
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Coţofeni.

Vas de tip Wietenberg, faza tîrzie.
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Pl. III. 1-2,5,7, străchini mai mici; 3, vas cu bordură interioară; 4,6,8,10, forme care nu pot
fi determinate cu precizie; 9, cană; 11, castron; 12, strachină mai mare.
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

508

DISCUŢI[,

RECENZII

(/

;'

.-

..
.

:~~··

3

Pl. IV. 1-2. vase mari de tip Wietenberg; 3, castron ornamentat cu impWlsătud succesive
late.

https://biblioteca-digitala.ro

NUTE,

DISCUŢII,

RECENZII

509

Pl. V. 1-2, vase de tip \Vietenberg.
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Pl. VII. 1, vatră portativ ă din cultura Wietenberg; 2, stachina de lîngă scheletul din groapa
" e" 3-7, torţi de tip Noua.
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Pl. VIII. 2, 5, 7, 9, 10, material hallstattian mai timpuriu; 1, 4, 6, material hallstattian
(Ha C) ; 3). strachină Wietenberg.
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DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA CETATEA DE BALTA*

In luna iunie a anului 1964 a iost descoperit, de către ţărani, un depozit de
bronzuri care a fost recuperat în întregime de către Dascăl Nicolaie, contabil pc
atunci Ja sfatul popular din Tîrnăveni, care 1-a donat muzeului din Tîrnăveni.
Piesele au fost descoperite în hotarul comunei Cetatea de Baltă (jud. Alba), pc
vale, în locul numit "Sub coastă", loc ce se află la cea. 3,5 km sud-est de comună.
In imediata apropiE-re, la cea. 100-150 m, se află o aşezare hallstattiană 1 •

Descrierea obiectelor:
1. Partea superioară a unui celt zvelt, cu tortiţă, cu tubul de înmănuşare oval
în secţiune. Sub muchia găurii de înmănuşare este ornamentat cu trei linii paralele
proeminente (dimensiuni: înălţime= î -7,2 cm; diametru! gurii = d - 2,6 X 2,3 cm).
Fig. 1/12.

2. Celt de tip transilvănean, varianta răsăriteană (C 3F. Tortiţa este uşor turtită.
Ornar:;enbul constă dintr-o arcadă care are la ,mijloc o alveolă în formă de migdală,
cu vîrful terminat cu un "spin" (î- 10,4 cm; d - 2,6 X 2,15 cm). Fig. 1/19.
3. Celt de tip transilvănean, masiv, cu
au vîrful ascuţit. La capătul torţii se
d - 3,2 X 2,4 cm). Fig. 1/20.
Daltă

4.

cu tub de

înmănuşare,

cu

tăişul

arcuit. Triunghiurile ornamentale
ciotul de turnare (î- 12 cm;

observă

tăişul

ascuţit

(i -

9,7 cm; d

1,4 cm).

Fig. 1/11.
de tip Drajna de Jos 3, cu nervura muchiei proeminentă (i - 19,7 cm;
lăţime = 1 - 2,8 cm; grosime = g - 0,65 cm). Fig. 1/13.
6. Seceră cu buton, cu muchia îngroşată şi proenrinentă (î - 19,1 cm; 1 - 2,8 cm;
g - o·,6 cn.). Fig. 1/14.
5.

Seceră

7. Seceră de acelaşi tip, cu nervura mediană
( î - 19 cm; 1 - 3,2 cm; g - 0,7 am). Fig. 1/15.
8. Frgamentul unei seceri cu buton (i -

proeminentă

15,2 cm; l -

şi

muchia

::;,6 cm; gl -

îngroşată

1 cm;

g - 1,1 cm). Fig. 1/16.

*
1

Mulţumesc şi
IDlonaaţiile

ru1 acestei
1
1

pe această calc lui Nicolae Vlassa şi Gh. I,azarovici care mi·au ajutat la studiu şi publicare.
privind condiţiile descoperirii depozitului şi cu privire la aşezarea hallstattiană provin de la semnata·

lucrări.

M. Rusu, în Sa1getia, IV, 1966, p. 26-27, nota 5.
A. D. Alexandrescu, in lnvArch, fasc. 2, R 15, 4, fig. 2/13.
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îndoit in formă de verigă .şi rupt. Corpul este dinte-o bară
cu colţurile rotunjite, iar virful in formă de spin
(î- 8,3 cm; g - 4,5 X 0,6 cm; 1-1,47 cm). Fig. 1/1.
10. Undiţă de acela.şi tip, cu urechiu.şa întreagă şi cu secţiunea rotundă
( i - 6,9 cm; 1 - 3,3 cm: g - 0,23 m). Fig. 1/'2.
11. Undiţă de aC('laşi tip (i-5,8 cm; 1-1,2 cm; g-0,4 crn). Fig. 1/3.
1:2. Brătară de bronz cu linii gra\'ate fin, cu motive in formă de romburi haşu
rate. cu incizii paralele drepte, cu incizii in formă de unghiuri suprapuse f'tc.
Sccţiune'l bare! c ste in formă de .,U" (d -7,5 cm; g -1,1 X 1,8 cm). Fig. 1/8a-b.
13. Fragm(•nt d(' \'erigă sau brăţară ornamentată, cu secţiunea barei rotundă
(d- 5,4 cm). Fig. 1/7.
14. Fragm('nt de la altă verig;-._ cu secţiunea barei rombică (d- 4,3 ~m;
g - 0,35 cm). Fig. 1, 10.
15. Tutul cu proeminenţă comca. ornamentată cu cercuri concentrice, şi cu
tortiţă de fixar<' in partea interioară (d 5,4 cm; g - 1,7 om). Fig. 1/9.
16. Fragr.H.'n\ df' bară din bronz ( i - 4,6 cm; d - 1,4 cm). Fig. 1/4.
17. B~•ră fragml'ntară din bronz, cu cite o canelură pe fiecare faţă (i- 15,6 cm;
g-1.9 Y. 0.8 cm). Fig. 1.6.
1~. Fraem(•nt cit- lamă din bronz. uşor curbată. cu secţiune dreptunghiulară
( i - 10,3 <'m: g - 1 X 0,3 cm). Fig. 1:5.
19. Turtă din bronz de formă ovală, cu secţiunea plan-convexă (î - 5,4 cm;
1-4,:2 cm; g -1,1 crn). Fig. 1/17.
20. Turtă de bronz fragmentară (6,5 X 6,1 cm). Fig. 1/18.
9.

cu

Undiţă

DISCUŢII,

secţiune

cu

capătul

dreptunghiulară,

Pentru incadrarea tipologico-cronologică a depozitului considerăm ne<:esar a
prezenta cîtf'va analogii: undiţcle de la Cetatea de Baltă (fig. 1/1-3) îşi găsesc
corespondenţe la
Galo.şpetreu, Aluniş,
Gu.şteriţa şi
Uioara, datînd din HA 11 ;
tutulii (fig. 1/9) au analogii, mai apropiate sau mai îndepărtate, la Balşa (în
BD 5 ) şi la Mişcar., otomani' şi Deva 8 in HA 1!'; pentru brăţara ou secţiune rombică
(fig. 1/10i sint analogii la Poşagalo şi Bogata de Mureşu (ambele a.şezări au fost
datate in HA 1 ): numărul dălţilor intregi, de forma celor de la Cetatea de Baltă
(fig. 1/11) c-stc mai restrins. Analogii mai apropiate sînt la Uioara şi Şpălnaca 12 ;
celtul transil\·ănean (fig. 1/19), varianta răsăriteană sau tipul Ca la Mircea
Rusu - sp datează în BD, dar mai ales în HA113 ; acelaşi orizont cronologic îl
indică şi celtul masiv (fig. 1/20) varianta Ba la M. Rusu - care are anaJogii
• Pentru Incadrarea cronologică a depozitelor, cf. M. Rusu, In Daeia, N.S., vn, 1963, p. 206 şi urm.; In teza de
doctorat a domniei sale se revine asupra datăril depozitelor de la Galoşpetreu, Mişca şi Oşorhei - inf. amabilă M. Rusu.
' Fr. Holstc, Horlftmde SiUosteuropas, Marburg/I.ahn, 1951, pl. 49/22.
' M. Roska, ErdRcp, 1942, 181/225; 219/24.
' 1. OrdenUich, in AclaMN, V, 1968, p. 398, fig. 2/7-13.
• Fr. Holste, Zur Cllrotwlogie der siUosteurop4isclten Depotfunde der Urnmfelder~eit, Marburg/Lahn, 1962, p. 18,
pl. VII/1.
• M. Rusu, op. cit., p. 206-207.
10
J. Hampel, Bron~kor, II, p. CLXV/2-3.
u M. Roska, op. cii., 157/182.
u Pr. Holste, Hortfunde .. . , pl. 45/21-22; iar pentru Şpâlnaca inf. amabilă M. Rusu.
11 M. Petrcscu·Dimboviţa, In AISC, V, 1944-1948, p. 269; M. Rusu, in Sargelill, IV, 1966, p. 26, fig. :J (C );
1
!11. lrimia, in Porllice, I, 1968, p. 90-94, fig. 1-11.
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la Vădaşu, Lozna Marels (in BD) şi GuşteriţalG (in HA 1); toporul simplu, zvelt,
ornf!rnentat cu trei linii reliefate sub buza tubului de inmănuşare (fig. 1/12) are
analogii largi, incepind nwnai din HA 1 , la Guşteriţa 17 , Jamul Marete, Zlatna1 9,
Şpălnaca20, unde are două Unii, nu trei, in ti1mp ce la Vioara are trei-patru linii21;
pentru secerile cu buton (fig. 1/14-16) sint anail.ogii în depozite BD la Aleşd22,
Sfiraş23 şi Uriu2~, iar in HA 1 la Oşorhei25, Guşteriţa26, Jrunul Mare 27 , Uioara 2s şi
Zlatna29; secera de tip Drajna de Jos (fig. ·1/13) are analogii la i0rajna 3o şi Constanţaat; brăţara ornamentată (fig. 1/Ba-b) are analogii in brăţările cu secţiune
asemănătoare la Aiud şi Pecica 32 ; arcadelc ornarn<mrtlale de pe brăţară au analogii
la Guşteriţa::~ in HAt. iar triunghiurile haşurate in HA 2 3 ~. Avind in vedere perdoada spre care converg majoritatea analogiilor - HA 1 -, deşi sint multe elemente
BD, nu trebuie uitat faptul că elementele cele mal recente ~Şi sigure sint din HA 1;
aceasta ne determină a încadra depozitul in HA 1. Cele citeva elemente din HA 2
sint simple elemente' de decor sau de circulaţie lungă, nefiind elemente sigure de
data.re.
V. PEPELEA.

DER BRONZEDEPOTFUND VON CETATEA DE BALTA
(Zusamrnenfassun.g)
Die Verfasser des Artikels geben einen Bronzedepotfund von Cetatea de Baltă
bekannt, der im Somrner 1964 in einer Entfernung von 3,5 krn 6sblich des Dorfes
im Tale, an dem ,,SUb Coastă" genannten Ort gemacht wurde. In der Nahe,
ungefahr 150 rn vom Fundort, befindet sich eine hallstattzeitliche Siedlung. In
dC'r Arbcit werden die Fundstiicke beschrieben und ihre Masse angegeben. Auf11

M. Roska, op.cu., p. 295, fig. 354/1.
Itndem, p. 196, nr. 50, fig. 263/4.
11
Pr. Holste, op.cit., pl. 25/5, 18.
n Itndem, pl. 24/24.
" Ibuum, pl. 48/17.
11
I. Berciu şi Al. Popa, în ActaArc/1Carp, VII, 1-2, 1965, p. 70, fig. 1/3.
10
lnf. amabilă M. Rusu.
"' Fr. Ho1ste, op. cit., pl. 45/10, 15, 16.
•• Ibidem, pl. 38/4-5.
•• lbilkm, pl. 32/26.
" M. Roska, op. cit., 89/26; 106/18, 20.
"' Nepublicat. Inf. amabilă M. Rusu, ca de al Uel şi 1n ceea ce priveşte datarea.
•• Fr. Holste, op.cit., pl. 26/10.
" Itndem, pl. 48/20.
21
Itndem, pl. 46/16-17.
31
I. Berdu şi Al. Popa, op.cit., p. 71, fig. 2/13.
11
A.D. Alexandrescu, op.cit., pl. 4, nr. 79.
11
M. Irimia, op.cu., p. 91-101 şi fig. respective.
•• Inf. amabilă M. Rusu.
" Nepublicat. Inf. M. Rusu.
" M. Petrescu-Dimbovita, op.cit., p. 269, fig. 3.
15
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grund typologischer Entsprechungen einzelner Stiicke wird gezeigt, dass dieses
Depot J\nalogien zu BD - Depots wie die von Bal.şa. Vădaş, Lozna Mare, Aleşd
und Uriu hat. Fur die HA 1 - Depots gibt es weitere Entsp["('Chungen mit solchen.
die fri.iher in BD eingcstuft waren, neuerdings aber, aufgrund genauer Untersuchungen von M. Rusu, in HA 1 eingereiht wurden. Davon erwăhnen wir die
uns in dieser Arbeit inter<:'Ssierenden: Galoşpetreu, Aluniş, Mişca un Oşorhei.
ZahlreiciY• Analogien gibt c-s zu den Depots von: Uioara, Şpălnaca, Guşteriţa,
Otomani, Deva, Zlatna, .Jamul Mare u.a. Aufgrund der Entspl·C'chungen der charakteristischesten Stucke setzen die Verfasser den Depotfund ,·on Cetatea de Baltă
in HA 1 an.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

DISCUŢII '

RE CENZII

521

..

3

1

J
,,<0-

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE CUŢJ,TAŞELE CURBE DIN
HALLSTATT-UL TIRZIU

O categorie bine cunoscută in Hallstatt-ul tirziu o constituie cuţitaşele curbe.
Ele apar frecvent in descoperirile din această epocă - mai ales in morminte fiind răspîndite pe un spaţiu vast şi in diferirte arii cultural-etnice. Datorită largii
lor răspîndiri sint in genere considerate ca o grupă de obiecte comună, nespecifică, fiind tratate tangenţial sau numai amintite, in llllcrările de specialitale 1 .
Citeva descoperiri recente, precum şi unele observaţii privind dispunerea lor în
morminte - ce se dovedeşte specifică lin ,anumite grupe cultural-etnice - oferă
însă cîteva elemente noi, de care ne vom ocupa in cele ce urmează.
ln stadiul actual, descoperirile arheologice conturează un tablou destul de
precis al răspîndirii cuţitaşelor curbe, dar cronologic e greu de stabilit cu certitudine momentul apariţiei lor in fiecare regiune sau grup cuHural în parte. ln
linii mari situatia se prezintă astfel:
Pe teritoriul României, în Hallstatt-ul tirziu, cele mai multe exemplare sint
cunoscute in grupa scitică din Transilvania2. Un număr destul de mare a fost
descoperit şi în cimitirul de la sfîrşitul Hallstatt-U!l.ui tirziu de la Ferigile3 . Rare
sînt in neci.·opolele de factură iliră (sau puternic influenţate de cultura iliră) de
la Basarabi (3 exemplare) 4 şi Balta Verdes unde, după opinia noastră, datează
din prima jumătate a secolului VI i.e.n. Totuşi, avînd în vedere cronologia generală
a acestor două necropole, se poate admite, ipotetic, că unele ar putea, eventual,
data încă de la sfîrşitul secolului VII i.e.n. Se cuvine menţionat însă faptul că
In necropolele din sudul Carpaţilor (Basarabi, Balta Verde, Ferigile etc.) alături
de acest tip există şi cuţite cu curbură dublă, caracteristicile lumii ilire. Spre
sfirşitul secolului VH ~.e.n., in orice caz înainte de pătrunderea sciţilor [n Transilvania, se poate data cuţitaşul descoperit în aşezarea hallstattiană fortificată de
la Teleac (ce parc a se înch«:>ia odată cu venirea sciţilor) 6 , aceeaşi datare fiind
posibilă şi pentru cele trei exemplare (În două cazuri se păstrează doar cîte un
fragment!) din necropola da la StoicanF.
1
Cf. M. Mircev, in BIAB, XXV, Sofia, 1962, p. 123; Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile, Bucureşti,
1967, p. 62; VI. Dumitrescu, in Dacia, N.S., XII, 1968, p. 207-208.
1
Vezi Şt. Ferenczi, in ActaMN, IV, 1967, p. 34-35; V. Vasiliev, In ActaMN, IX, 1972, p. 75.
1 Al. Vulpe, loc.cil. şi pl. XVIII.
• VI. Dumitrescu, loc.cit. şi fig. 16.
• D. :Berciu, E. Com.şa, in Materiale, II, 1956, p. 392-394. Pentru necropola de la Gogoşu vezi p. 456-457.
1
I. :Berciu, Al. Popa, in Apulum, V, 1964, p. 76, fig. 3/4.
' lrl. Petrescu - DA.mboviţa, in Materiale, I, 1953, p. 174, 178, 183, 191, 194. în legătură c:u cronologia de la
Stoiami ne permitem o mică observaţie. Împărţirea mormintelor in două grupe, dupA asocierea inventarului, este per·
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In sudul Dunării, in lwnea tracică, cuţitaşele curbe sint frecvente in descoperirile de la sfîrşitul primei virste a fierulul (Ha.D). Ele se găsesc in C'Unoscutele
necropole tumulare de incineraţie de la Ravnas şi Dobrina 9 , precum şi in alte
descoperiril 0 , dar o dovadă sigură a existenţei lor înainte de secolul VI î.e.n. nu
există. Exemplare asemănătoare sint atestate şi in cultura iliră, de exemplu la
Glasinac, Vaceu, Donja Dolinat2, dar predominant rămîne aici tipul cu curbură
dublă. Şi aici limita crJnologică sigură este cea a Hallstatt-ului tirziu, dar inceputul lor s-ar putea, t•ventual, plasa la finele Hallsl:att-ului mijlocLu 1'1. Cl"teva
exemplare sint cunoscute şi in necropola de la Hallstatt. Sînt în general mai
masivP, d.;r - şi datorită nwnărului extrem de mic, in raport cu cel al mormintelor cercetate - existenţa lor, încă din Hallstatt-ul mijlociu, C'stc puţin probabilău. Pe teritoriul Ungariei citeva exemplare, datind se parc din prima jumă
tate a se-:olului VI Î.t'.n .. sint atestate in neC!'opub dP incint'11:1ţie de la Halimba
(1:1 vest de Balaton) 15 • In număr mai mare apar însă in Europa centrală de abia
după mijlocul secolului VI i.e.n., in cimitirele dC' nuanţă scitică din Ungarialu şi
SlovaciaP. i~prcximativ în ac("('aşi perioadă (Ha.D) sint atestate şi in aria culturii
lusacienet&.
O frecven\ă deosebită cunosc cuţitaşele cw·be in sudul părţii europene a U.R.S.S ..
de-a lungul intregii epoci scitice, incepind cu a doua jumătate a secolului VII i.e.n ..
cind aria lor se întinde pe un spaţiu vast, inoopind cu nordul Caucazuluil 9 şi
cultura Ananino2o şi cuprinzînd întreaga zonă d0 la nm-dul Mării Negre, pînă spre
cursul supPrior al Niprului2 1• Dar, spre deosebit-e de Europa centrală, ouţita.şe
curbe de IiPr sint atestate în Europa de est şi in descoperiri prescitice. Exemplare
datind din această perioadă apar atît în nordul Caucazului22, cît şi la nordul
Mării Ncgre2~. Pentru originea acestei categorii deosebit de important ni se pare
însă nu atit momentul apari ţi ci primelor exemplare de fier, ci faptul că in această
fect lnlmleiatA. Mai puţin sigur, in orice caz discutabil, rAmine raportul lor cronologic. Ne gindim, de pildă, la faptul
că mormintele cu strAchini invamte şi canelate !şi aflA o datare mai potrivită In faza 1-a, adică cea mal veclie ~i.
dimpotrivA, cele cu ceşti cu torţl supralnAlţate In faza mai nouă, unde 5·ar data mai potrivit şi fibula Glasinac (atribuitA şi ea faul mai vechi). Indiferent InsA de aceste consideraţii, e curios faptul că toate cele nouA obiecte de fier
descoperite la Solcanl apar, pe baza criteriilor de datare folosite, numai In morminte din faza timpurie a necropold
~i nici nnul in morminte atribuite sigur fazei mai noi, deşi, normal, ar trebui să fie invers.
' M. Miroev, op.cit., p. 97 şi urm., pl. XXXII, XX.'XIII.
• Idem, In Irvesltja- Varna, I (XVI), 1965, p. 33 şi urm., pl. X, XI.
•• V. Mikov, In BIAB, VI, 1930-1931 (Sofia 1932) p. ISi, fig. 1:.1!:1.
" F. Star~. Yale, Ljubljana, 1955, pl. l\'/12; V/3-5 etc.
" Z. Ma.ri~,ln Glasnik, N.S., XIX, Sarajevo, 1964, pl. VI/5-7, Xljli-9 etc.
11 Z. Mari~, op.cil., pl. VII/5-6.
" K. Kromer, Das Griiberfeld t'o" Ha//s/a/1, II, Firenze, 1959, pl. :1/1~; I:!,:J; 17/21; 51/5 de.
u I. Lengyel, In Arclll.rt, 86, :!, 195!1, p. 169, pl. XLIII/7,8; XI,1Vi3 etc.
11 M. Parducz,ln ActaArchBp, IV, 1-4, 1954, pl. XV/16; XVII/5.
u M. Du~. Thrakisches Grliberfeld der HallsUJII•eiJ in Cllotin, Bratislava, 1966, pl. 11/17; IV/1-3 etc.
11 z. Pieczynsk:i, In Fonles ArlltUologice Posnanienses, IV, 1953, Poznan, 1954, p. 139, fig. 51/5, 10.
- , . N. M. Egorov, in KS, 58,1955, p. 53 şi urm.; B.V. Tihov, In SA, 2,1965, p. 149, fig. 7 etc.; O. A. Artamono;;;:Poltavţeva, In SA, XIV, 1950, p. 48, fig. 19/4-7.
•• A. V. Zbrueva, In MIA, 30, 1952, p. 62, pl. XII/7.
A. Ilinskaia, Ocy4Jb1 .AHenpoacKOro necoCTenuoro JleaoC>epe>KbR, Kiev, 1968, p. 24 şi urm.; V. V. Sedov,
jn SA, 2, 1969, p. 122, fig. 3/31-32.
u E. 1. Krupnov, APeBHRR HCTOPHR ceaepHoro KaaK83a, r.Ioskova, 1960, p. 204, 286.
U A. 1. Terenojk:in, npe,ACKH<jlclmll nepHO.A Ha ,lJ.HenpOBCKOM npaaoC>epe>Kbe, Kiev, 1961, p. 151, fig. 100/1.

-.,'v.
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apar in epoca prescitică şi exemplare identice din bronz. Astfel de cuţi'taşe,
din bronz, identice, ca dimensiuni şi tip cu cele de fier din mormintele scitice
de mai tirziu, au fost aflate in 111ecrqpola de secolul VIII î.e.n. de pe riul Eşkakon
d'in Caucazul rentral24. O descoperire recentă le atestii. însă prezenţa şi in zona
Niprului inferior, printr-un exemplar aflat într-un turnul (cimmerian?) datat in
secolul VIII - începutul .secolului VII i.e.n. 25 •
După cum indică descoperirile, în aria de răspîndire a cuţitaşelor curbe par a
se contura distinct două zone. Prima, cea vestică, cuprinde Europa centrală (inclusiv t~ritoriul României) unde existenţa acestei categorii poate fi unnădtă, prin
descoperiri certe, numai de la sfir~itul Hallstatt-ului mijlociu, fără însă să poată
fi legată direct şi sigur de forme existente anterior2r.. In schimb, in Europa de
e!rt (Caucazul de nord şi nordul Mării Negre) cuţitaşele de bronz atestă existenţa
formei încă in secolul VIIII î.e.n.
Dar, pe Ungă momentul apariţiei, deosebirea intre cele două zone apare şi sub
raport tipologie. ·In centrul Europei, sub influenţă iliră, se răspîndeştE' curent şi
tipul de cuţit cu curbură dublă, atesta<t şi in sud-vestul României, la Basarabi,
Balta V€rde, Ferigile etc. In estul continentului însă, fonna accentuat curbă a
cuţitaşelor, aşa cum e cun05Cută încă din secolul VIII î.e.n. (prin exemplarele de
bronz) se perpetuează in această regiune şi de-a lungul întregii perioade scitice.
Această formă se întîlneşte constant şi în Transilvania, in mormintele <'nclavei
scitice pătrunsă la inceputul liallstatt-ului tirziu. Tipologie, cuţi1laşele curbe din
mormintele scitice transilvănene se leagă deci - cum era de aşteptat - de ct:'le
r~ăritene, larg răspîndite şi in grupele scitice din nordul Mării Negre2 7 • De
altfel, singurul exemplar prescitic cunoscut pînă acum în Transilvania, cel de la
Teleac, PSte mai apropiat de tipul cu curbură dublă. Se poate vorbi, în acest
context, de originea răsăriteană a cuţitaşelor curbe? Desigur forma este simplă,
funcţională, şi ea a putut apare independent, chiar cu oarecare decalaj cronologic,
atit în Europa centrală cît ~i în estul continentului. Totuşi, atunci cind avem
in vedrre originea acestei categorii, nu se poate omite faptul că în Europa df'
est descoperirile actuale îi atestă existenţa cu un avans cronologic de aproape două
secole.
In ceea ce priveşte răspîndirea cuţitaşelor curbe se poate aprecia că a fost
favorizată de generalizarea folosirii fierului în Hallstatt-ul tirziu şi de aceea nu
trebuie neapă~t legată in toate zonele - de vreun anume grup cultural.
In Transilvania însă, spre deosebire de restul te-ritoriului României, răspîndirea
masivă a cuţitaşelor curbe se leagă direct de prezenţa grupUJJ.ui scitic în Hallstatt-ul tîrziu. In sprijinul acestui fapt, ca de altfel şi al scitismului grupului
infiltrat, se poate aduce - pe lîngă cele cunoscute - un nou argument de ordin

.. N. M. Egorov, In KS, 64, 1956, p. 135-140, fig. 58/4. Pentru alte descoperiri, vezi V. 1. Kozcnkova, in
Apxeonoro·9THorpa4JH'!eCKHII coopHHK, Grozntl, 1968, p. 19 şi urm.
•• Vlsokala Moghila, reg. Zaporojie. Informaţiile le datorăm a.mabilităţii cercetătoarei E. V. Iakovenko de la Ins ti·
tutui de arheologie din Kiev.
10 Al. Vulpe (loc.cil) presupune că forma cuţitaşelor curbe ar putea deriva din cuţitele de luptă ale Hallstatt-ului
mijlociu, curente mai ales In lumea iliră, notlnd totuşi faptul că cuţitele specifice lumii ilire au virful în sus, deci
curbmll dublă.
"' Încă I. Kovacs observa că, tipologie, cuţitaşele curbe din mormintele scitice transilvil.nenc sint mai apropiate de
cele ~ăsl'lritene dedt de cele central-europene. Vezi DolgCiuj, VI, 1915, p. 273.
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ritual, care priveşte tocmai depunerea în morminte a acestei categorii. Şi posibilide comparaţie pe care le oferă, în special, grupele culturale de pe ted1nriul
ţării noc.stre sînt concludente în acest sens. Să urmărim mai intii depunerea in
grupele din Oltenia. La Basarabi, de pildă, cuţita.şele se găsesc numai în mormintele de luptători, adică în cele care aveau arme, dar lipsesc în restul monnintelor2s.
Sitwţin este identică şi în necropolele de la Balta Verde şi Gogoşu, unde apar
de asem~nea numai în morminte de luptători şi bărbaţi2 9 • Dimpotrivă, în necropolclc sritice din Transilvania, ca şi în cele din nordul Mării Negre, cuţitaşele
curbe se întîlnesc atît în morminte de luptători, cit şi în cele de femei şi copii.
La această primă deosebire se adaugă însă şi contextul aparte în oare sint depuse
în mcrmintelc scitice. Se ştie că sciţii din nordul Mării Negre depuneau în morminte - în completarea inventarului funerar - şi ofrandă de carne, lîngă (sau
pestE>) c'lre f:'ra aşezat şi un cuţitaş curb (uneori chiar două)3D. Acest obicei, al
dPpunerii ofrandei de carne cu cuţitaş curb, caracteristic în Hallstatt-ul tirziu
numai sciţilor, f'ste atestat curent, cu toate variantele cunoscute (cuţitaş curb lîngă
ofrand3; cuţitaş curb înfipt în ofrandă; cuţita.şul şi ofranda depuse în strachină
etc.) şi in nccropolcle grupului scitic din Transilvania 31 • Deci, în ceea ce priveşte
depunerPa şi conexarea în morminte a cuţitaşelor curbe, există o deosebire netă,
tranşantă, între elementul scitic (din nordul Mării Negre şi Transilvania) şi cclelalt~ grupe învecinate, dar deosebite etnic şi cultural (traci, iliri, grupa Hallstatt
etc.), grupe Î!l care depunerea ofrandci de carne nu este cunoscută:n. Dacă pentru
or:gin•':=t şi tipologia cuţita.şelor curbe descoperirile nu oferă totdeauna (şi in toate
zonele) ir.dicaţii sigure, in schimb depunerea, respectiv conexiunea în morminte
a acestor obiecte se doved~te - la o analiză mai atentă - a. fi legată de o
simbolistică predsă, izvorîtă din practici ritu.a.le specifice şi caracteristice diferitelor
grupe cultur<>le. Mai ales sub acest aspect cuţitaşele curbe - devenite prin răs
pîndirea lor masivă o categorie comună in Hallstatt-ul tirziu - oferă un criteriu
preţios pentru interpretarea contextelor arheologice in care apar.
tăţilf'

VALENTIN VASILIEV

VBER DIE KH.UMMEN MESSERCHEN IN DER

SPĂTHALJ...STATTZEIT

(Zusammenfassung)
Stark verbreitet in der Spathailstattzeit waren die krummen Messerchen. Die
Funde erweisen ihr F.a-scheinen in Mitteleuropa (einschliesslich das Gebiet Rumaniens) erst zu Ende van HaC; doch gibt es in diesem Gebiet auch den Typ eines
geschwungenen Messers (mit nach oben gerichteter Spitze), das fi.ir die illyrische
Vl. Dumitrescu, op.cit., p. 207.
" D. Berciu, E. Comşa, loc.cil.
" V. A. Ilinskaia, op. cit., p. 25, 31, 32 etc.; A. J. Puzikova, In KS, 107, 1966, p. 83; V. G. Petrenko,ln MIA,
96, 1961, p. 66.
11 V. Vasiliev, op.cil., p. 73-74 şi 77.
" Mal Urziu ofranda de carne se lntJlneşte pe teritoriul RomAniei In unele morminte celtice. Dar conexiunea cu
cuţ.ltaşe, dup! dte Clllloaştem, apare din nou In epoca migraţiilor, de exemplu la goţi, In specialln necropolele UDde şi
prin alte elemente se constată o puternică influenţA sarmatică. Se pare deci că acest obicei a fost preluat de goţi
din nordul MăriJ Negre.
u
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Welt charakteristisch ist. Die krununen Bronzemesserchen hingegen, die im Kaukasus und nordlichen &hwal7Jllleergebiet gefunden wurden, ibeweL.,en, dass dieser
Typ in Osteuropa bereits im 8. Jh. v.u.Z. existierte. Auch die Art ihrer Niederlegung in den Grăbern ist verschieden fi.ir diese beiden Gebiete. In den illyrischen
Gruppen z.B. (Basarabi, Balta Verde aus dem Siidwesten Rumăniens) erscheinen
die krummen Messerehen nur in Krdege.rgrăbem. Hingegen finden sie sich lin
den skythischen Grăberfeldern a.uch in Frauen- und Kindergrăbern. Dazu kommt
noch, dass in den Skythengriibern die krumrnen Messerchen immer zusammcn mit
Flelschopfern auftreten. A1so gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen dem
skythischen Element (in Siebenbiirgen und dem nordlichen Schwarzmeergebiet)
und den Nachbarvolkern (Thraker, lillyrer, Halstattgruppe) wo der Brauch des
Fleischopfers (zumindesten in der SpathaUstattzeit) nicht bekannt ist. Hauptsăchlich
unter diesem - dem rituellen - Aspekt bieten die krummen Meserchen einen
wertvollen Hinweis fiir die Auslegung von archăologischen Fundverbănden.
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PORTUL ANTIC CALLATIS
Ce:roetări

de arheologie

suibmarină

Coboririle prin scuiundare autonomăl in universul submarin al Mării Negre,
spre intinsul platou continenial din faţa litoralului R. S. România, au creat condiţii pentru studii cu caracter geografic, oceanografie, geologic, biologic, istoric,
precum şi pentru recuperarea a numeroase şi interesante obiecte <arheologice
(fig. 1). Astăzi, majoritatea acestor piese sînt expuse în Sectorul subacvatic al
Muzeului Marinei Române din Constanţa, iar evenimentul mat·chează începutul
arheclogiei submarine la noi în ţară, ramură nouă a cercetări1or istorice.
In cele ce urmează, pe baza observaţiilor din adincuri, vom încerca să stabilim
origin~a vestigiilor antice descoperite în imersiune, să determinăm vechile porturi
~i bazine portuarc acoperite de valuri, să reconstituim o porţiune a ţărmului
vestic 31 Mării Negre înghiţit de ape şi să arătăm cauzele C'are au generat acest
fencmcn. Zona de cercetare o limităm, deocamdată, la Mangalia (anticul Callatis)
şi împrejurimi.
Trebuie subliniat faptul că preţioase şi precise indicaţii arheologice oferă obiectele descoperite în mare, printre care cităm amforele şi ţiglele (fig. 2), coloanele
şi capitc>lele, mortaria, epavele corăbiilor ş.a. In special, datorită formelor şi structurii ceramicii amforelor, majoritatea stampHate şi in interiorul cărora se mai
păstrează urme de vin, ulei sau răşini naturole, s-au putut identifica centrele
originare de prcducţie şi porturile, de unde ele au fost imbarcate. Se ştie astăzi
- şi probele submarine arheologice o dovedesc -· că oraşul Callatis întreţinea
legături peste mare cu cetăţile-port Thasos, Heracleea, Rhodos, Cos, C!hios, Cnidos,
Chersonesos şi Sinope, intens trafic comercial maritim, care nu se limitează doar
la secolele VI-I i.e.n., el continuînd sub împrejurări şi factori noi şi în alte
epoci istorice, ca de pildă romana-bizantină, medievală etc. In ceea ce priveşte
timpurile îndepărtate, navigaţia, cu un pregnant caracter costier, se făcea cu
corăbii mici (ca barcazele din zilele noastre), aşa-numitele "monoreme", construite
din lemn de tec 2 sau stejar, avînd bordajul îmbinat Clll cuie de gaiac3 şi pro1
Cercetarea topografică şi reconstituirea zonei submarine a Mangaliei au fost fllcute de C. Scarlat, semnatarul
acestor rinduri, şeful Sectorului de cercetllri subacvatice al Muzeului Marinei Române din Constanţa. La recupe·
rarea vestigiilor antice aflate sub apă a participat echipa compusll din C. Scarlat (conduclltorul şi instructorul primei
echipe de scufundlltori cu aparate autonome), membrii "Clubului scufundătorilor" şi scafandrU de mare adincime, V.
Cosma (ing. mecanic, cineast şi pasionat arheolog amator), A. Matei, A. Nichilor, N. Radu, S. Voica, 1. Bicll,
M. Marinescu, G. Oancea şi G. Pelmuş.
• Lemn de provenienţă din Orientul Apropiat.
• • Lemn de esenţă tare foarte rezistent in apll, folosit la confecţionarea cuzineţilor la eliel.

34 -- ACTA MUSEI NAPOCENSIS X/1973
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Fig. 1. - Recupera rea unei amfo re d in Heracl eea in zona ubm a rin ă a Mangaliei
e fe ctuat ă de ~ . Radu, stîn ' a, ş i C.
ca rlat, dreapta).
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(operaţie

Fig. 2. - Cîtevalamfore şi ţigle grece şti descoperite în zona s ubmarină a Mangaliei.
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Fig. 3. - F r agment de epav ă grecească găsit în partea sudică inundată a portului antic Caltatis

N

lE6'ENIJĂ
-Ţ.irm antic
--- Ţă.f'm adiJdl
Fig. 4. - Golful în care era situat portul Callatis (reconstituire de C. Scarlat,
topografică a reliefului submarin) .
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pulsate cu ajutorul ramelor şi velelor. In zona submarină cercetată de noi s-au
descoperit citeva <'J)ave (fig. 3), pe care le considerăm a fi greceşti. ln urma
cercetării sectorului Capul Midia-Mangalia, cercetări cu o durată de peste 10 ani
(1962-1972) şi care însumează circa 5.000 de ore in imen;iune, numai la Mangalia
- ca sii nu mai amintim in alte părţi - s-au găsit numeroase obiecte arheologice
mai vechi de S('C()lul III i.e.n. Acest fapt ne determină să descriem zona submarină
a golfului şi portului antic Call.atis.
Descoperirea acestui intins bazin portuar (anii 1963-1967), s-a făcut ca urmare
a observaţiilor topografice asupra reliefului submarin 4• După trasarea pe hartă a
conturului terenului stincos de sub apă, la a cărui extremităţi de larg (capuri)
au fost identi fi cale construcţii terestre cu pavaj, ruine de cărămidă antică, diferite
dale de piatră fasonate etc., - certe dovezi că acum două milenii-două milenii
şi jumătate aici exista uscatul -, s-a r€111larcat un mare golf (fig. 4) in interiorul
căruia se află diguri de piatră, chciuri şi daneS, ce închid o incintă portuară
antică la e6t şi la sud de zidurile de suprafaţă ale fostE-i cetăţi Callatis. Dimensiunilf'b acestui golf sint următoarele: lungimea 2 Mmi, lăţimea maximă 2 Mm şi
lăţimea la intr::rc 1 Mm.
Reconstituit (fig. 5), portul vechiului CalZatis imprc..>Sionează prin suprafaţa înnurneroasl1 a b<Jzinelor, prin aşezarea lui in golf şi, in special, prin orientarea digurilor. Bazinul portului, inchis cu trei diguri de larg, bine orientate
contra vinturilor ~i Yalurilor din nord, nord-est. est, sud-<>St şi cu două diguri
.->ituate in prPlungirea malurilor, avea două incinte: una exterioară, apărată de
diguri "i alta interioară in zona golfului, ultima fiind astăzi cuprinsă de lacul
Mangalia. Pc direcţia nurd-sud. bazinul exterior arC' o lungime de 9 cb~, iar pe
dirC'cţia est-vC'St, de 7 cb (măsurători executate de la digul de larg pînă la ultimele
resturi de cheiuri dărîmate sub apă şi ceramică, găsite in interiorul lacului Mangalia). Din cauza ce~tărilor în interior (lacul Mangalia cu malurile) pe care
incă
nu le considerăm terminate, nu putem preciza deocamdată, întinderea portului spre vest. Probabil, urmele duc către peştera de lîngă satul
Limanul (jud. Constanţa). Micile grote situate in mal, forma interesantă
şi originea foarte curioasă a acestui lac cu izvoare sulfuroase (pare-soe, folosite
din vechi timpuri), fac, deocamdată, din această zonă o "pată albă" din punctul
d1' vedere al problemei ce ne interesează. Lăţimea bazinului portuar in partea sa
nordică (in drC'ptul zidurilor de suprafaţă şi cele scufundate ale cetăţii Callatis)
( stc de 2 cb, lăţimea minimă in oozinul exterior de o,:> cb, i1ar ~ăţimea la intrarea
în bazinul de VC'St de 2,5 cb. La baza digurilor de larg, in exterior, la adincimea
de 10-12 m, S(' observă o formaţie de stîncă naturală, parte integrantă din sistemul de construe:ţie portuar, dovadă concludentă că vechii greci au făcut reuşite
sondaje şi au cunoscut bine relieful submarin.
tinsă şi

• lmersiunilc au avut ca scop initial doar cercetarea topografică şi geografică a fundului mării.
şi descărcarea navelor.
1
Dimensiunile sint date in unităţile de m.Asurol specifice proiecţiei Mercator, pe baza căreia sint întocmite

• Locuri de amenajare pentru acostarea

şi schiţele

din tat.
7 Prescurtarea pentru mila marină engleză egală cu 1852 m. Ea reprczintO. lungimea arcului de meridian corespunzător
unui unghi de 1' la centrul pămîntului. Este o unitate de măsură unghiulară şi liniara pe harta Mercator, proiecţie cen·
tralo·cilindrică, In care distanţele m.Asurate In minute pe meridian sint egale cu distanţele In mile marine.
1
Prescurtarea pentru cablul de navigaţie, unitate de măsură egală cu a zecea parte din mila marină englezA,.
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Fig. 5. - 'Portul antic Callatis (reconstituire de C. Scarlat).
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Neagră (schiţă

Ingenioasa orientare <.1 digurilor portului Callatis, pe care îl considerăm cel
mai hine amenajat din regiunea litoralului \'estic al Mării Negre, a pus problema
cercetării şi cunoaşterii sislemelor de tehnică antica (fig. o) folosite şi în alte
zone cu porturi acoperite de apa mării. Astfel, s-au f:'lcut imersiuni la Constanţa,
şi in alte porţiuni de pe ţărm. Peste tot s-a observat aceeaşi caracteristică, micile
deosC'~iri fiinrl nesemnificative. Digurile sint amplasate in sensul curentului de
fund principal, care realizează in intC'riorul bazinelor portuare un adevărat dragaj
natural, împiedicînd înnămolirea porturilor, depunerea particulelor solide din masa
apei, a nisipurilor şi milurilor transportate de curenţi. In plus, buna orientare'
a acestor diguri şi chC'iuri, care a\·eau rol de epiuri sau stăvi·lare sub apă, asigura
o reu~ită manevră a corăbiilor la intrarea şi ieşirea din port. Această operaţie in
antichitate putea fi efectuată pentru OI"ice aliură de vînt, obţinîndu-se deplasarea
vaselor cu rame şi vele pe o rezultantă a forţelor vint-curent-valul'i, cu păstrarea
unei bune direcţii de inaintare. De altfel, această plasare a digurilor excludea
şi interferenţa valurilor de vint, cu cele de hulă şi curenţii de la intrarea in
port, fenomen care produce răsturnarea navelor. Din aceste puncte de vedere,
vechile porturi şi, în special, Callatis, depăşesc nivelul oricărei construcţii portuart:' moderne. Desigur, ingeniozitatea tehnică antică a fost determinată de specificul micilor şi fmgilelor corăbii din acele epoci, tehnică cu totul diferită şi nu
necesară in perioada modernă a vaselor de mare tonaj, cu armătură foarte rezistentă şi propulsate mecanic. Interesant este de remarcat faptul, că în vechiul port
Callatis deşi digurile sint deteriorate de valuri, astăzi, după mai bine de două mii
de ani, la baza lor şi in interiorul bazinelor mici, nu se observă depuneri, dra-
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gajul9 fiind datorat exclusiv călăuzirii cu pricepere a curentului de fund principal. Vechii constructori se străduiau, astfel, a 1gindi cit mai mult in ceea ce
priveşte cunoaşterea adîncurilor, a curenţilor şi vînturilor. ObiE'Ctele arheologice
şi epavele oooase la suprafaţă nu au foot găsite înnămoli.te, ICi doar afundate (-datorită greutăţii lor) pe jumătate în nisip, unele fiind căzute intre stincile curate 10
de calcar deasupra solului submarin.
In rec)nstituirea anticului port Callatis, după necesarele ridicări topografice ale
reliefului de fund, ne-am bazat pe unele elemente şi puncte arheologice (fig. 7),
după cum urmează:
1. Sesizarea unui grup de cinci diguri. Cel de la nord se găseşte în prelungirea sub apă a zidului nordic al cetăţii Callatis, pe o distanţă de 2,5 cb spre
est. Din capătul acestor rudne porneşte spre sud al doilea grup de piatră, lung
dE' circa 1,6 cb. Un dig intermediar, avind orientarea NV-SE (315°-135°), imersiunea de 0,8-1,5 m şi lungimea de 2 cb, favorizează două intrări în port pentru
două aliuri principale de vint şi două sectoare de dirijare a curenţilor de fund
dragori. Al patrulea grup stîncos, orientat nord-sud (0°-180°) este denumit de localnici şi marinari "Digul genovez", a cărui epocă, deocamdată, nu a putut fi precizată. Pe el s-au găsit obiecte greceşti, ca de altfel şi pe celelalte - , ceea ce
demonstrează originea lui mult mai veche. Partea superioară a construcţiei fiind
foarte aproape dE' suprafaţa apei (0,5-1 m) ar putea indica existenţa şi folosirea
lui de către genovezi sau in epoc1le ulterioare, presupunere întărită şi de faptul
c~i la o depărtare de circa 500 m spre vest s-au descoperit diferite vase de uz
casnic marinăresc, din bronz, o bombardă fretată cu cercuri (fig. 8), datată in
perioada primelor inceputuri ale artileriei navale şi ancoreu, printre care una
de tip "Amiralitate", din secolele XVII-XVIII (fig. 9). Digul sudic are un cap·H
sprijinit pe m~l. fiind orientat vest-est (270°-90°), cu o mică curbură spre nordest. Aici s-au aflat numeroase vestigii elene împreună cu amfore şi vase mari de
provizii din epoca romana-bizantină.
2. Blocurile dP piatră, de formă paralelipipedică, plasate în dreptul danelor dr>
accstarf' pP partea interioară a digurilor, precizează locurile de staţionare şi descăr
care a corăbiil0r in port.
3. Pavajul din dalP de piatră şlefuite şi bine rostuite, aşezat pe porţiunile
care aveau rol, fie să înlesnească transportul mărfurilor pP diguri şi faleze, fir
ca loc'.tri de ~romenadă. indică faptul că acestea se aflau deasupra nivelului mării
cu 1,5--2 m (înălţime egală cu bordajul corăbiilor care acostau).
4 Fu!1daţiilP unor construcţii de locuinţe neidentificate precizează existenţa in
antkhitJ.te a acpstor locuri pe uscat.
5. De.scoperiJ·('a numeroaselor fragmente de ceramică între ruinele de piatră şi
cărăr.-1iclă ale unor ma.ri edificii (probabil, magazii sau depozite de mărfuri),
dov€drsc că a:-a a acoperit ulterior ţărmul.
1

Astăzi,

porturile moderne se lnnămolesc excesiv, deşi dragajul mecanic asigură lndepărtarea In largul mării a uriade reziduuri şi impurităţi. Operaţia nu are Intotdeauna reuşită din cauza aducerii mitului inapoi de

şelor cantităţi

valuri.
11
Acest lucru nu se constată as Uzi, stincile în locurile nedragate din porturile moderne fiind acoperite cu mii compact,
care formeaza straturi de 3-5 m grosime.
11
Spre marca noastră decepţie, unor ancore - cxponate de valoare -, descoperite In adlncuri şi scoase greu la
suprafaţă, li s-a dat şi o altă destinaţie (fier vechi!).
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Fig. 7. -

Principalele puncte arheologice din zona scnfundată a portului Callatis (reconstituire
de C. Scarlat).
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

DlSCUŢII,

F ig. 8. -

537

RECENZII

Bombardă fretat ă

descop e rit ă

cu cercuri
în zon a .. Digului genovez"
de la Mangalia.

Fig. 9. - Ancoră tip .. Amiralitate" din
secolele XVII -XVIII, găsit ă în zon a
" Digului genovez" de la Mangalia .

6. ' nouă din cele trei epave găsite în imersiune, se află lîngă ch eiuri . Ele preurme puternice de foc, ceea ce n e îndreptăţeşte să concluz ion ă m că s-a u
scufundat în timpul acostării lor la dane, ca urma re a unui incendiu izbucnit în
p-ort A treia e p avă , eşuată în larg. a fos t izbi tă în timpul m anevrei d e dig, rl e
o cven tuală fur tJună.
în cele ce urm ează, n P propunem ca pe baza observaţiitlor noac;tre, să di sc u tă m
p e scurt cauzele care au dus la închiderea golfului interior a portului a n tic
Call.a.tis (cuprins astăzi de lacul Mangalia ), il.a fonmarea grindurilor literale de p e
ţărmul vestic al Mării Negre şi despre f enomenul acoperirii uscatului d e către
apă,. fenomen
principal căruia
SE'
datorează
dispariţi a
portu rilor Calla.tis,

zintă

Tomi s

ş . a.

Cercetările de început în •l acul Mangalia au stabilit că acesta a fost iniţial un
golf .sau estuar. Sub stratllll. gros de nămol s-au descoperit scoici .ş i cr'UStacee m a rine
h stadi ul de subfosile, lucru constatat şi în cazul lacurilor Ta tlageac, T ech1rghiol,
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Agigea, Siutghiol etc. De obicei, grindul de ms1p, care separă un lac de mare,
PSte alcătuit din materia rezultată de sfărimarea cochiliUor de midiil2, aruncate
dP hulă pe uscat.
Datorită uno::- lucrări de excavaţie in grindul de la Mangalia, necesare scoaterii
nisipului pentru unele construcţii, s-a creat posibilitatea urmăririi profilului acestui
grind. In gropile mari se observă fragmente ceramice pînă la adincimea de 6 m.
adincime care corespunde cu nivelul fundului mării. Deci, se poate deduce că în
ce-le două milenii scurse', depunerile s-au făcut intr-un strat gros de 6 m. ceea
ce n'prczintă circa 3 mm anual. Strnturile de nisip situate la un nivel mai coborit
de 6 m şi în care nu s-au găsit cioburi de ceramică antică, sint fie contemporane
cu epoca portului Callatis, fie mai vechi.

Gri.ondurile din faţa celorlalte lacuri litorale (foste ~i ele golfuri marine), s-au
format in aceleaşi condiţii, sub influenţa vintului de nord-est. a valurilor şi
hulPi, t·are permanent au şlefuit ţărmul de vest al Mării Negre. Ele se deosebesc
doar prin provenienţa materialului din care au luat naştere. De exemplu, la
Mangalia, Tatlageac, Techirghiol şi Agigea, unde fundul mării este stincos, grindurile au in compoziţia lor nisipuri de midii, iar la Siutghiol şi Chituc (fişia care
desparte lacul Sinoe, fostul golf al cetăţii Histria, de mare), unde fundul este
nisipos. grindurile sint formate din granulaţii fine, provenite din măruntele lame
braduhiate şi crustacee, printre care se remarcă Aloidis Maeotica.
Se !mpun citeva precizări in ceea ce priveşte conturul ţărmului vestic antic al
Mării Negre (actuala zonă Constanţa-Mangalia), acoperit astăzi de ape (fig. 10).
Acest fenomen natural s-a constatat pe baza unor oh'iervaţii judicios întocmite:
1. Lacurile litorale au fost iniţial golfuri. Astfel, golful din faţa oraşului Histria
s-a inchis prin formarea grindului Chituc şi a lacului Sinoe (exemplu tipic).
Inchiderea golfului mic de la Callatis s-a datorat naşterii grindului dintre MangC'.lia - localitat0a 2 Mai şi a lacului Mangalia. Solul de sub nămolul acPStor
lacuri prf'zintă aceeaşi compoziţi(' ca şi cel din zona submarină.
2. Bazele proeminenţelor (capuri) spre larg, ale căror părti superioare au fost
distruse 1 J, ~e află in imPrsiune. Sub apă se vede conturul stîncos al vechiului
mal, situat la adîncimi de peste 3 m, acolo unde acţiunea distructivă a valurilor
este nulă. Descoperirile arheologice din această zonă fac dovada ele netăgăduit că
aceste capuri au fost cîndva terestre. Astfel, la Constanţa pe procminenţele care
inchideau vechiul golf antic s-au găsit, la o depărtare de 800-1300 m de ţărmul
actual, substrucţiile unor clădiri din piatră şi cărămidă, pc capurile imersP de la
Agigea, cuptoare de ars ceramică, in sc•ctorul Tatlageac-Mangalio, rişniţe, amfore,
dolia, ruine de ziduri din blocuri de piatră. prinse cu mortar, cărămizi etc., toate
situate la peste 2000 m în larg.
materie primă pentru formarea nisipurilor, se găsesc in mari cantităţi pe fundu
(bissus) pe stlnci, ln colonii de 300-500 indivizi pe metru patrat.
Prin absorbirea planctonului, cu care se hrănesc, ele joacă rolul de filtre naturale ale apei marine (o midie filtrează
30 1 de apă pe zi). în urma furtunilor, pe plajă se pot forma aglomerări de midli, cu lungimea de 10-12 m, lăţimea
de 2-4 m şi grosimea de 30-80 cm.
11
Valurile, care lovesc ţărmul cu forţă foarte mare, au acţiune distructivă asupra uscatului, situat ln poziţie verticală la 1-2 m deasupra nivelului mării şi, In cazul cercetat, perpendicular pe direcţia nord-vest a vtntului predomi11

Midiile ( MyliUIIS),

această imensă

~ii. Ele se fixează cu ajutorul unor firişoare

nant.
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1

Fig. 10. -

Ţărmul

antic

şi

actual al M. Negre din sectorul
constituire de C. Scariat).

Referindu-ne la fenomenul care a determina t

Constanţa-Mangalia (schiţă şi

disp a riţia

sub

apă

re-

a porturilor

Callatis, Tomis ş . a., sîntem de păre re că nu poate fi vorba de o scufundare a

uscatului. După dispariţia Mării Sarmatice noul bazin pontic form a t (incinta
M. N egre) avea, ca şi astăzi , toate ma,lurile abrupte, cu adîncimi de 500, 1000 ş i
~000 m , abisuri care se întîlnesc pe coasta caucaz iană .şi a P e ninsulei Anatoli a . R idicarea nivelului M. Negre cu 1 m pe mileniu (de ci, 2 m î n cei d ouă mii de a ni) , dup ă
a firmaţia geologilor, se datorează uriaşelor cantit ăţ i de aluviruni a dus e d e fluvii
(Dun ă re a, Nistru, Bug, Nipru , Don), care au format m a rele platou con t ine n tal, cu
a dîncimi mici (10-50 m), în ·continuă scăd e re. De e xe mplu, la es t d e Constanţ a
batrimetri•c a de 100 m adîncime trece la o dep ă rta r e în la rg d e 90 Mm (165 km),
iar adîncimea de 50 m poate fi întîlnită pînă la distanţa de 30 Mm (55 km) . In
legătură cu această proble mă, pă·rerea noastră es te c ă principala c a u z ă care a dus
la distrugerea coastei vesti<ce a Mării Negre s-a datorat , în primul rînd, numeroaselor
şi puternicelor furtJuni14, care s-au abătut în ultimele două 1
milenii a supra ei. Numa i
aşa s e poate explica plauzibi.l "tăierea", "retezarea " masivelor stînci d e calca r
subma rine ş i "îngroparea" sub ape a vechilor pol'lturi Callatis, T omis etc.

*
" Pentru a ilustra puterea unei furtuni din Marea Neagră, dăm ca exemplu furtuna din 10 martie 1970, cind valurile ridicate ptnă la jumătatea înălţimii Cazinoului din Constanţa au rupt faleza de beton armat şi balustrada metalică
situată la 8 m deasupra nivelului mării, aruncind pe uscat o navă cu un deplasament de 12.000 tdw (prescurtare
pentru denumirea engleză .,tone deadweight" = .,tone corp-mort", .,tncărcătură", a tonaj ului de marfă transportată de
un vapor).
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mai sus au avut scopul de a trezi interesul pentru cercetarea arheocare in ţara noastră îşi are p~ii ei de inceput. De altfel, cunoscind
bine sectorul subacvatic Mangalia, despre care ne-am ocupat in mod special, putem
afirma că doar 15-20% din totalul vestigiilor arheologice existente in această
zonă au fost recuperate. Pentru o mai bună determinare topografică a reliefului
submarin, care prezintă egal interes atit pentru istorie, cit şi pentru geografie,
biologie ş.a., sint necesare mijloace tehnice dintre cele mai moderne. Numeroasele
"pete <>lbc" din adincuri, probabil vor impulsiona noi studii. De aceea, sintem
îndreptăţiţi a crede că interesul ştiinţei va hotărî acordarea sprijinului material
necesar cercetării submarine in anii viitori.
logioă submarină,

CONSTANTIN SCARLAT

-

LE PORT ANTIQUE DE CALLATIS
Recherches d'archeologie sous-marine -

L'auteur traite de la n-cherche sous-marine dans la zone c:L' Mangalia. L'on y a
d(·couvc-rt de nombreux vestiges antiqu<'s (amphores, tuiles, mortaria, colonnes,
chapitPaux. epaves etc.) et un large bassin portuaire de la viile grecque de Callatis. Le bassin, aujourd'hui recouvert par l'eau, sp fait specialement remarquer
par l'ing&nieux systeme d'orientation des digues. pa1· les constructions en pierres et
en briquPs ainsi que par les portions pavees des quais etc.
L'au~eur essaye de d<!terminer !'origine de ces vestiges antiques (grecs pour la
plupart) <'t de reconstituer la portion submergee de la rive ouest de la Mer Noire
(le scctcur Constanţa-Mangalia) expliquant a la fois les causes du phenomene. Ces
investigations subaquatiques sont importantes surtout par le fait qu'elles constituent
le ctC:Lut d<' l'archeologic sous-marinc en Roumanic.
·''
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ARGINTULUI DIN OBIECTELE
DE PODOABA DACICE

In vederea lărgirii sferei de cunoaştere a metalurgiei dacice in domeniul
,nt ului metalic, întrebuinţat la confecţionarea bijuteriilor, au fost analizate
chimic 11 obiecte diferite (tabel 1), utilizindu-se in acPSt scop aproximativ 0,1 g
metal, prelevat din aceste obiecte de podoabă dacice.
Obic:>rtele studiate aparţin Muzeului de istorie al Transilvaniei-Cluj şi au fost
scl~cţl.onate pe criterii istorice de către Hadrian Daicovidu şi Constantin Pop,
fiind puse ·la dispoziţia noastră prin bunăvoinţa Direcţiunii muzeului. In vederea
luării acestor probe in cantităţi infime, dar totuşi repr€zc•ntative, probarea s-a
făcut prin ciupire sau pilirc.
Cu ocazia acestui studiu s-a păstrat acel31'ii mers al analizei ca şi in cazul lucrării
despre inonedele de argint dacice 1 şi anume:
1. - Dizolvarea metalului in acid azotic concentrat, la cald; separarea prin filtrate a aurului din rezidiu şi cintărirea acestuia după spălare, uscare şi calcinare
la sooec
.
..

ar~)

2~. ~ Precipitarea din soluţia de azotat de argint a argintului, ca clorură şi
doza~ea elementului in această combinaţie.
~ ..-

Titrarea iodometrică a cuprului, după metoda Haen-Low 2 , îmbunătăţită de
C. qteanu 3•
Ş..,a. confirmat şi cu această ocazie, ca şi la studiul monedelor4, că argintul obiectelor de podoabă dacice conţine în permanenţă aur în cantităţi variabile de la caz
la ~z (tabel 1).
Aurul din acest<> obiecte apare - după trecerea în soluţie a argintului şi a
cuprului în două stări de d i sper s i e d i fc r i t e: g r a n u 1 a r - n eg r u (în 6 cazuri din 11) sau c o 1 oi da 1- roşu (în 5 cazuri din 11, tabel 1).
Conţinutul de aur din obiectele de ·argint variază între 0,63 şi 6,350fo (tabel 1).
Se pare că odată cu creşterea conţinutului de cupru al argintului, îşi face
aparîţla aur u 1 col oi da l- ro ş u, ca şi cum prezenţa aurului in aliaj ar fi
condiţionată de conţinutul de cupru al acestuia.
1
E. Stoicovici- FI. Stoicovici, Monedele de argint dacice şi specificul lor chimic
p. 375-382.
1
'F.I ~- Treadwell, Lehrbuch der analytischen Chemie, Leipzig - Wien, 1937.
• C. Liteanu, Curs de chimie analitică, Bucureşti, 1968.
• E. Stoicovici - FI. Stoicovici, op.cil.
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Tabel 1.
Nr.
crt.

Nr.
inv.
10126

1.

Compoziţia
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obiectelor de argint dacice

Denumirea obiectului

Au
o:

tO

5,10

Garnitură, placă

1
1

Ag
0/

10

52,53

Cu
1

%
42,37

Obs.
1

aur coloidal
roşu

disc

3,96

54,88

41,16

idem

fibulă

4,36

74,15

21,49

idem

Brăţară

0,89

96,58

2,53

aur granular
negru

1805

Inel

0,68

97,51

1,81

idem

7009

Spirală

6,35

66,89

26,76

<)

10124

Cataramă,

3.

10127

Arc corp

4.

9081

5.
6.

de colier

aur coloidal
roşu

7.

5509

8.

472

9.

10122

10.

10116

11.

1435

Pibulă (Sărmăşag)

0,73

85,76

13,51

0,91

96,32

2,77

aur granuţar
negru

Fibulă dacică aurită

2,34

96,74

0,92

idem

Lanţ răsucit

0,63

97,72

0,65

idem

1.72

97,93

0,35

idem

Pibulă dacică

Brăţară

în

(tip Neuheim)

dacic

formă

de

şarpe

idem

In ceea ce priveşte propmţia de argint şi de cupru folosită în aliajele de ar-gint
alt> metalurgiei dacice, această proporţie variază in limitele a trei grade de fineţe
distincte: calitatea 1-a, ou 85,76 şi 98,720fo argint sau sub 1/8 părţi Cu; calitate.a a
II-a. cu 66,89 şi 74,150/o argint sau intre 1/3-1.'4 Cu; calitatea a 111-3, cu 52,53 şi
55,!l8% argint sau cu mai puţin de 1i2 Cu.
Această regulă metalurgkă este pusă în evidenţă pe cale grafică în triunghiul
conc<.'ntraţiilor cu cele 3 coordonate: Ag-Au-Cu (fig. 1). Aici, cercurile pline indică
argi:1tul cu cel mai mult cupru şi, totodată, cu aur coloidal-roşu, iar cerC'Urile
simple indică argintul cel mai fin, grupat strins în apropieTea virfului triunghiului,
notat Ag, care conţine şi el aur, dar numai sub forma varietăţii compacte-negre
(ta bc·l 1).
In incheiere putem afirma, pe baza rezultatelor ferme obţinute, că metalurgia
dacică

atit la

a argintului a
confecţionarea

metal de argint de
la baterea rrwnedelor.

întrebuinţat acelaşi

bijuteritlor, cît

şi

compoziţii

variabile,

Se C'Onfirmă şi cu aceşt prilej constatarea făcută la studiul monedelor antice5, că
in meialurgia argintului din antichitate nu se cunoştea o metodă eficientă de
s0parare a aurului de argint şi inveTs.
In schimb, adaosul de cupru la monedele de argint era perfect controlat
:1plicat uneori cu predilecţie.

şi

EUGEN STOICOVICI - FLORICA STOICOVICI
1

Ilmlem.
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:n:
o3

1
1

o6

m

~.

o~
2

7

/,Ag

10

Fig. 1. - Diagrama

20

30

40

sof:tu_."..

ternară

Ag-Au-Cu a obiectelor de podoabă dacice, cu cele tre
de argint folosit curent : I, II şi III.

calităţi

DIE ZUSAMMENSETZUNG DES SILBERS DER DAKISCHEN
SCHMUCKGEGENSTĂNDE

(Zusammenfassung)
1\ls Ergebnis der chemischen Analyse von elf dakischen Schmucksti.icken wurde
festgestellt, dass die verwendeten Silberlegierungen immer G o 1 d - von 0,63 bis
zu 6,350/o - in zwei verschiedenen Dispersionszustanden enthalten: a) kolloidal-rot
und b) kfunig schwarz.
Der Kupfergehalt der dakischen Silberlegierung bewegt sich zwischen weiten
Grenzen, so dass daraufhin drei Legierungen vel'S{!hiedener Qualitat abgeleitet
werden konnten, die von den dakischen Siilberschmieden Iaufend erzeugt und zur
Herstellung von Schmuckmi.icken und zur Mi.inzpragung verwendet wurden.
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CONTRIBUTII LA PROBLEMA L/MESULUI DE VEST AL DACIEI
·
(Partea a II-a/2)*
Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate
între anii 1947-1957 şi în 1966

29. SOMEŞUL RECE- CE'IIATE
In cele de mai sus am reuşit să identificăm cetatea de deasupra confluenţei
Cald şi Rece (729 m), cu "Cetatea lui Dariu" de pe "Ţigăneasa", greşit
plasată la Luna de Sus. Este o tipică cetate de refugiu3t din epoca societăţii primitiv~. Date fiind condiţiile naturale favorabile, locuitorii ei de odinioară avuseseră
relativ puţin de fortificat. Poziţia izolată a plaboului cetăţii, mai bine zis a aşezării
fortificate, intre valea Someşului Cald şi cel Rece, pantele abrupte şi stîncoase
o ,apărau dintru început de orice atac executat cu forţe chiar mai însemnate. A fost
nevoie să se fortifice numai o şa îngustă, tăind-o cu un şanţ dublu şi un val
dublu. In anul 1931, Sândor Ferenczi a secţionat, in parte, valul mare. Materialele
ceramicc aparţin, pe de o parte neoliticului, epocii cuprului (cultura Coţofeni) şi a
bronzului (cultura Wietenberg?), pe de altă parte - cele mai multe - epocii hallstattiene (perioada A 2-B 1B2). Acestea din urmă aparţin speciei ceramicii negre,
canelate, "cu grafit''. Există şi Latene. După cunoştinţa noastră, pînă la data
actuală de pe acest teritoriu nu au aparut nici cele mai mărunte urme din epocile
romană sau a migraţiilor. Aşadar, cetatea de la Someşul Rece trebuie datată în
perioada mijlocie sau tirzie a epocii bronzului şi in cea timpurie a fierului, prec:mm
şi in epoca dacică, cum a preconizat de astă dată in mod just - 1. Marţianaa,
respectiv s-o considerăm folosită in aceste perioade. Nu o putem lega in nici un
Someşului

• Partea 1 a acestei dări de seamă, cuprinzind prezentarea unor probleme principiale şi de metodică, precum şi descrierea unor elemente de apărare romane situate la inceputul defileului Crişului Repede [zona Hodişu·Bologa·Poieni·(Ciu
cea)-Negreni], a apărut in SCIV, X. 2, 1959, p. 337-354; partea II/1, tratind chestiunea unor întărituri romane reale
sau presupuse, în ActaMN, IX, 1972, p. 387-411. În partea a II/2, numerotarea punctelor cercetate, precum şi a notelor, continuă. pe cea din partea precedentă (adică. partea a II/1). iar schiţele· hărţi asupra teritoriului investigat se găsesc,
de asemenea, in partea a II/ 1 , la sfirşit, p. 41 O- 411.
11
În legătură cu această aşezare fortificată putem cita urmUoarea bibliografie: K. G. Windisch, op.cit., p. 381 ;
I. I.enk, von Treuenfels, op. cit., voi. IV, p. 338; I,. K6văry, Erdt!ly rtgisegei, p. 160-161 (sub numele Gilănlui);
idem, Erdely tpltl.szeti em!t!kei, p. 64; J. Eszterhâzy, in Oj Magyar Mureum, X, 1860, p. 384-385; E. A. Dielz, Die
Burgen, p. 12; J. Petrăn, în Magyar Polg.ir, 1887, p. 277-279; S. Moldovan, Zdrandul şi Munţii Apuseni ai Transilvaniei, Sibiu, 1898, p. 146; în OM MI K, voi. XX (VII), [Budapest, 1901], p. 172; E. Orosz, In ErdM, XX, 1903,
p. 91; I. Marţian, Rep., nr. 630; idem, Urme, p. 22; M. Roska, Erdtly 6sliora, p. 120; idem, ErdRep, p. 106, nr.
37; idem, în KoiSzle, II, 1943, p. Il; K. Horedt, In SV, 60, 1937, p. 92-93; Zs. Jak6, op.cit., p. VIII; şt. Ferenczi, in ActaMN, I, 1964, p. 66-77.
81
M. Rusu, In Dacia, N.S., VII, 1963, p. 190-194.
13 I. Marţian, Urme, p. 22.
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de vest a Daciei romane, dar nici ca
neexistind nici un sprijin pentru o atare

30. MARIŞEL- "DEALUL CETAŢII"
In literatura de specialitate numai E. A. Bielz aminteşte&> la Măi"'i.şel (Havasnagyfalu) un ,,Deal al Cetăţii" (Vârhegy). In noul repertoriu arheologic al R.S. România.
in curs de pregătire, această cetate este considerată ca "probabil feudală". In ciuda
mai multor cercetări pe teritoriul comunei nu se ştie nimic despre acest toponimie,
"locul" lui neputindu-ni-1 arăta nimeni. ln consecinţă, trebuie să ştergem "punctul"
acesta "arheologic" din rindul celor existente, cel puţin deocamdată. Cind venea
vorba de cetate, locuitorii Mărişelului indicau cu unanimitate pe cea de la
Someşul Rece, astfel că ne putem gindi, dacă nu cumva "Dealul Cetăţii" de la
Mărişel este un reflex îndepărtat in spaţiu al confuziilor provocate de Kovăry?
31. MAGURI-CETATEA DE LA

DAMEŞ

La o distanţă de 15-16 krn sud-vest in linie dreaptă de centrul comunei Măguri,
intre un mare cot semicircular al Someşului Rece, aproape de originile sale, şi
intre o a doua vale, Valea Ursului, a rămas un fel de promontoriu inalt, pe care
localnicii îl numesc "Cetate". Pe piscul înălţimii (1441 m) se poate observa o ingrămădire de blocuri uriaşe, neregulate, de stinci granitice, asemănătoare de
departe ruinelor unui zid ciclopic. Blocurile de mai multe tone greutate au apărut
drept rezultat al dezagregării naturale a granituluiB6• Urme arhrologice nu s-au găsit
nici aici, nici pe platoul greu de străbătsut, acoperit de brădet secular.
3~. \'JŞTEA

-

Problema

,,!orlificaţiei

romane"

Deşi nu o spune deschis, J. Szilagyi caută să-i lase cititorului impresia că s-ar
afla o fortificaţie romană şi in hotarul comunei Viştea (Magyarvista, Vîsta). După
cele spuse in lucrarea sa despre "prima linie de apărare"8 7 , colţurile de bază ale
acestei linii defensive ar fi fost "Gilăul (Viştea) şi Bologa"; cu citeva rînduri mai
jos, vorbeşte apoi de .,fortificaţia-castrul roman de la Viştea-Gilău (sic!) şi de
turnurile de pază din imprejurimi". In a doua sa lucrare, îşi susţine d:in nou această

" Legenda "Cetăţii lui Gelu" la GilAu apare pentru prima datA la 1,. K6vâry, GyOrke geogrtifitija ts hisl6ritiia Erdelyr61, ed. II (Cluj), 1847. Cf. şi Erdtly epfUsuli emUkei, p. 64; In cealaltă lucrare a sa (Erdtly regisegei, p. 161, 207),
K6vâry plasează "Cetatea lui Gelu" In apropierea ,.Cetă\ii lui Dariu" de pe ,.Ţigăneasa", dar tot in puncte diferite.
" ... I,a venirea ungurilor, dupA cum povesteţ;te Anonymus, ducele valahilor de aici a purces In lntimpinarea lui Tuhutum; după ce pierdu bătălia, aici ar fi vrut să se refugieze ... După mine (sic!), această cetate n·a stat In sat
(adică In comuna Gilău). pe locul actualului castel, ci intre munţi, unde pină astăzi se păstrează o ruinA (sic!). Poporul pune toate cetăţile vechi ale Transilvaniei in legătură cu zine sau cu diavolul; aceasta se lntimplă şi cu aceastA
cetate. Acea cealaltA cetate (Someşul Rece 1 n.n.) cade spre Someşul Rece, la o jumătate de ceas de Gilău. Poporul
o numeşte şi azi "Dealul Cetă\ii". Urmele de Şllllt şi val, resturile zidăriei de nezdruncinat, locul, materialele ( 11),
toate aratA că această cetate a putut fi a lui Gelu ... De asemenea ... nu departe de aici ... poporul caută şi comoara
lui Dariu, pe Ţigăneasa ... "
11 Die B"rgen, p. 68. Din nefericire nu precizează de unde a luat informaţia.
11 În legătură cu originea naturală a acestora, cf. Gy. Sză.deczky, In Fiildlani Kiidiiny, XXXVIII, 1908, p. 314;
precum şi G.S. Athanasiu, in AIGR, XII, 1927, p. 33-34, dt şi schiţa geologică.
17 în Kiill, III, 1, 1943, p. 96.
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presupunereBB. In schimb, colecţionarul învăţător-director J. Szekely, care a cercetat
integral hotarul Viştei, nu a depistat decit trei puncte din epoca romană: la
Mărti.niş (Martono.s)89, la "Fîntina cu butoi" (Hord6skut)90 şi la Pălută (Palota) 91 •
Primele două cu siguranţă sint resturi de villa. rustica, locul lor necorespunzind
de fel unui castru roman, al treilea este pe o ridicătură dominantă din preajma
drumului imperial din valea Nadăşului, loc excelent pentru un castru. Aici însă
aşa ceva nu s-a a f 1 a t, rămăşiţele de piese de hypocaustum (tubi etc.) indicînd
o clădire mult mai modestă, in primul rind iarăşi o villa. rustica (fortificată?).
Aici, deci, nu ne putem aştepta la un nou castru, ci exclusiv la o stabilire a Vleteranilor veniţi de la Gilău, fapt pe care il rezolvă, just, însuşi Szilăgyi, cu o altă
ocazie'l2.
33.

ŞARDU-

Problema

"fortificaţiei

romane".

După C'UJTl

reiese din textul celei de a doua lUICrări a lui J. Szilagyi 9;1, poate că şi
la Şardu (Magyarsard, Sard, corn. Sînpaul), nu departe de Viştea, ar fi trebuit să
existe un punct militar de pază roman. Szilagyi îşi bazează părerea pc o cărămidă
cu stampila CHSS: C(o)h(or)s 1 (H)is(panorum) sau C(o)h(or)s l l(turaeorum) S(ag) .. .,
amintită de C. Daicoviciu94 • Intr-adevăr, pe cuprinsul localităţii au apărut urme'
romane%, dar date fiind mărimea, caracterul şi felul lor, ne putem gindi mai
degrabă la o villa rustica a unui veteran, decît la "un punct de pază", sau la o
fortificaţie. Urmele unui asemenea element nu le-am putut descoperi pe teren\~i.
34-36.

ŞARDU-

ORHEDIU, "DEALUL

CETAŢI!"; MIHAEŞTI

-

VARCU

Urme de aşezări omeneşti - şi cu atit mai puţin de cetăţi - nu am aflat nici
pe Dealul Orhediului (0rhegytet6
Dealul Străjii, 580 m) 97 , situat nemijlocit la
În DissPann, ser. II, nr. 21, p. 10, 36.
Material arheologic in MuzlstTrans.
1
C. Daicoviciu, in AISC, 1, 2, 1928-1932, p. 63, nr. 2; idcm, Dacica, p. 218-219; material ncinventariat in
MuzlstTrans. A. T. Szab6, KHn, p. 272, 273, 275, nr. 10.
11 G. Finâly, in ArchErt, XXIV, 1904, p. 244; C. Daicoviciu, in AISC, 1, 2, 1928-1932, p. 63, nr. 1; idem,
Dacica, p. 218; material arheologic neinventariat in MuzlstTrans. Data diplomei din 1304 referitoare la un locus palatii
lapuui cu cea mai mare probabilitate se po te lega de acest loc (cf. E. Balâzs, Kolozs megye kialakultisa, in TelepuUses nepisigrorleneti irtekuisek, nr. 3, Budapest, 1939, p. 12).
" În Kozl, 1, 1941, p. 119; d. şi 1. 1. Russu, in Materiale, VI, 1959, p. 875-876.
11
În DissPann, ser. II, nr. 21, p. 36, nota 219.
•• În AISC, IV, 1941-1943, p. 320; material arheologic in MuzlstTrans.
11 Cf. G. Finâly, in Ach~rl, XXIV, 1904, p. 244.
01 Notăm aici că presupusele tumuri de pază romane observate la nord de Cluj, pe spatele plate de dealuri, pe aşa
zisele "Morg6", de către S. Le.ttyâk (cf. in Erdiszeti Lapok, 1912, fasc. VIII, p. 2-8), reaminti te de G. Finâly (In AA, 1925.
p. 306; In legl!.tură cu toponi.mul, vezi; 1. Iordan, op.cit., p. 57), intr-adevăr, poate să fie de origine romană. Pentru
rezolvarea problemei sint necesare insă săpături sistematice. Cu ocazia unor lucrăride pămlnt la nord de Cluj, spre est
de Valea Chintăului, in direcţia comunei Feiurdeni (jud. Cluj), pe "Dealul Chintăului" (633 m) in 1952 a fost secţionată
cu un şanţ adinc de aproape 1,5 m şi tot atîta de lat o circumvalaţie de pămint inelară de 7 m diametru. De jur-imprejur circumvalaţia s-a dovedit a fi făcută din humus gras, uniform, de culoare cenuşie-închisă, bătînd in negru. Zid nu
a apărut, lipseau şi cele mai mărunte urme arheologice, deşi in cazul sistemului de apărare din nordul Daciei situaţia
nu este aceasta (cf. cele spuse in prima parte a lucrării, in legătură cu Poieni; vezi şi 1. Ferenczi, in Studia, ser,
Historia, fasc. 2, 1962, p. 44, nr. 17j). Acelaşi rezultat la elementele identice de fortificaţie ale sistemului sesizat de S.
Lattyâk, dintre Feiurdeni şi Răscruci, din apropierea Checichioarei.
" Vezi: A. T. Szab6, KHn, p. 229, 230, 231, nr. 44.
11

10

°
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Şardu,

nici in continuarea acestuia, pe .,Dealul ~tăţii" (Varhegy)98, care se
circa 3800 m distanţă in Unie dreaptă, nici pe Varcu (? Varko = Piatra
559 m) aflat la sud-est de satul Mihăeşti (co.m. Sinpaul).

ridică la
Cetăţii,

37-38. AŞCHILEU MARE- R.AJDlMB şi CETATE
Intre Aşchileu Mare şi A.şchileu Mic, in partea de nord a hotarului Ritu Morii,
pe malul drept al Văii Borşei, numită de localnici doar Vale, se ridică Răjdîmbul
(Rezsdomb), in forma lui originală •Chărăjciimb - Kerezsdomb (de la Kerekdomb
Dimbul rotund99). Acesta este vestitul "Dimb al jurămîntului" = Eskildomb, unde
- după textul lui Anonymus interpretat de K6vary 1oo - se zice că Gelu ar fi
jurat credinţă lui Tuhutum.
Săpăturile executate în 1943 101 nu au scos la iveală nici un fel de urme arheologice. -· Notăm aici că in hotarul Cetatea, ţinînd tot de comuna Aşchileul Mare,
au fost executate săpături arheologice în jurul unei vechi biserici medievale şi al
unui cimitir. A apărut un singur ciob "preistoric" şi un mormint de inhumaţie
(nepublicat), datat cu o monedă a lui Sigismund de Luxemburg (piesele au intrat
in MuzlstTrans, inv. nr. VI. 4351-4357).

=

39-40.

AŞCHILEUL

MIC- LAGAR

şi ŞANŢURI

Cele> două puncte au fost cercetate plecind de la colecţia de date toponimice a
lui A. T. Szab6 - B. Gergely. Primul dintre ele, L3găr 1 o:!, se află la circa doi km
sud-vpst de. sat. Acesta este numele unui teritoriu intins şi neted, aflat in apropiere de izvorul Pîrîului Finaţelor, imediat la est de Topa Mică (corn. Sîncraiul
Almaşului, jud. Sălaj), pe colina micii văi. După informaţie: "Ruşii au cantonat pe
aici in 1849''. Pc p~unea crescută cu iarbă nu s-a putut observa nimic. D!n
nefericire, nu am avut ocazia să dczvclim pătura vcgetală.
ln interiorul satului, spre est de locul numit "Podul Piştuchii" ce se află mai
jos de biserica reformată, există o parte denumită ŞanţuriLOJ, In acest punct, suspect după nume, nu se găsesc însă nici un fel de vestigii arheologice. Numele se
leagă de sistemul şanţurilor de drenaj săpate pentru asanarea părţii mlăştinoase;
puţin inclinate, a Văii Borşei, numită aici Valea Ugruţiului.
41.

UGllUŢIU

-

CETA':j.'EAUA

Cu ocazia întocmiri listei monumentelor Istorice şi arhcologice, în 1953, prin
fhde înaintate la Sfatul Popular Regional Cluj, am ajuns in posesia a noi date.
Directorul şcolar I. Tudose aminteşte numirea de "Cetatea lui Gelu" in hotarul
" Cf. III. Roska, E'dRep, p. 154-155, nr. 58. Pentru toponimul, vezi 1. Iordan, op.cit., p. 309. în legătură cu
o all:l aşezare deschisă, ncolitică, descoperită de noi, cl. 1. Ferenczi, In Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 36-37,
nr. 10.
" A. T. Szab6, BHu, p. 84, nr. 63, vezi şi schiţa toponimică alăturată.
100 Erdely 'lgisegei, p. 271; cl. lncă OMMIK, voi. XX (VII). p. 184; M. Roska, E'dRep, p. 192, nr. 29.
101
Cf. K. K6s iun., In Kii~l. III, 1943, p. 144-147; M. Roska, In E'dMurl1vk, 1943, (Cluj). 1944, p. 41. Pe acest
loc, .,ventual, n-ar strica incă o săpătură de verificare.
101 BHn, p. 77, nr. 119, vezi şi schiţa a11exată.
101 op.cit., p. 77, nr. 99.
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satului Ugruţiu (corn. Dragu, jud.
de specialitate.

Sălaj)l0 4 •

Indicaţia

era

necunoscută

in literatura

Periegheza a dovedit că punctul in chestiune există intr-adevăr. Sătenii ii spun
Punctul in pricina se află la sud de Ugruţiu, fiind despărţit de sat
printr'-O coamă înaltă de deal. Acolo se deschide o mică vale, înconj-w-ată de înăl
ţimi impădurite (Comoara, 540 m, cu o aşezare deschisă din epoca societăţii primitive şi Sarascuta) şi aici ia naştere Valea Borşei, care se varsă la Răscruci in
Someşul Mic şi care, la Aşchileu Mic este denumită şi Valea Ugruţiului. In partea
mijlocie a acestui cotlon de vale, la vest puţin de partea de hotar numită Urtelec,
pe malul sudic al micii Văi a Ugruţiului, se ridică o colină de formă cvasi regulată,
izclată, avînd un plan clipsoidal, lung de 200 şi lat de 100-120 m. In arăturilc
de pe colină, mai ales spre vîrful ei, se pot culege destul de sporadice fragmente
ceramice. Nu s-au observat bucăţi de chirpic. Aceasta se poate explica fie prin subţirimea stratului de cultură, la ora actuală fiind deja răvăşit, fie prin faptul că
arăturile n-au pătruns încă destul de adinc. Cu ocazia cercetării pc suprafaţă nu
s-au observat elemente de fortificaţie.
"Cetăţeaua".

O parte a materialului ceramic cules de la suprafaţă, deşi destul de atipic, poate
fi considerată pe baza pastei, lustruirii, arderii şi a întregului său aspect eventual
din epoca bronzului (din nefericire, nu se poate preciza cultura căreia îi aparţine);
partea mai însemnată a materialului însă poate fi ascmănată cu ceramica dacică
timpurie (secolele III-II î.e.n.) de la Stana - "Cetatea Inaltă", care va Ii descrisă
mai jos. In pasta vaselor este amestecat praf de grafit (cioburile ,.scriu" pe hirtie)tos.
După cele constatate, această aşezare nu se încadrează în sistemul de apărare al
graniţei Daciei romane, dar nu poate fi considerată nici ca .,cC'talca lui Gclu".

42. G!RBAU- VIRFUL BOBORII
Vîrful Boborii (Babavara), care se află pe un mic mamelon, la aproximativ
doi km spre sud-sud-vest de gara Gîrbău (Magyargorb6, corn. Turca) trebuie şi el
exclus din sistemul defensiv al graniţei de vest a Daciei; mai bine zis, urmele
rom.;'lne de acolo trebuie să le considerăm reduse la reaJa lor importanţă. In nici
un caz nu-l putem privi ca un punct de bază al celei de "a doua 1 in ii de
apăr are", cum crede J. Szilacyi 1or.. Conform părerii acestui autor ., ... cea de a
doua linie de apărare poate fi urmărită, după Napoca, in direcţia Suceagu-Vi.ştca
Gîrbău ... ". După informaţiile primite de la alţii, la început nevcrificate la faţa
locului, K. Torma plasa la Virful Boborii un castru roman cu un perimetru de
300 paşi, indentiiicîndu-1 cu Optatiana. Prima informaţie, falsă, despre un "castru"
ce s-:ar afla aici a fost corectată chiar de K. Torma, care, după o cercetare personală pe teren, nu mai vorbeşte decit de un "probabil turn de pazi'\." (specula). Dar
nici măcar acest turn de pază nu este absolut sigur, deoarC'cc matC'rialul de construcţie al presupusei clădiri fusese cărat încă inainte de cercetarea lui. Cu ocazia
, .. Textul fişei sună in felul următor: ,.în hotarul satului l'gruţiu, la o depărtare de 3 km, urme ale locuinţei voie
vodului Gelu. Pe terenul numit Cetatea se allă un drum de piatră care duce la cetatea lui Gclu".
•••. Materialul arheologic se aseamănă foarte mult cu cel găsit la Moreşti (jud. Mureş). Informaţie ,~crbali'o K. l!orcdl.
101
În DissPat•n, ser. II, nr. 21, p. 36. Pentru toponime, vezi A. T. Szab6, KH11, p. 220-221.
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pcrieghezei sale, K. Torma "a găsit şi mai multe fragmente ceramice sigur romane"IO'; noi însă nu am descoperit aşa ceva in arăturile de sub vîrful acoperit de
iarbă. De fapt, fragmente ceramice se pot găsi in număr destul d~ mare, dar ele nu
sînt romane, ci aparţin culturii Tiszapolgar şi, eventual, culturii Coţofenil 08 • Virful
Boborii de la Girbău este, deci, in primul rind, o aşezare din epoca societăţii
primitive peste care. eventual, au clădit şi romanii. Inscripţia provenind de aici
indică mai degrabă o construcţie civilă decît una militară 1 09.
Aşezar·ea din vale. de la Girbău, Torma însuşi o consideră romană11° şi ea aparţine
intr-adevăr acestei c·poci. Aceasta o dovedesc, printre altele, inscripţiile provenind
de> aici111, dar aşezan·a <'St<' .de caracter civil şi nu militar.
In baza celor observate, chiar dacă e\·entual la Gîrbău va fi existat un turn
de pază, roman, d nu a putut juca un .. rol" de seamă in apărarea graniţei,
neputind fi asemănat. de· exemplu. cu atit de desele castre din valea Agrijului
ce> apărau graniţa de nord-vest a Dacid.
·U-45. PUNCTE SUSPECTE PRIN NUMELE LOR IN HOTARELE LOCALITAŢI

LOR

CAPUŞU

MAHE.

CAPUŞU

MIC

şi

DUMBRAVA

a) Pc coama dc· d('al CC' ducC' la ,.Pădun·a Cetăţii", la vest de Gilău, spre Virful
(Şatra, 894. 8~3. 7:10 m) 11 ~ din hotarul Căpuşului Mic (corn. Căpuşu), nu am
aflat nici un fd dt· urm{t arhcoiogică. Resturi de· acest gen nu se află nici pe
platoul cu o larg{t vizibilitate a Virfului Şctrii, nici pc teritoriul satelor Dingău
Mare şi Dingău Mic (com Dingău). aş<'zak la o altitudine de peste 900 m, p<· marginea nordică a Munţilor Cilăului.
b) (Pe schiţă nr. 43.) Vestigii arhPOlogice nu se intilnesc nici pe micul con vulcanic numit CeU'tţea 11 ". ~1flat la nord-vest de Căpuşu Mic şi spre sud-est de Dumbrava, înconjura: din trei părţi df' Valea Oşorheiului Ct~ duce spre Dumbrava şi de
<;-osreua Cluj-Orori<'a, d{'~i sătcnii au căutat comori aici.
c) (nr. 44.) Nu mai multe rezultate a dat CC'rcetarea, în hotarul comunei Dumbra,.a, a Muncelului (773 m) şi a platoulllli Virful Oionchiilll\ precum şi a promontoriilor
impădurite de pe latura sudică, privind spre Pîrîul Căpuşului, a acestora. După pă
rPrea noastră. hidronimul Căpuş (ung. Kapus) nu stă in legătură cu sistemul de
prisăci (indagines, gyepurendszer) C<' "porn<"a de aici" pe valea Som~ului Mic, ci

Şetrii

"' În ETTK, IX, 2, p. 23, 120-121. Notăm că Th. Jllommsen fdrâ nici o dibuirea acceptat afirmaţia lui K. Torma
(cf. CII., III, p. 168, or. VII; vezi ~i Em. Panaitescu,ln ACl'tfiT, III, 1930-1931, p. 83-84), deşi acesta din U1'1l1ă
~i-n rectificat punctul sâu de vedere (op.cit., p. 24, 62-63, 121, 122, 126). Confirmind această ultimă părere şi·a apus
oopinia C. Daicoviciu (cf. In ATSC, 1, 2, 1928-1932, p. 51-53; idem, Dacica, p. 227-229). În legâturâ cu urmele
romane de la Girbău putem cita, de altfel, următoarea bibliografie: K. Torma, AdaUk ... , p. 9-10; J. KOnyOki, G.
l'agy, op.cil., p. 286; C. Gooss, Prograrnm·Scililssburg, 1873-1874, p. 39; idem, Cltronik, p. 76-77; J. Jung, Fastm
da Provin• Dacien, lnnsbruck, 1894, p. 131 ; A. Buday, in Dolg, VII, 1916, p. 67.
101
M. Roska, in Kiizl, 1, 1941, p. 67; idem, ErdRep, p. 151, nr. 32.
111
K. Torma, In ETTK, IX, 2, p. 23; CII., III, !IH.
110
Adaltk ... , p. 9, nr. 2.
11
' AdaUk ... , p. 10, or. 2-3; CIL, III, 850-851.
mA. T. Szab6, KHn, p. 176, 178, nr. 180; ung. Sâtorhegy, Sătortetii.
111
A. T. Szab6, KHn, p. 15!1, 160, nr. 23; p. 175, 178, nr. 123; ung. KOveshegy.
"' A. T. Szab6, K Hn, p. 174, 178, nr. 89. Pentru aşezarea din epoca comunei primitive de la Dumbrava, descoperită
de noi, vezi, In Studia, ser. Historia, fasc.2, 1962, p. 34-35, nr. 6.
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se poate explica, mai degrabă, prin formaţiunea naturală a nwnitului p1nu. După
cum este cunoscut, Piriul Căpuş formează intre Mănăstireni-Bedeciu-Păniceni
Căpuşu Mic un deiileu stincos, pitoresc, lung de mai mulţi kilometri, o formaţiune
geomorfologică de tip "poartă", numire frecventă pentru asemenea fonnaţiuni în
Balcani, exclusiv sub influenţa tiirkă, mai veche sau mai nouă, inexistentă însă, pe
acest teritoriu, in hidronimia tracă, greacă (excepţie Th'!rmopylai), romană şi slavă115.

d) (nr. 45.) Spre nord de Căpuşu Mic, la circa 2600 m in linie dreaptă, în hotarul
invecinat cu al comunei Macău, deasupra Văid Inucului (Cserajji-patak), se înalţă o
serie de cueste formate dintr-un grup de straturi marine eocene, aplecate spre
nord, deci, cu abruptul spre sud, cu pante mai line spre nord, cu un ş.ir de
înălţimi aşezate in direcţia nord-vest sud-est116, iar intre punctele Comendă
(740 m) şi La piatră (Nad1ktet6, 692 m) se ridică înălţimea Ciomorvara (Csomorvara=Cetatea 'lui Ciomor~1 7 ), care nu a dat urme arheologice.
e) Tot fără rezultat a fost periegheza în hotarUJJ. Şanţ d!in DumbravaLts.
f) In 1946 in hotarul "Sub Cinepişte" (Kenderaj) de la CăplL5U Mare (corn. Căpuşu),
cu ocazia saparu gropilor d<' lutărie, au apărut vestigii arheologice. dintre care' numitul L. Ady, a prezentat la fosta Universitate ,.Bolyai" din Cluj un vas cC'nuşiu
închis, lucrat cu roata, cu pietricele in compoziţia paslei şi mai multe virfuri de
săgeţi din fier, cu trei muchii. Autorul acestor rinduri a cercetat punctul amintit
in 1947. Pe baza acestei periegheze au început săpături le' mai tîrziu la cimitirul
prefeudal1119 •

46. BEDECIU- CETATE
După o fişă aflată la fosta secţie de învăţămînt şi cultură a Sfatulu!i Popular
Regional Cluj, întocmită in 1953 cu ocazia inventarierii monumentelor istorice şi
arheologice, la circa trei km est de satul Bedeciu (corn. Dretea), la confluenţa văii
laterale Valea Satului Bedeciu, ce curge dinspre Dîngău Mic, cu Pîrîul Căpuşului,
se află o cetate.
Coama de deal dintre Pîrîul Căpuş şi Valea Cetăţii se îngustează în ultima sa
parte, ajtmgînd cu totul ascuţită. Şisturile cristaline, prezentînd o dispunere asemănătoare stratificării, formează pereţi abrupţi, formaţiuni similare unor ziduri
a<!operite de muşchi şi tuiişuri. Aceste formaţiuni sătenii le numesc cetate. Nici
unul dintre pădurarii de acolo nu ştiau să se :fli găsit vreodată aici urme de cultură materială. Dar cu ocazia unei periegheze ulterioare, făcută cu tov. Gh. Cosma,
învăţător din Gilâu, origi<nar din satul Bedeciu, am constatat, într-adevăr existenţa

111
Informaţie verbală 1. 1. Russu. Cf. şi W. Beschewliew, In Izveslijalnstitul, voi. XIX, 1955, p. 279-303; precum
Vilh. Thomsen, Inscriptions de I'Orkhon, In ser. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mlmoires de la Socilll FinnoOugrienne, voi. V, Helsingfors, 1896, p. 137, 6. În lucrarea lui 1. Iordan, din nefericire, nu·am găsit analogii referitoare la această problemă [cf. p. 20 (Caz an e 1 e), p. 21 (Chei a), p. 131 (Str 1 m b u 1)] etc.
111
Cf. Al. Savu, Platforma Som~ran<i. Studiu gemorfologic, Cluj, 1963; teză de doctorat In formă de manuscris
păstratâ lu Biblioteca Facultăţii de biologie-geografie, secţ. geografie fizică a Universităţii "Babeş-Bolyai" din

şi

~.
117

~

A. T. Szab6, KHn, p. 175, 178, nr. 101; vezi şi 1. Ferenczi, în Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 35,

nr. 7.
111

m

Informaţia

am luat-o din publicaţia lui A. T. Szab6, KHn, p. 160, 161, nr. 93.
Cf. K. Horedt, in SCIV, II, 1951, p. 195; III, 1952, p. 312-317.
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Fig. 3. - În stin ga fotografiei, r e turi le zidului de piatr ă 1 gat cu mortar, onstrui t p erp.e ndi ul ar pe oama s tÎJ1coas ă a d ealului, demolat in bu u ă parte de nişte că ut ă tori d e
comori (in dreapta foto gr a fici,
h . Cos mn , î n văţă t o r la .;coala ge n er al ă din G il ău ).

unui zid de• pi a t ră J ga~ cu m orta r, c nslruil p cTpC'ndicu l· r pc coa m
tincoasii a
dealul u i, demolat in bun.:\ part de ni şte ă u lălor i de comori . (P ultima porţi un e
a cr <'stc i sti nco1s <.~ lu ngi e s pre nord-e:>t s p l v dl' · g ropi 3dinci dintre ca r e
un de, fără ind i ală . proYin tu. de la căutălu r i de cot1 ori). P cupri nsul cetăţ ii se
a il ă insă fo<. rl
putine vestigii ar heologice. D ş i gr upul s tincos ' d pr inde p dntr-<:> şa a dîncă de r stu l ra mificaţ i i el a lului, fiin d deci, foarte uşo r de a p ăra( tot u ş i , ch iar şi ca punct n <1.t ura l d0 refugiu, nu pul<'a adăpos ti m 2. i mull ele cîteva zeci
de oa m en i. Epoca căr e i a ii a p a r ţin' n u o put m preciz· din CQUZa m a te ri a l ului să 
răc ăcios ş i c u lotu l n conclude-nt. Avem impre-sia tot u ş i că o putem atr ibui IŢlai d grab ă epoci i feud a le fără ca să -i putem b ă nui m a i
xact originea ş i d es tinaţia.

47. MANASTIRENI- GLîMEI.A

Spre sud-es t de

Mănă s tireni

se

a flă ină l ţ im c-a

Gli me ia (Varhegy =D ealul

C e tăţii,

919 m) ca r e în ciuda numelui e i, n u a dat nici un f el de urme a rheologice. Aici

se ridi că un deal de forma unui trunchi d e c on , format din calcar numulitic. Judecînd dup ă teras ele bin e delimitate şi cu pante a brupt p e laturile lui, cercetă to
rul s-ar aş te pt a la o se ri oasă aşezare fortific a tă . Pe latura es tic ă a dea lulLui, nu .depa rte d e pl atoul din virf, ia n~le re un izvor ca rstic, boga t în a pă. P e pla toul • care
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cade spre nord nu se află nici o urmă de fortificaţie .şi nici alte vestigii materiale.
Chiar şi după mărturia bătrînilor din comună, aici nu au apărut nici odată cloburi
ori pietre cioplite. Cu toate acestea, Fr. Pesty aminteşte "cărămizi pe care le scoate tntl·-una plugu1"120, dar noi aşa ceva nu am văzut. Acest filolog (culegăto1· de
toponini.e din a doua jumătate a secolului trecut) neumblînd însă pe teren, 'se 'bazează numai pe spusele - evident exagerate - ale localnicilor ...
48. MANASTIRENI- "CAPILNA"

Spre nord-est de Mănăstireni, imediat spre sud de intrarea superioară in micul,
dar pitorescul defileu stîncos tăiat in şisturile cristaline de pe marginea nordică a
masivului Gilăului, se află o înălţime, in formă de terasă, numită "Căpîlna" (Kapolna)m. Din trei părţi o înconjoară văi mai adînci cu pantde stîncoase, abrupte.
Deoarece sătenii au cărat pietre cioplite de pe vîrful înălţimii, iar în peretele de
sud al turnului bisericii reformate din comună, clădilă in stil romanic, este zidit
un monument funerar roman, cu lei, de provenienţă nccunoscută122, am cer-Cetat-o
şi noi. "pe marginea vestică a micului platou apar mormane de ruine, azi complet
acoperite de iarbă. Mai spre sud, inspre şaua micului promontoritu, se află un grup
de pietre funerare medievale (din secolele XVI-XVII?) cu inscripţii ilizibile. După
trad.iţi~ locală, aici a existat mănăstirea (fortificată?) care era ctitoria familiei
Gyer<)fi şi lîngă care cu timpul s-a dezvoltat comuna. După dispunerea ru.inelor,
se poate constata că aici a existat cindva o clădire patrulateră, cu împărţire triplă.
Dimensiunile zidului exterior: 22 X 10 m. Intre mormanul de ruine şi nivelul interior
se observă încă şi astăzi o denivelare de 1-1,30 m. "Coama" mormanului patJ;ulater de ruine nu are o înălţime constantă. In colţul de nord-vest al ruinelor se observă urmele unei zidării (?) inelare, avind diametru! (măsurat la partea superioară),
de 1,30 m. Judecind după dimensiuni, putea fi un foarte mic turn circular, dar şi
o groapă a căutătorilor de comori mai regulat săpată. Momentan aceasta nu se
poate determina mai precis. Pe latura vestică urca pe deal un drum ingust, avind
bordura exterioară marcată de bucăţi de stîncă. Aceasl..a se distinge încă bine şi
astăzi.

In pămîntul cultivat, lîngă ruină, am descoperit in număr destul de mare fragmente ceramice lucrate cu roata, de culoare cenuşie-închisă, fine. Pot fi considerate medievale.
La vest de Mănăstireni, nemijlocit la sud-est de punctul cel mai inalt (622 m)
al drumului ce duce de la Mănăstireni la Văleni, se află conul ascuţit, neconţi
nînd urme arheologice, al "Dimbului Furcilor".
111 A. T. Szab6, KHn, p. 88, 90. În literatura <le specialitate nu se cunoaşte (cf. 1\1. Roska, ErdRep, p. ·151, nr.
34). I. Marţian la Mînă.şturul Românesc (com. 1\lănăstireni) caută o cetate dacică (vezi, Urme, p. 22) care, fără indoiala,
este .,ideb.tică" cu cea neexistentă -de pe Glimeia- Varhegy (919 m) <le la 1\Iănăstireni. Vezi mai jos. Pentru originea
toponimului românesc, vezi : 1. Iordan, op.cit., p. 36.
111
A. T. Szab6, KHn, p. 89. in privinţa acestor vestigii arheologice din epoca feuuală, d. 1. I'erenczi, în Studia,
ser. Historia, fo.sc. 2, 1962, p. 34, nr. 3.
•u K. Tonna, in ETTK, IX, 2, p. 31.
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49 STANA- .. CETATEA INALTA"
Nemijlocit spre sud de satul Stana (corn. Sfăraş, jud. Sălaj), pe partea vestică
a unei eline de deal aplccată spre sud. la 250-300 m distanţă de ultimele case ale
satului, pe arături, se găsesc relatiY numeroase fragmente ceramice şi bucă~i de
chirpici, masa te pc o suprafaţă elipsoidală de circa 40-50 X 100 m12"1. Acest punct este
mai jos cu cîţiva metri de propriu-zisa "Cetate Inaltă" (Fellegvâr), pe care nu se
pot observa nici un fel de vestigii arheologice.
Marginea vestică şi sud-vestică a suprafeţei acoperite cu cioburi şi chirpici este
delimitată de viituri mai adinci, care, lărgindu-se apreciabil, au format ri.pe abrupt<>. La capătul viiturii este şi un izvor. Aşezarea se află intr-o groapă puţin adincă, largă, ferită dP vintu.ri, privind inspre sud. Urme de întăritură (val, şanţ) nu
se obsen-ă pe nici o latură, staţiunea fiind uşor atacabilă dinspre nord şi sud. Denumirea de "CetatPa Jnaltă" (Felkgvâr), sătenii chestionaţi n-au putut-o explica în
chip satisfăcător.
Produsele cerCJmice se pot împărţi in trei grupe: a) fragmente din epoca bronzului (?), atipice, imposibil dP atribuit prC'Cis vreunei culturi; b) cioburi hallstattiene
finale ("scitice''), cenuşii închise, cu butoni proeminenţi, mult asemănătoare celor
de la Dezmir12 4 şi Moreştil' 5 ; c) fragmente ceramice asemănătoare cu materialul
dacic timpuriu (secolele 111-11 i.e.n.) de la Moreştil!•;. Aşezarea putuse fi, deci.
indelung locuită. Săparea ei ar putea aduce dovezi pt-ntru legăturile dintre faza
hallstattiană finalf• şi cea Latene incipientă, pentru formarea culturii ma.terialc
dacice.

Tot la Stema am cercetat locul "Intre
insPmnat din punct de vedere arheologic•z~.
50. JEBUCU -

şanţ"

(Sanc ki:izt),

negăsind

însă

nimic

,.DOSUL DEALULUI CETATII''

De pe teritoriul Jebucului (Zsobok, corn.
romane aparţinînd unei aşezări civilel 2B. In

Sfăraş,

jud. Sălaj) sint cunoscute urme
cu materialul toponomastic al

kgătură

•u Aşezarea in literatura de specialitate nu este cunoscută (cf. M. Roska, ErtlRep, p. 278, nr. 260; Rep, ms.). Topo·
nimul vezi la A. T. Szab6, KHn, p. 309, 310, nr. 102.
, .. Materialul cimitirului de la Dezmir, aparţinind epocii hallstattiene finale-I.atene incipiente, este pUblicat de către
I. H. Crişan, ln ActaMN, I, 1964, p. 91-100. Sâpăturile au fost executate deS. Ferenczi şi 1. Kovacs In 1938. Cu
ocazia lucrărilor de nivelare din 1953, s-au desenat In balastrul gălbui gropile a lncă 13-14 morminte, marcate printr-o
nuan~ cafenie. Material in :lluzlstTrans, nr. inv. IN 2446-2550. Vezi şi J. Ferenczi, in Sttulia, ser. H.istoria, fasc.
2, 1962, p. 46, nr. 23.
" ' - 111 Informaţie verbală K. Horedt. Deşi presupunerea pare cam lndrăzneaţă, ne putem intreba dacă nu cumva
cele trei inele de buci;\ <lin aur ap1rute in această localitate provin de pe teritoriul a.şez;'trii preistorice? Cf. M. B.oska,
ErdRep, p. 278, nr. 260. În legătur:l cu datarea buclelor de păr, vezi, bunâoară: V. G. Childe, In MAGW, 6J, 1933,
p. 217 şi unn.; N. Aberg, /Jron:e:eitliche und friiheiswzeitlithe Chronologie, voi. IV, Stockholm, 1934, p. 16 şi urm.;
K. llittel, In llfarburger Studien, 1938, p. 18; P. Reinecke, in W PZ, 29, 1942, p. 103. Pentru Transilvania, vezi, Intre
altele: H. Schmidt, in ZfEthr~, XXXVI, 1904 p. 615-624; D. Popescu, L'or prehistorique en Transylvanie (extr.), Bucarest,
p. 13-18; K.Horedt,ln AISC, V, 1944-1948,p.304,305, fig. 1, nr. 2, 306-307; A. Mozsolics,ln AclaArchBp, IX,
1958, p. 253-263. Autoarea nu cunoaşte buclele de la Stana. Vezi, In schimb: D. Popescu, in Malerilll6, U, 19560
p. 200-205; D. şi V. Popescu, in SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 865, 876, fig. 3, precum şi Al. Vulpe, ln SCIV, X, 2J
1959, p. 273-274, fig. 6, etc.
117
A. T. Szab6, KH11, p. 69-70, nr. 92; p. 326, 327, nr. 77.
111
K. Tonna, in AEM, III, 1879, p. 91, nr. Il; idem, in ETTK, IX, 2, p. 27-28.
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localităţii,

apare numirea de ,.Dosul Dealului Cetăţii" (Varhegyoldal) 129 • După o
conscripţi.e din 1864, "Dosul Dealului Cetăţii" este un deal înalt, izolat, cu un
virf în formă de platou, pe care aclualm..::nte nu se vede nici o urmă a cetăţii.
Pe platoul care se înclină lin spre nord-vest nici noi nu am aflat nlimic. Denumirea
de "cetate" se datorează, foarte probabil, 5tincilor de alabastru dinspre sat, care
pe alocur~ dau impresia că fac parte dintr-un zăd. Aici, deci, nu putem căuta o
fortificaţie romană.

Vestigii arheologice nu am aflat nici pe "Dîmbul cu bani" (Penzesdomb)130 , nici
pe "Culmea cu şase .:-ase"" (Hathazteto), despre care conscripţia din 1864 spune:
"După tradiţie, satul a fost prima dată aici .şi se compunea din şase case"m.
51-52. IZVORUL CRIŞULUI---ŞAULA-STANA NA VULPII"

VIRFUL RISIGULUI-.,VIZUI-

De pe impozantul Virf al Risigului (747 m)t:r.?, cuprins intre satele Jebuou,
Şăula, Izvorul Crişului şi Nadăşu, cu spete late, cuprinzătoare, ramificate în tOate
părţile,

dar mai ales spre Depresiunea Huedinului .şi spre ieşirea apuseană a acesteia, deci, spre intrarea in defileul Crişului (Repede), se deschide o largă viz.ibilitate
pînă aproape de Bologa şi porţiunea sud-vestică a Mescşului, pînă la şirul de castre
dintre Almaş şi Agrij, dar urme arheologice nu sint deloc. Stratul de humus, suprapus unei mase calcaroase, dure, este foarte subţire. abia de :J-10 cm. Vestigii
nu se află nici pe "Vizuina \"ulpii" (RavasZJlik, 728 m), ridicată dinspre nord deasupra Izvorului Cri~ului, formind ramificaţia estică a Vîrfului Risigului. Urme
arheologice nu se află nici pe coama de deal, clnd mai înaltă, cînd mai scundă,
de la est de dealul .,Vizuina Vulpi·i" şi de la sud-vest de satul Leghea (corn. Aghi~
reşu, jud. Cluj), dintre şoseaua Cluj-Oradea .şi Păniceni (corn. Dumbrava, jud.
Cluj), coamă ce se ramifică de la trecătoarea drumului naţional spre vest.
53. IZVORUL

CRIŞULUl

-

ORDOl\IANIOŞ

Sub Virful Risigului, la nord de comuna Izvorul Cri.şului există un izvor
bogat iri apă, iar în .'lpropiere, pe o răm~iţă de terasă {?) a malului drept
al unui mic pirîiaş ce curge spre satul Stana, se întinde partea de hotar numită Ordomanioş (Ordomanyos), unde se află cărămizi, ţigle şi alte urme romane. Acestea
le-a observat şi J. Tulogdy, care a cules de aici şi o !l'lonedă romanăt 3 3. Pe baza
~urmelor, ne putem gindi la un grup mai mic de case (villa?) sau, eventual, la o
modestă aşezare (staţie' d<' poştă?) la punctul de trecere din valea Nadăşului în cea
''" A.
130 A.
101 A.
111
A.

T.
T.
T.
T.

Szab6, KHn, p. 324, 327, 328, nr. 167.
Szab6, KHn, p. 327, 328, m. 128.
Szab6, KHn, p. 325, 327, nr. 17.
Szab6, KHn, p. 69-70, nr. 92; p. 326, 327, nr. 77; idem, in ErdM, L, 3-4, 1945, p. 269-270; idem,
Anya.nyelvilnk ilelib6l, (Bucureşti), 1970, p. 438-439.
10
Informaţie verball'l prof. J, Tulogdy. Prin gentileţea profesorului de liceu I. Balazs, originar din Izvorul Crişului,
in tonma anului 1961 am putut determina o monedă imperiall'l romanl'l, din secolul al III-lea e.n., gl'lsltă tot la Ordomanioş in priml'lvara aceluiaşi an: 238-244, Gordian III, Av. IMP. CAES.M.ANTONINVS.GORDIANVS.AVG, cu bustul
cu coroanl'l de raze spre dr.; Rev. VIRTVS AVG, Marte spre st. ţinînd o creangă cu măslini şi cu bastă, la picioare,
spre st. un scut. Coh1 .V, p. 65/383.
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a Crişului. Nu s-au putut însă identifica urmele unui castru roman ori măcatl· ale
unei fortificaţii mai mici. Considerăm urmele romane 'de aici ca o nouă dovadă a
drumului roman din valea Nadăşului. Pe baza cerCf'tărilor pe tereon, avem rot mai
mult impresia că porţiunea de drum dintre Căpuşu Mic şi Izvorul Crişului · (ftlcînd
parte din marele drum Napoca-Bologa) nu a existat in forma presupusă; :de K.
Torma, formă corespunzind aproximativ traseului şoselei actuale Cluj-Oradea. ·~ccst
drum (este vorba de drumul roman) trecea mult mai degrabă pe valea Nadă$Ului
(ramura sudică) şi apoi pe cea a Crişului. (Mai nou, fără cercetări pe teren,' M.
Rusu s-a pronunţat tot pentru traseul imaginat de Torm~ 34 .)
'· · •
Ordomanioş nu este important numai din C'auza vestigiilor romanC'. Aici a existat
şi un sătuc medieval de mult dispărut. Pc baza datelor documentare, D. Csanki1 35
căutase acest sat in VC'cinălatea Iz,·orului Crişului şi Şăulei, spre est de Huedin
(nume vechi documentare: 1391: Ordumanus; 1455: Ordomanus etc.). Cercetările
toponomastice ale lui A T. Szabo au adus lucrurile mai aproape de realitate. El
a descoperit numele vechiului sat intr-<> nwnire de hotar din cuprinsul teritoriului
comunei Izvorul Crişului 1 J". Satul medieval Ordomanioş a fost, fără doar şi poate,
aici. Aceasta o adeveresc şi urmele feudale ce apar acolo: cioburi medievale' ·sporadice, obiecte de fier etc.

. '.

54. NEARŞOV"\ -

.,DEALUL CETATII DE PAMINT"·

ln literatura arheologică nu se cunosc nici un fl'l de urme de pe cuprinsul ljear(com. Jzvoru Crişului. jud. Cluj). Numai .M. Roska 117 aminteşte toponimuţ .,Cet.•tca de pămint" (Foldvar), pc b<tza informaţiPi lui J. Jank6, ca loc de cc:r~~tat.
Dintre numeroasele toponimc suspecte din hotarul satului, noi am ccrceta.t ~co
camdată "Dealul Cetăţii de pămînt", unde presupuneam o întăritură, pr~<;um, şi
"Dealul Straja".
"Dealul Cetăţii de pămînt" este numele unui platou, aflat la circa un km. est
de Nearşova, spre sud de drumul de care ce duce spre Izvorul Crişului. Loc.uf este
folosit pC'ntru scopuri agricole. In curba drumului de care, nemijlocit sub teritoriul
"Cetăţii de pămînt", ia naştere un izvor bogat în ape. In arătură am cules ci'oburi
foarte sporadice, cu pastă primitivă, atipice, "preistorice". Pe baza acestora, ·aici
socotim că a existat o aşezare din epoca societăţii primitive. Elemente de 'fortificaţie nu am aflat nici aici, nici in imprejurimi. După tradiţia populară însă,'. ai(;i a
Pxistat ,.odinioară un sat şi aici trebuie să fie îngropate' comorile lui Dariu" 13,8.
şovci

•!

"' În Materiale, II, 1956, p. 688.
"' ,1/agyarorSJagft:J/drajJa a Hunyadiak korliba11, ,·oi. V, Budapcst, 1913, p. 390. 111. Roska nu ştie despre ea tcf. Erd
Rep, p. 140-141).
111 A. T. Szab6, KHn, p. 128, nota 3, p. 69, nr. 100; cf. şi idem, A11ya11yelvilnk lleUb61, p. 462-463. Toponimul
ar iusemua, după explicaţia dată, cu toate rezervele, de A. T. Szab6, "tăietură". ConstatArile noastre de natuii111Iheologică, făcute la faţa locului, fac mai probabilă etimologia propusă, fiind vorba, intr-adevăr de defrişarea pădurii pe lltl· oarecare teritoriu, lucrare fără caJ"e n-ar fi putut lua fiinţă micul sat (dispărut de mult). Un caz similar se cunoaşte br. Secuime, şi anume: Tăietura (ung. \'agas) aşezare existentă şi astăzi (com. lllugeni, jud. Harghita), la nord de satul. Dobeni,
amplasată foarte asemAnAtor, pe versantul sudic, fmpAdurit, al l\luntclui Rez (932 m).
"' ErdRep, p. 206, nr. 13.
111 A. T. Szab6, KHn, p. 127, 1:!8, ur. 146.
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55.

NEARŞOVA-

"DEALUL STRAJA"

. "Dealul Straja" (0rhegy)l3 9 este o terasă dnierioară aflată la punctul de confluenţă
al, .,pîrîului Neal"şovei" (Nyărszaji-patak), care trece in hotarul comunei Izvor-ul Cri·
şului, · cu "Valea Hotarului Nou" (Ujhatăr-patak), nemijlocit spre vest de această
confluenţă, la circa 0,5 km distanţă spre sud-est de "Dealul Cetăţii de pămînt". Pe
suprafaţă plană se obs-ervă extrem de sporadice ciobur:i atipi·ce, "preistorice", cu
pa.Stă grosieră. Pe acest loc nu sînt elemente de fortificaţie. De aşa ceva nici nu
prea era nevoie, date fiind pantele naturale, abrupte spre albia actuală a pîrîului,
ale terasei.
1

56.

:OPMOŞU-

VlRFUL TURDANULUI

Vîrful Turdanului (Tordalma, 716 myt 4o, cu înălţimea relativă de 50-60 m, se r-i-

cu doi km spre sud de Domoşu (corn. Sincraiu, jud. Cluj), şi spre vest-sud-v~st
de Hoi:-lacea. Pantele conului calcaros, conţinînd fosile de nummulinae şi de pecten,
sînt' pline de gropi ale căutătorilcir de comori. In pereţii gropilor apare peste tot
roca. de bază. Aceasta este acoperită de un strat de humus, gros de 10-12 cm, cenuşiU-deschis şi calcaros in partea inferioară, la partea superioară aproape negru.
Aici nu sînt vestigii arheologice. Conul dealului este trunchiat, aplecat spre nord
confohn înclinaţiei naturale a straturilor. Platoul este de formă elipsoidală. Dimensiunile aproximative: 12X33 m. Pe platou se vede (1947) o groapă a căutătorilor
de· oom.Ori de forma a două cercuri secante. In malul abrupt, sudic, al gropii se
obs~i-vă un strat de cultură, gros de circa 15 cm, de culoarea 'liliachie-inchisă, fără
pieitre, bogat în fragmente CE'['amice şi bucăţi de chirpici. Bucăţile de chirpici sînt
mtilt mai numeroase în partea superioară a stra.tului de cultură. Privind toţi pereţii· gropii, stratul de cultură dă o fîşie vălurită; foarte probabil se alipeşte nivelului ·de odinioară. Grosimea lui nu este constantă, ci variază între 18 şi 7 cm.
Vîrful, deci, pare că nu a putut fi multă vreme locuit.
Cioburile găsite pe fundul gropii şi ~le scoase din stratul de cultură sînt toate
neor'naffientate şi, în general, a tipice. Sint de două feluri: ,a) mai subţiri, cu slip pe
pereţi, bine arse, de culoare cărămizie, unele cu un strat brun-negriCios la exterior;
b) :mai groase, de proastă calitate. Ele pot fi eventual, de la sfîrşitul neoliticului
(?), din perioada timpurie a bronzului sau, mai degrabă, din prima vîrstă a fierulu~.
Numai unele sondaje pot elucida cultura, respectiv epoca căreia îi aparţin. Pe baza
chirpiciului ne putem gîndi la cîteva colibe cu pereţii lipiţi cu lut. Cuprinsul aşe
zării s-ar putea verifica printr-o secţionare longitudinală a platoului. Ocuparea lui
se poate datora excelentelor posibilităţi defensive pe care le oferea141. După cercetar~ pe teren, lipsesc· urme de fortificaţie de orice natură, precum lipseşte de pe
platou şi apa. Aici nu a apărut nicio urmă romană.
dică

1

101 ,

A. T. Szab6, KHn, p. 127, 128, nr. 89.
uo Asupra acestei aşezări, necunoscută in literatura de specialitate, ne-a atras atenţia K. K6s iun. Cf. şi A. T. Szab6,
KHn, p. 47, 49, nr. 11.
111
Ca formaţiune geomorfologică, Virful Turdeanului seamănă, de altle!, foarte mult cu Virful G!Jmeii de la Călata,
de unde se cunoaşte, in schimb, o aşezare neolitică de tip Tisa. Cf. 1. Ferenczi, in Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962,
p. 31-32; D. Radu, N. Moiş, in ActaMN, VI, 1967, p. 435, precum şi pp. 465-475 infra.
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57. BICALATU -

"CETATEA LUPILOR"

"Cetatea Lupilor" (Farkasvar)142, necunoscută in literatura de specialitate, se află
Ia hotarul dintre Tetişu (corn. Fildu, jud. Sălaj) şi Bicălatu (oraşul Huedin, jud.
Cluj), administrativ aparţinînd satului din urmă. Este la nord-vest de Bicălatu,
la circa 1800 m distanţă, pe un con de deal izolat. Inălţimea scundă, constituită din
straturi terţiare vechi, se ridică deasupra imprejurimilor, legindu-se nwnai inspre
nord printr-o şa puţin mai joasă decit platoul, de "Dealul Straja" (Orhegy) ce se
află mai spre nord14 3• (Pe suprafaţa acestuia din urmă nu se află nici o urmă
arheologică.)

Pe pantele înălţimii se găsesc cioburi relativ numeroase. Virful este destul de
plat, părînd terasat. Are o formă cvasi-clipsoidală de 75 X 25-27 m. Ruina de pe el
ocupă centrul platoului, avind dimensiunile aproximative de 3 X 12 m. Are un plan
oval, spre r.~::-d cu o parte mai ascuţită. Ruinele, peste care a crescut iarba, se
află la mijlocul virfului, zidite fiind din piatră şi cărămidă amestecate, unite prin
mortar. ,.Valul" ruinei zidului are o înălţime medie de 1-1,20 m, dar sint şi porţiuni unde atinge 2 m. Suprafaţa interioară a clădirii este mai joasă, dînd impresia
de groapă faţă de coroana ruinelor. In interior se văd mai multe gropi ale căută
tarilor de• comori, ba intr-un loc aceştia au săpat şi in zidul tare, legat cu mortar.
Printre matcrialele de construcţie amintim: a) cărămizi .subţiri (nici una, din nefericire, nu am aflat-o întreagă), cu pietricclc mai mari de cuarţ şi urme de pleavă
in compoziţie; b) pietre de conglomPrat fin, care nu se află in apropiere; c) bucăţi
de rocă vulcanică (dacit), aduse de undeva mai de departe; d) alabastru şi calcar
extras de pe loc. Chicr dacă virsta clădirii - in lipsa materialelor ceramice - m.1
se poate stabili, totuşi trebuie să men~ionăm că nu a putut fi o construcţie simplă,
dat fiind materialul litic mai bun folosit in ea. Categoric nu o putem considera
romană, forma şi compoziţia cărămizilor nefiind caracteristică acestei epoci, ci,
mult mai probabil, feudală.
Cioburile găsite pe pantele colinei, aparţinînd epocii societăţii primitive, sint
lucr.ate cu mina şi atipice. Deoarece este exclusă contemporaneitatea dintre ruine
şi cioburi, trebuie să conchidem că fragmentele ceramice aflate de noi se găseau
in poziţie secundară (ele neapărind pe platou, unde .stratul vegetal este neînirerupt). Considerăm deci platoul ca fiind locuit cel puţin in două perioade.
58-61. V ALENI -

problema

"fortificaţiilor

romane'".

Unii cercetători au căutat fortificaţii romane în hotarul satului Văleni (Magyarvalko, corn. Călata, jud. Cluj), mai mult sau mai puţin îndreptăţiţi de formaţiunile
naturale şi toponimia locului. Pe baza acestora, putem pomeni pe scurt unnătoa
rPlc:
a) (nr. 58.) După raportul de săpături din 1906 al lui A. Buday~4\ " ... in hotarul
"Dîmbul rotund" (Kerekdomb) unii ... plasează, chiar dacă nu fără nici un motiv,
'" C1. A. T. Szab6, KHn, p. 64, nr. 62; p. 72, nr. 103, 104.
"' A. T. Szab6, KHn, p. 64, nr. 63.
'" În ErdMvd!:vk, 7906, (Cluj), 1907, p. 65. Vezi, de asemenea, A. T. Szab6, KHn, p. 117, 119.
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dar in orice caz fără suficientă bază, un castru roman . . . Săpăturile noastre de
cercetare nu au confirmat această presupunere, deoarece descoperirile apărute acolo,
pot da, cel mult, de la începutul se<:olului al XIX-lea, astfel continuarea Zimesului
dacic ... trebuie s-o căutăm în altă parte ... "
b) (nr. 59.) După textul lui Fr. Pestyus, ,,Mălătăul M8ire" (Niagymalat6, 867 m).
este un deal inalt nemijlocit la sud-est de sat, cu trei virfuri, de pe care se vede
hotarul a 12 sate ... " Pe vîrful acestui deal, precum şi pe latura lui folosită drept
carieră de piatră, Buday a cules cioburi "preistorice". După nota personală a lui
Buday, din inventarul Muzeului de istorie al TraJnsilvaniei ,,locul este mic şi neobişnuit de sus pentru o aşezare;'. Pe baza acestora, ne putem aştepta, in primul
rînd, la o aşezare de tip CoţofeniHe, iar cioburHe aflate de noi aparţin întra-devăr
acestei culturi. Aşezarea este apărată de la natură, fără elemente de fortificaţie ridicate de mîna omenească.
c) (nr. 60.) Deasupra satului, spre sud-€5t de el, cu ce\1'8 mai la apus de caracteristicul vîrf al "Mălătăului Mare" se ridică deasemenea un vid interesant, "Vîrful
Şoimilor" (Solymos, recte Sujom megett, SuJymos, 874 m)H 0 a, pe care insă nu sint
urme arheologice, deşi, datorită accesului dificil de pe toate laturile, ar fi fost
un loc foarte prielnic pentru intemeierea unei fortificaţii sau cetăţi mai mici.
d) (nr. 61.) Destul de departe de sat, chiar în valea Călatei, aproximativ la
jumătatea drumului dintre Călata şi Călăţele, în hotarul Oarţa (Varsza, Varca =
cetăţea) de . pe dreapta pîrîului, se văd urmele unei foste aşezări, " ... pe care
poporul, în mod greşit, o crede din epoca romană, deşi aici la foot doar o localitate distrusă de războaiele curuţe d.iJn 1705 ... ", zice K. Torma147, lucru verificat
şi de periegheza noastră. Torma se înşeală nwnai in privinţa datei distrugerii
satului feudal. După o însemnare din 1605 (!) "un muşchetar neamţ, dornic de
bravură, om al împăratului (Basta), aducînd ()\aste mare de raţi şi de nemţi
împotriva Oarţei ... făcură mare pustiire în acest loc, intratita că nu rămase
piatră pe piatră şi om viu nu fu lăsat"l1 4 8.
62. CIULENI-

Spre

răsărit

jud. Oluj), se

de

origină

şi

OETAŢEL

de partea de sus, cea sudiiCă a satului Ciuleni (corn. Călata,
cu o înălţime relativă de 40-60 m, dealul Cetăţel (806 m)
formaţiune geologică, respectiv geomoriologică.14 9 aproape identică

ridică

,.. A. T. Szab6, KHt~, p. 115.
"' în prezent In MuzistTrans, nr. inv. I. 6383-6390; cf. de asemenea, op.cit., p. 64, precum şi I. Fereoczi, in
Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 32, or. 2 a-b. în legătură cu acest tip de aşezări, vezi D. Berciu, 1. Berciu,
io Apu.lwm, II, 1943-1945, p. 22-26,28-29,43-44, 45, 46, 53; III, 1947-1948, p. 35; D. Berciu, In SCIV, I, 2,
1950, p. 59-62. În privinţa topooimului, cf. A. T. Szab6, KHn, p. 115, 119; in ceea ce priveşte formaţiunile geologice, vezi 1. Mihăltz, In A Szegedi ..• Twdomanyegyetem Twdomanyos Kiizlemlnyei, Termeszeltudomanyi Ertekezes1k,
vot. II, fasc. 2, p. 31, sublinirea ne aparţine. Cf. şi 1. Ferenczi, in Studia, ser. Historia, fasc. 2, 1962, p. 32, nr. 32.
ma Pentru inţelesul mai corect al toponimului, vezi A. T. Szab6, KHn, p. 106, 115, 119; idem, Anyanyelvunk
eleUb/Jl, p. 440-443. Original, numele insemna .,virful cu comaci, cu clulire, cu castană de baltă" (lat. 'Trapa natans',
ung. sulyom) .
.., În ETTK, IX, 2, p. 31, sublioierea ne aparţine.
111 A. T. Szab6, KHt~, p. 114; idem, in ErdM, I,, 1-2, 1945, p. 118-119; idem, Anyanyelviink eleteb61, p. 430.
Varianta maghiară a numelui, de altle!, este compusă din două elemente, din două nume comune: var, 'arx, castrum,
cetate' + as:6 'vale seacă, viitură'.
111 Cf. 1,. Sawicki,ln FiildKoll, XXXVIII, 1910, p. 329, pl. XX, nr. 5; idem, In Bulletin International de !'Academie des Sciences de Crtuovie, Cracovie, 1912, p. 117; Şt. Mateescu, In AIGR, XI, 1925-1926, p. 38.
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cu Glimeia de la Mănăstireni. Este şi mai uşor de apărat decit Glimeia. ·Pantele
platoului cu un contur (in sens orizontal) cvasi-<:ircular (450 X 400 m), inclinat
spre nord, sînt foarte abrupte; el se leagă, printr-o şa îngustă, joasă, numai de
masivul culmilor sedimentare dinspre nord. Chiar şi această şa prezintă o pronunţată concavitate sub nivelul platoului, din pricina fenomenelor de denudaţiune
provocate de viiturile cu puternică recesiune ale apelor Călatei şi Pîrîului Butenilor, de ambele părţi.
Pe virful platoului, in arăturile foarte pietroase (1947), nu se află nici w-me
de zidărie, nici alte vestigii de cultură materială. După cele spuse de sătenii ce
lucrau la cîmp, aici nu s-a aflat niciodată nimic, deşi 1. Marţian, foarte probabil
iarăşi numai pe baza toponimului, dealtminteri greşit semnalat pe harta veche
austriacă (,.Cetăţi"), plasează în acest loc o "cetate dacică"l5o.
Putem deci ccnchide că nici pe Glimeia de la Mănăstireni, nici pe Cetăţ~lul de
la Ciuleni nu există nu numai urme de fortificaţie, dar nici măcar cea mai
slabă urmă de aşezare, deşi condiţiile naturale ar fi fost propice pentru aşa
ceva. Ele vo1· fi fost folosite drept ,.cetăţi de refugiu" numai în caz de mare
primejdie (năvălirile mongolc, incursiuni turceşti şi nemţeşti), de unde li se trage,
prob..1bil, şi numirea.
63. ilUTENI-MARGAU-

ŢIGLEUL

drumului de la Buteni (corn. Călata) la Mărgău, ~;e
(843 m), suspectă prin nume. Cercetarea ci nu a dat nici
un rezultat. (Pentru explicarea toponimulw, cf. 1. Iordan, op. cit., p. 41).
Spre vest de

află

înălţimea

trecătoarea

Ţigleul

64. CULMEA SACUIEULUI
După

cum se ştie, la nord-vest graniţa provinciei Dacia se intindea pe Culmea
Hotarul roman avea aproximativ direcţia nord-est - sud-vest, fiind
t·elativ drept; numai la Ciuceu, spre bazinul hidrografic, al Agrijului, adică de
la punctul culminant al codmei Meseşului (Măgura Priei sau Magaş, 990 m)
nemijlocit spre sud, se fringea spre miazăzi. După o scurtă porţiune spre · sud,
de la Dealul Grcbenului (979 m), mai precis de la Dealul Cornii (906 m), se
intorcea iarăşi in direcţia sud-vcst151. De aici cobora spre capătul răsăritean al
gării C.F.R. de la Poieni. Faţă de această ultimă porţiune fortificată, astăzi
cunoscută, a graniţei (nemaivorbind momentan de turnurile romane existente pe
Măgura Sebeşului şi Măgura ilologii), castrul de la ilologa cade mai spre răsărit,
spre interiorul provinciei. Deoarece continuarea spre sud a hotarului roman şi
eventualele descoperiri de aici le putem căuta mai ales intre aceste două localităţi din urmă, limesul spre sud şi valeă Crişului (Repede) sau de eventuala
continuare spre nord tr('buind să pornească de lîngă gara C.F.R. Poieni ori eventual chiar de la castrul roman de la Bologa, a fost necesar întîi să cercetăm

Meseşului.

100

Urme, p. 22.

"' Cf. K. Torma, in ETTK, IX, 2, p. 54-61; A. Buday, in Dolg, III, 1912, p. 107; C. Daicoviciu, in AJSC,
II, 1933-1935, p. 255; A. Radn6ti, In ArciiErl, ser. III, V-VI, 1944-1945, p. 142-143; Şt. Ferenczi, in Da&ia,
N. S., XI, 1967, p. 148; idem, in AclaMN, V, 1968, p. 80 (schiţă·hartâ).
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formaţiunile

cristaline, apoi pe cele vulcanice, dintre Mărgău şi Bologa, o culme
treptat spre sud, dintre Golubăţ (1056 m), Chicera (1197 m),
Bogdanul (1151 m), Horăiţa (1056), Dealul Dulului (947 m), Dealuil. Runcului (889 m)
şi versantul estic de la Bologa. Castrul de Ja Bologa se află la capătul acestei
culmi - numită de noi (poate in mod a:.:bitrar) a Săcuieului (în literatura de
specialitate geologico-geografică acest şir de munţi pitici, după cite ştim nu a
fost studiat de loc) - la nivelul terasei medii de pc stinga Crişului şi dreapta

schimbătoare, ridicată

Sebeşului.

Pe. toată culmea, lungă de aproximativ 16 km, nu am văzut urme arheologice.
Resturi arheologice lipseau şi pe Măgura (754 m) de la Morlaca (corn. Poieni),
în oontinuarea directă a Culmii Săcuieului, înconjurată din două părţi de apa
Călatei, iar pe a treia parte de apa Crişului (Repede), precum şi pe resturile
de terase medii de la capătul de jos al Măgurii.
65-66. ZAM-slNCRAIU -

"CARAMIDA", "ŞANŢ"

La .zamtsz şi Sincraiu, prin numele lor suspect, s-au impus două părţi de
hotar:
a) "Cărămidă" (Tegla), toponimie în hotarul Zamului, spre sud de sat, înspre
Căreta, pe marginea pîrîului cu acelaşi nume, Ungă podul de cale ferată pe linia
Huedin-Călăţele.

bJ Al doilea toponimie: "Şanţ" (Sănd.zba, Gyarmati sănc), cade în hotarul comunei Sincraiu, spre nord-nord-vest de ea, la circa 1,5 km, in vecinătate cu
hotarul deJa Morlaca.
Nici unul din aceste locuri nu a dat vestigii arheologice. ln primul loc a fost
cîndva o cărămidărie, intr.Jal doilea şanţuri pentru drenarea unei mlaştini. Cu
acestea. totuşi, nu a fost spus ultimul cuvint. Rezultate frumoase s-er putea,
eventual, obţine pe baza aerofotogramelor Depresiunii Huedinului.
67. HUEDIN - CETATEA
DE PE BOLIC

DE PAMINT DIN PRIMA VlrrSTA A

FIERULUI

In literatura de specialitatem se aminteşte toponimicul de "Cetatea de pă
mînt" (Foldvăr) în hota.MJ!l. Huedinului, fără vreo altă indicaţie. Punctul în chestiune cade spre nord-vest de oraş, în partea de hotar dinspre Fildul de Jos.
,.. A. T. Szab6, KHn, p. 145, 146, nr. 73; pentru partea de hotar numit Şanţ, vezi KHn, p. 58, 59, nr. 3. Menla Zam - poate numai pe baza toponimului - o cetate (cf. Urme, p. 22). Toponimul
z';m (inclusiv o serie de diferite variante ale lui) in paleoslavă insemna "înti'tritură de pămint, cetate de pămtnt" {cf.,
bunăoară, 1. Iordan, op.cit., p. 536). Pentru problema noastră nicidecum nu este fără importanţă că în vara anului
1964, cu prilejul unor lucrări agricole, lîngă satul Zam, în partea de hotar numită "Vermeş" au apărut fragmentele
unei stele familiale din calcar cocenic 1 o ca 1 cu figurile defuncţilor redate in întregime (fragmentele sint în MuzistTrans,
nr. inv. IN 21460). Valoarea istorică a monumentului de la Zam este deosebită, deoarece descoperirea lui marchează
o nouă localitate pe harta arheologica a acestei regiuni, lipsite, de altfel, de vestigii din epoca romană. Faptul că piatra funerarâ ca şi celelalte urme romane au apărut la 0,35 m adincime sub solul actual exclude posibilitatea ca să fi
fost adusă aici din altă. parte intr·o epocă mai tîrzie. Vezi!,. David, V. Pintea, in AclaMN, III, 1966, p. 459-463.
111
Cf. M. Roska, ErdRep, p. 35, nr. 52. Vezi A. T. Szab6, KH11, p. 31, nr. 132, 144; 1. Alexa, Şt. Ferenczi,
N. Şteiu, in ActaMN, II, 1965, pp. 637-642.

ţionăm că 1. Marţian plasează
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din punct de vedere geomorlologi<:C:' 1 .
şi

Darogna.

a apelor (principalul ini.erfluviu) dintre

Almaş şi

sint strînse dP. pir-diele Firza

Criş,

internuviu cu direcţia est-vest, se ridică deasupra văilor aminti<te spete de
dealuri răşchirale ca deget~le de la mină. Unul, dintre acestea, cu dimensiunile

cele mai apreciabile, este nwnit Bolic -

mai nou Cetatea veche centrală,

Cul.mro vizuinei viezurelui), iar partea lui
pămînt"

(Făldvâr).

DC'şi

se

ridică

la o

respectabilă

înălţime'

tite, din cauza st.<irilor geomorfologice caracteristice
pn."'.t.intă

faţă

de aproximativ 13,5 hcct.ore împrejmuit de valul de
suprafaţa "Cetăţii
cărei

dere al

variabiilă,

cel mai

dC'

adaptează

contur se

nici unde

insă

uşor atacabilă,

pămînt"

văile

de

amin-

Cri~ului

de valea

diferenţa

cetăţii,

se

cu un platou

pămînt.

fortificaţie

se poate observa o

pămînt

terenului. Valul de

de mare intinînălţime

este de

nu mai scund dC' doi m, iar pc partea de contact,

atinge

şi depăşeşte

plan neregulat, amintind un romb cu
de

faţă

=

"Cetatea de

ca un ne insemnat p rom o n tor i u, fiind accesibil în citeva mi-

nut(•, iar atunci de pe culme se poate privi in interiorul
Pe

(B6llik-tet.O

înălţată,

mai

chiar pat'Ill m

colţurile

Alşczal{'a întărită

rotunjite. Se impar(.(> in

două

sudică,

are un

"terase",

de nivel dintre acestea fiind de 15-20 m, ambele înconjurate de wlul
Spatele promontoriului din zonele de contact a fost întărit şi el

pămînt.

printr-un
dînd

şanţ

astăzi

de

apărare

de cel

puţin

doi m adincime

şi

patru-cinci m

impresia unui drum de care adi.ncit; ba dincolo de acesta

observa pe alocuri

şi

un al doilea val, exterior. Cele

două

intrări

lăţime,

parcă

s-ar

sint plasate

pe direcţia axei spetci de deal, la nivelul inceperii pantei estice. Valul de pămînt
se încovoaie in formi"t de pinten la deschiden•a celor două .,porţi" (sudică şi
nordică),

dind

"Cetăţii

gimea

apărătorilor

de odinioară excelente posibilităţi de flancare. Lunde Sus·' este de 430-440 m, lăţimea de aproape 200 m. Lăţimea

.. Cetăţii de Jos" est<- de aproximativ 100-110 m, lungimea in jur de 390-400 m.
Teritoriul

"Cetăţii

excelente de
străvechi,

şi

de Sus" este folosit mai nou ca loc de arat, oferind

săpătură.

·In

arătura proaspătă

se vede conturul a multor

condiţii

locuinţe

de unde se poate culege un foarte bogat material ceramic.

Pentru datare, indicaţii dau cioburile de la suprafaţă, negre, cu slip metalic
canelate. Acestea datează aşezarea fortifica-tă in Hallstatt -'\ şi B. Alt material

nu a

apărut.

perioada

Cetatea de

principală

pămînt

de locuire a

de la Huedin-Bolic este, deci,
Cetăţii

de la

Someşul

Rece

şi

contemporană

cu alte

cetăţi

cu
din

nord-vestul ţării (de pildă: Bobilna, Bozna, Ciceu-Corabia, Cuşma etc.). Caracteristica aşezării întărite o formează enormul val, fără indoialâ ars (măcar parţial), din
care a

, .. Cf.

rămas

Şt.

o

masă enormă

de chit'lpic (Schlackenwall, enceinte vitrifiee).

Mateescu, In AIGR, XI, 1925-1926, p. 381.
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,,DIMBUL CARAMIZII", "POARTA DE FIER", "CETATEA

INALTA"
Spre nord-vest de vatra oraşului, pe malul "Dimbul Cărămizii" (Tegladomb) şi
la "Poarta de Fier" (Vaskapu), nu 'am găsit nimic irnportantJ1 55 , precum nu am
aflat nici pe "Uliţa cetăţii înalte" 1'·G, spre nord de gara C.F.R., dc-;;i după descrierea culegerii lui l'"'r. Pesty, "aici existase odinioară o cetate"1 57 .
69. HUEDIN -

"CETAŢEA"

"Oetăţea" (Varteto, 614 rn)tss, se află la aproximativ 2200 m în linie dreaptă
de centrul satului Fildul de Su.s (corn. Fildu, jud. Sălaj), acolo unde Vale.:<
Fildului face o curbă a bătîndu-se de Ja direcţi~ nord-vest - sud-est inspre răsă!""i t.
şi la 1,5 km spre no!""d-nord-est de "Dealul Cetăţii" (vezi mai jos).
Valea Fildului care .se varsă în riul Almaş, cespectiv confluenţii lui: Darogna
ş.i. Firza, au săpat în vechiul platou, format din gresie şi ronglomcrate oligocenc.
două văi aproape pa!""alele, între care se .înalţă o culme lungă, care, dinspre vest
spre est, se ascute din ce în ce mai mult. Pe această cuJm.c, in gene!""al îngustă,
au rămas ici--colo cîţiva "martori", resturi de denudaţie mai înalte, care incă
păstrează nivelul original al fostului platou. Una dintre aceste ridicături este şi
"Cetăţeaua" care se înalţă brusc printr-un perete stîncos din toate părţile deasup!""a
culmei. Platoul vîrfului propriu-zis, este în sens orizontal aproximaliv
triunghiular. Latura nordică are lungimea de drca 30 m, cea sud-estică de circa
45 m, iar latura răsă!""itcană de circa 62 m. Suprafaţa este răvăşită de 6~ gropi
de căutători de comori. Doar ici-colo se întinde, pe o distanţă de 1-2 m.
pămîntul scos din gropile amintite şi aşezat pe marginea platoulu!. Acestea ~nsă,
natural, nu se pot considera ca urme de zid. In secţiune. pe dungă nu apare
decit stînca goală de conglomerat. Observăm că, din cauza compoziţiei rocii de
conglomerat, se produce impresia amăgitoare a unui zid cu mortar sau cu cimc>nt
făcut din blocuri mari. Nici în allă parte a vîrfului nu am ddt dc> urme arheologice.

70. HUEDIN- "COASTA DEALULUI

CETAŢII"

Fr. Pesty159 aminteşte aici "ruinele unei cetăţi antice, unde s-au găsit
şi monede", am socotit că este cazul să cercetăm şi acest loc pentru ca nu cumva,
fiind într-adevăr un monument roman (nu departe de praesidiumul mare, amintit
fără de nici un temei de A. Radn6ii ~i pomenit în partea primă a prezentei dări
de searnă,1 60 ), să trecem pc lîngă el fără a-1 cunoaşte.
"Coasta Dealului Cetăţii" (Varhegyoldala, 608 m), este la o distanţă de aproximativ 1800 m de satul Hodişu (corn. Poieni). Panta care urcă în faţa văii HodiFiindcă

T. Szab6, KHn, p. 30, nr. 114; p. 31, nr. 228.
T. Szab6, KHn, p. 29, 30, nr. 48.
A. T. Szab6, KHn, p. 31, nr. 157.
T. Szab6, KHn, p. 27, 31, nr. 158, 160.
T. Szab6, KHn, p. 27, 31, nr. 203.
în SCIV, X, 2, 1959, p. 339-342.

"' A.
161 A.
"' Cf.
,., A.
, .. A.
160
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şului este foarte domoală. Virful ei se contopeşte cu colinele late, întinse dinspre
apus. Din aceast.-1 parte este, deci, complet deschis. Dinspre nord, est şi sud,
"Coasta Dealului Cetăţii'" este insă mărginită de pante abrupte, adinci de 80-90 m.
Banchizele de conglomerat oligocen se ridică unele deasupra altora în două pînă
la trei straturi. Virful este cuprins pe o vastă intindere dinspre nord-vest şi nord
de restul masei de conglomerat. In spatele dealului împădurit nu se obst:-rvă nici
o urmă de fortificaţie. La suprafaţa solului nu se află nici cioburi, nici alte
urme arheologice. Numirea de "Coasta Dealului Cetăţii" se poate atribui, probabil,
poziţiei sale dominante de deasupra văilor, sau este efectul iluziei provocate de
banchizele de conglomerat. Fireşte, problema nu poate fi defini tiv soluţionată,
decit in urma unor sondaje.

71-72. MASIVUL VLADE.A.SA

şi

MASIVUL BIHARIA

In legătură t"u porţiunea din nordul şi din sudul văii Crişului (Repede) a
liniei de apărare este cu totul de neinţel<'s, cel puţin de la prima vedere, de
ce la Rimbuşoaie (790 m) ea 5e îndreaptă spre sud-ve-st şi de ce incepind de la
Valea Poicului nu-şi păstrează direcţia generală nord-sud, deşi creasta principală, - incepind de la Dealul Cornii (906 m) este adevărat că ajunge mai scundă se continuă drept spre sud şi se termină tot la valea Crişului? Dacă însă privim
problema intr-un cadru grografic puţin mai larg, imediat putem să ne dăm seama
că pnn această frintur<l romanii au reuşit, pc de o parte, să ducă Zimesul pe o
porţiune scurtă a \"ăii Crişului Repede, care arc un aspt."Ct de defileu mai aJccentu.at,
lucru care i-a ajutat in organizarea unei apărări mai eficace; pe de altă parte
~i, după părerea noastră. acest lucru este de o importanţă mult mai mare de
aici spre sud şi :;;ud-vPst, intre valea S<'bcşului (Săcuieului) şi Drăganului, se
întinde o culmt· de roci eruptivc, tinzind mai spre sud şi întreruptă din loc în
loc de conuri vulcanice mai mici (fiecare oferind o vizibilitate şi, deci, un control
•·xtr·em de avantajos): Măgura Sebeşului, La Tău, Virfrul Măgurii sau
M ă gur a B o 1 o g i i, Măgura Vişagului etc. (pe cele tipărite cu litere rărite fiind
<:onstatatc cite un turn de apărarem), care se înalţă treptat in Masivul Vlădeasa
(11:136 m), şi dr 3colo in culmea principală a Masivului Bihor (Biharia) propriu-zis,
cu virful Cucurbăta Mare (1849 m), terminindu-se spre sud deasupra Depresiunii
Bradului, cu Muntele Găina (1486 m) şi Vîlcan (1247 m). Tocmai din cauzele
menţionate mai sus s-a impus şi cercetarea, măcar în parte a acestor două masive
muntoase.
Regiunea cu pricină aparţine subţinutului geografic al Munţilor Apuseni (grupa
crntrală), fiind C('a mai înaltă şi masivă grupă munto::.să din vestul ţăriil162.
:\cest subţinut este alc;Huit dintr-un nucleu cristalin central, puternic înălţat,
limitat de importante f<1lii, care il separă de deprcsiunile înconjurătoare. El se
întinde intre culoarul Mureşului la sud, Someşul Mic - Crişul Repede la nord,
wna piemonturilor şi a Cîmpiei Tisei la vest.

"' Cf. celor sp1"e de noi in /)acia, N. S., XI, 1967, p. 158.
"' Vezi P. Coteţ, C. Martiniuc, Geomorfologia, In Monografia geagraficd a Republicii Populare Romdne, 1. Geografia
lizlCII, (Bucureşti), 1960, p. 221-223; 1. A. Demidovici, III. Iancu, T. Morariu, I. N. Oleinikov, Al. Savu, I. Slrcu,
liaionarca flzico·geografiui, iu .lfonografia geagraficd, citată mai sus, p. 718-720.
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District u 1 Munţi 1 o r B i har iei (Bihor) constituie nucleul central al
Munţilor Apuseni, cu relief larg vălurit, cu întinse suprafeţe de eroziune şi denudaţie [cu văi adinci (500-800 m) şi strîmte]. ,Jnălţimea medie variază intre
1~1200 m, in timp ce în zona centrală axială se ridică la 1500-1600 m.
Ca subdistricte ale acestuia putem considera M un ţ ii B i har i e i propriu-zişi,
cu virful Cucurbăta Mare, cu relief larg boltit, tipic masivelor cristaline; G i 1 ă u1 u i, cu virful Muntele Mare (1825 m) masiv cristalin străpuns de o mare
intcuziune granitică; V 1 ă de as a, un masiv eruptiv mezozoic, cu relief de
podişuri structurale şi creste cu forme de altiplanaţie bine dezvoltate; Pa d i ş
Cetăţi 1 e P onor u 1 u i, podiş carstic mai înalt (1200-1400 m), situat în partea
ce~trală a Bihorului cu doline, ponoare, avene etc.
p.j str i c tu 1 M un ţi l o r Pădure a Crai u 1 u i, cu munţi joşi, calcaroşi
(calcare mezozoice), sub 1000 m, cu podişuri întinse, ciuruite de doline, ponoare
şi peşteri.

Districtul Munţilor Codru-Mama, cu munţi pitici sub 1000. m,
puternic fmgmentaţi de văi adinci, cu nivele de creste, alternînd cu culmi largi
şi podişuri calcaroase, cu frumoase fenomene carstice (de exemplu zona Vaşcău
Sohodol-Călugări). Varietatea mare de reli,ef se explică prin alcătuirea geologică
foarte complexă: şisturi cristaline, roci sedimentare paleozoice şi mezozoice şi
roci vulcanice. In ansamblu acest masiv muntos constituie un mare horst, puternic
ridicat deasupra depresiunilor care-1 înconjură şi mărginit de abrupturi de ori~
gine tectonică.
Aproape rotund ca formă (lungimea şi Jăţimea in jurul a 60 km), Masivul
Biharia-Vlădeasa-Gilău se termină printr-un relief tipic de peneplene etajate,
tot atît de întinse şi netede ca şi in "Carpaţii Meridionali". Fra,gmentele de
văi mari, adiruci unele pînă aproape de 1000 m (de ex.: văile Drăganului, Galbinei, Someşului Cald), aceste largi şi monotone suprafeţe de eroziune, cu aspect
de platformă, imprimă :regiunii car acte r u 1 d e mas i v î n alt ş i gre o i
care domin ă p r i s pe 1 e şi dep re si uni 1 e în con j ură t oare. Districtul
Bihariei se deosebeşte de celelalte districte ale Munţilor Apuseni şi prin climă
(apropiată pe vîrfurile de peste 1800 m, de cea a munţilor înalţi), vegetaţie (singurul compartiment din vestul ţării cu întinse păduri de răşinoase).
In toamna anului 1966 am avut ccazia de a cerceta o zonă relativ foarte mică,
aparţinînd districtului geografi.Jc descris foarte 'succint in caracterizarea geologicogeomorfologică de mai sus. Pe cit ne-a fost posibil, am urmărit problema dacă
pe intervalul principal al Masivului Bihariei şi în fîşia mai lată sau mai îngustă
de pe ambele laturi ale acestei cumpeni de ape există vreo fortificaţie romană,
oricît de mică, de neînsemnată. La inceputul investigaţiilor noastret 63 am avut
două puncte de r=per, şi anume: burgul mare roman de pe "Cetă~uia" de la
Abrud, descoperit de C. Daicovidut64 (la sud), precum şi ultimele elemente
romane de apărare cunoscute, de la Bologa (la nord). Intre aceste două extremităţi
(care, în linie dreaptă, se află Ja o depărtare de circa 90 km) doar o ştire foarte
vagă, luată totuşi drept bună, dată de un inginer silvic pe la începutul secolului,
111 Din colectivul expediţiei au făcut parte: 1. Ferenczi (responsabil), G. Ferenczi, directorul Muzeului din Odorheiul
Seculesc, E. :Oinder, 1. :Bogdan (studente), precum şi V. Cătăniciu, medic-sportiv.
"'Cf. in Deuia, VII-VIII, 1937-1940, p. 300.
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din inima

următoarele:

J. Masiv u 1 V 1 ă de as a: Măgura Bologii (943 m), înălţimile la sud-vest de
satul Tranişu (corn. Săcuieu, jud. Cluj), Măgura Vişagului (1098 m), Citera Vişa
gului (1030 rn), Dealul Mlăcilor (1107 rn), Rogdănea.."-a (1236 m), Stinişoara (la
nord de Vlădeasa), cota 1729 (nemijlocit la nord-vest de Vlădeasa), Tarniţa
(1595 m), Vlădeasa (1836 rn), VLrfuraşul (1717 m), Nimoiasa (1610 m), Mi<:ău
(1636 m), Piatra de Gard (1567 m), Piatra Tilharului (1609 m), Buteasa (1792 m),
Stinişoara (1720 m, la sud-vest de Vlădeasa), Dealul Briţii (1758 m), Piatra Grăi
toare (1692 m), Cumpănăţelu (16~9 m), Cîrligaţi (1693 m), Virful Munţilor (1654 rn),
Bohodel (1656 m), Virful Poienii (1627 rn). Munceii (la est de Stina de Vale,
1414 m), Piatra Călăului (sau a Calului, cu e<-le două vîrfuri: 1394 şi 1464 m),
Poiana Drăgotanilor (1419 m), Măgura Roşianilor (1471 m).

Il. Masiv u 1 B i har ia: Piatra Arsă (1442 m), Vărăşoaia (1467 m), Bătrîna
(1579 rn), Călineasa (1480 m), Capul Şanţului (1426 m), Măgura Vînătă (1567 m),
Blidaru (din hotarul comunei Cociuba Mare, jud. Bihor, 917 rn) etc., etc.
Am cercetat cu o atenţie deosebită singura posibilitate relativ mai uşoară de
trecere prin inima Munţilor Bihorului: intre valea Crişului Pietros (respectiv
Valea Bulzului) şi valea Someşului Cald (cu o înălţime absolutA de numai circa
1100 m) fără ca să găsim măcar ce a mai mică urmă (de J nt ă rit ură) rom an ă. Credem că faptul vorbeşte dela sine!
Afirmaţia

inginerului silvic. S. Lattyak, că in cenlrul masivului -- trebuie să
recunoaştem, cercetat numai in parte de noi, mai precis in imprejurimile MuntC'lui Călinf'asa -. ar exista o p01·ţiune de ,.limes roman", nu C'Or('Sipunde realităţii. Nemijlocit la nord de înălţimea calcaroasă numită "Capul ~anţului", pe
dirPcţia aproximativ nord-sud, există un val cu şanţ, pe o lungime de circa
trei km, săpate în stincă. Valul se află spre vest, iar şanţul spre est, adică spre
tPri toriile provinciei Dacia. Incepind din sud, foarte aproape de vîrful "Capul
Sanţului", valul şi şanţul traversează mai întîi un platou înalt (terasă?), inclinat
puţin spre nord; după aceea numai şanţul, în forma unei viroage săpate in
stîncă, coboară intr-o văişoară. Traversînd-o, urcă puţin, iar de acolo, în linie
dr<'aptă, înaintează spre nord, aproximativ pe la limila dintre povirnişul de vest
al Muntelui Călineasa şi lunea pîrîului cu acelaşi nume. De la un anumit punct,
valul se dublează, şanţul fiind intre aceste două ridicături. Ajungind la albia
seacă a pîrîului pomenit, valurile dispar pe o porţiune de 50-60 m pentru ca,
după aceea, să apară din nou pc un teren neted, ridicat puţin faţă de albia
piriiaşului. Valurile, fiind încă o dat.ă traversate (şi spălate) de apă, se urcă pe
o terasă (a doua?) a Pîriiaşului Călineasa, de astă dată cu dimensiuni mărite

111
S. Lattyăk, In Erdiueli Lapok, 1912, fasc. VIII, p. 9-12. Afirmaţia sus-numitului inginer a fost preluată
drept bună de A. Buday. Cf. In DolgSreged, III, 1927, p. 127, 137." ... Wăhrend des (erste Welt-)Kriegesmeldete
der Forstrat A1exandcr Lattyăk dem Verfasser dieser Zeilen (este vorba de A. Buday) solche Spuren aus der Gegend
zwischen der Schnellen-K6r0s (Crişu1 Repede) und der Maros (Mureş), also von der Westgrenze Siebenblirgen, anf
cleren Grund wir mit Recht hoffen kOnnen, dass wir einst die sUdliche Fortsetzung des Meszes (Meseş) Limes und dessen
Zusammenhang mit der einen oder anderen Schanze des Banates finden werden ... ".
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apreciabil faţă de dimeru;iuni•le porţiunii precedente. Aici, dar numai aici, dimensiunile şi aspectul valurilor paralele sint asemănătoare porţiunilor de agger,
văzute pe Culmea Meseşului, precwn şi in jurul oraşului Porolissum. La mijlocul
terasei valul dublu - conrt.raa- ~teptărilor - se termină, cele două valuri paralele
fiind legate tot de o ridicătură valiformă, asemănătoare unei abside.
Valul amintit, de la poalele Muntelui Călineasa, in nici un caz nu poate fi de
orilgine romană deoarece:
1) Afară de porţiunea cea mai nordică, foarte scurtă, nu are aspectul binecunoscut al unui val roman şi nici dimensiunile lui nu sÎint egale.
2) Şanţul oode spre est de val, adică spre provincie.
3) Dublura observată pe jumătate de nord a acestui val nu prea este cunoscut
in cazul elementelor de apărare romană.
4) In imprejurimi, urmele unei vieţi romane pînă la zeci de kilometri depărtare
lipsesc cu desăvîrşire.
5) După cunoştinţele acelora care au făcut cercetarea prezentă acest val in sine
n-ar fi avut niciun rol strategic in apărarea provinciei Dacia ...
6) Conform afirmaţiei unui bătrîn, care locuieşte (1966) in cantonul de la
Muntele Călineasa, V'alul a fost construit relativ nu demult, cind a fost "un
lucru mare" (răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan sau evenimen'belc din 1848-1849?).
In concluzie: cu toată străduinţa depusă de micul colectiv, format pentru studieTea problemei unei eventuale continuări spre sud a sistemului de apărare
roman de pe Oulmea Meseşului, in decursul cercetărilor pe teren, cel puţin
deocamdată, nu s-a găsit nici măcar un elernenst de fortifiooţii romane!
ŞT.

BEITRĂGE

FERENCZI

ZUR FRAGE DES WEST-LIMES VON DAZIEN
(Teil II/2)

Bericht liber die, zwischen 1947-1957 und 1966 durchgeftihrten
GeHindeuntersuchungen
(Zusammenfassung)
Im Sommer 1947 untersuchte der Verfasser systematisch den Mittelabschnitt
der Westgrenze Daziens. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden zwischen
1950 un 1957 und spăter, im J. 1966 durch neuerliche Gelăndebegehungen erweiteri.
Auf der Suche hauptsăchlich ,nach romischen 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 archaologische Karle der năheren und weiteren Umgebung der
.Stadt Cluj um neue Daten bereichert. Van den 44, im zweiten Teil des Berichts
gemeldeten, archiiologisch interessanten Punkten sind nur fiinf romerzeitlich
darunter drei oder vier villae rusticae, sowie eine poststation (?).
'
Die Behauptung de'> Forstin~enieurs S. Lattyak (in Erdeszeti Lapok, 1912,
Fasc. VIII, S. 9-12), die van A. Buday als rkhtig iibernommen wurde (vgl. in
TJolgSzeged, III, 1927, S. 127, 137), năhmlich dass im kristallinen Massiv Biharia
gC'naucr in der Umgebung des Călineasa-Berges ein Abschnitt des "romische~
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Limes" existiere, entspricht nicht der Wirklichkeit. Gleich nordwărts der "Capul
Şanţului (Grabenkopf) genannten Anhohe, in ungefăhrer Nord-sud Richtung, ~ibt
es tatsăchlich einen, aus de:m Felsen gehauenen Graben mit Steinwall auf einer
Lănge von etwa 3 krn. Dicser Wall kann aher keinesfalls rămischen Urspruil.gs
sein, da: 1) er, ausser eiRem ganz nordlich gelegenen, kurzen Stiick, nicht das
bekannte Aussehen cines romischen Walls hat und auch die Masse ungleich şind;
2) der Graben gegen Osten, also gegen die Provinz abfâlll; 3) die an der- nOrdlichen
Hălfte des Walls beobachtete Verdoppelung bei rămischen Befestigungen nicht
i.iblich ist; 4) Spuren romischer Bcsiedlung auf viele Kilometer im Umkreis
vollkommen fehlen. Nach den Beobachtungen derjenigen, die vorliegende Untersuchung durchfiihrten, hătte dieser Wall fiir die Verteidigung Daziens iiberhapt
keinen Zweck gehabt: 5) nach dcn Aussagcn der Ortsbewohner der Wall in relativ
neurerer Zeit errichtet worden sei, als hier "ein grosses Ding" vor sich ging
(der Baueraufstand des Horea, Cloşca und Crişan oder die Ereignisse der Revolutionsjahre 1848-1849 ?).
Al.s Schlussfolgerung ergibt sich, dass - trolz aller &muhungen der kleinen
Fors<:hergruppe zur L05ung der Frage, ob sich das romische Verteidigungssy,stem
von Kamm des Mescş-Gebirges nicht ctwa nach Siiden fortsetze - hier im Vcrlauf
der Untersuchungcn kein einziges romischcs Verteidigungselement entdeckt wurde.
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O LOCUINŢA RUSTICA DIN
EPOCA ROMANA LA GORNEA

In cadrul cercetărilor cu caracter complex efectuate in zona Porţilor de Fier,
Muzeul Judeţean din Reşiţla in colaborare cu Institutul de istorie şi arheologie
din Cluj şi Muzeul de Istorie al Transilvaniei au efectuat săpături arheologice
la Gornea, corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severint. In punctul de hotar numit de
localnici "Căuniţa de Sus", pe o terasă mai ridicată şi uşor înclinată de la nord
spre sud, in dreptul punctului km 76 al şoselei Orşova-Moldova Veche şi la
cir-ca 500-600 m de malul Dunării, a fost identificată o aşezare din epoca
romană. In interiorul ei au fost cercetate şi dezvelite două obiective: o locuinţă
cu zid de piatră de tip villa rustica şi un bordei. Locuinţa se află la numai
4-5 m de şoseaua nouă, iar bordeiul, uşor adincit in pămînt, se afla cu 25 m mai
spre nord-vest de locuinţă, fiind probabil o anexă a acesteia2 (fig. 1).
Pentru că pe teren urmele aşezării romane (ceramică, ţigle, olane etc.), se
întind pe o suprafaţă destul de mare, acoperind o bună parte din terasă, au Iust
trasate mai multe secţiuni (I-V). Secţiunea a I-a (22 X 1,25 m), avind direcţia
nord-sud, a identificat zidurile locuinţei. Pentru determinarea ei a fost trasată
secţiunea a II-a (25 X 1,25 m), avind direcţia est-vest. Secţiunile a III-IV-V-a
(10 X 1,25 m), avind direcţia nord-sud, au fost trasate la 25 m, respectiv la 40 şi
60 m de secţiunea a I-a spre nord-vest.

1 Cercetările arheologice de la Gomea au inceput In primăvara anului 1968 (28 aprilie 11 mal) şi au fost determinate de inceputul lucrărilor de amenajare a şoselei noi dintre Orşova şi Moldova Veche, ca urmare a ridicării
nivelului apelor Dunării in urma indiguirii ei la Orşova. Cercetările de la Căuniţa de Sus au fost lncepute de colegul Gh. Lazarovici, de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, care căuta In acest punct urme ale unei aşezări neolitice.
Domnia sa a identificat şi construcţia romană cu zid de piatră, după care l·a chemat pe subsemnatul să continue
lucrarea. Îi mulţumim şi pe această cale pentru că ne·a dat posibilitatea să cercetăm acest punct. CercetArile s-au
desfăşurat simultan (pentru cele două epoci), unele secţiuni fiind exploatate In comun. Cercetările arheologice de la
Gomea au continuat şi in anii următori pe o arie mai mare cuprinzind numeroase puncte arheologice de pe raza
!latnlui. La cercetări au participat şi 1. Uzum (Muzeul Judeţean din Reşlţa) şi doi arheologi amatori: Adalbert Veto
din Reşiţa şi 1. Dragomir, directorul Şcolii din Gomea. Materialul arheologic provenit din săpături se află In Muzeul Judeţean din Reşiţa; o mică parte se află In Muzeul satului Gomea. O prezentare globală a punctelor de interes
arheologic de pe raza satului Gomea şi a săpăturilor efectuate aici, vezi 1. Uzum- Gh. Lazarovici - 1. Dragomir, Descoperiri arheologice fn hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa In Banalica, II, 1973, p. 403-416; SCIV, XXI, 1970, p. 520.
1 Întreaga zonă a suferit transformări din cauza ridicării nivelului Dunării odată cu formarea lacului de acumulare pentru hidrocentrală. Peste aşezare trece noua şosea, astfel că lucrările s-au concentrat asupra clădirii romane.
Pentru cercetările de aici, vezi Gh. Lazarovici, Aşe:area Vinla de la Gornea, comunicare la Sesiunea Muzeelor, 1968;
SCIV, XXI, 1970, p. 520.
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S-a putut stabili astfel că stratul roman de locuire constituie astăzi pe aproape
intreaga lui grosime stratul actual de cultură agricolă. Numai foarte puţin din
partea lui inferioară a scăpat neatinsă. Grosimea lui este 0,30 m in medie, pe
alocuri atingind chiar 0,40 m. Este aşezat deasupra unui strat de locuire din
epoca neolitică - cultur"l \'inca - a cărui grosime este cuprinsă între 0,20--0,40 ma.
Nivelul neolitic a constituit pentru romani nivelul dL• umblare. Sub nivelul neolitic
apare solul neumblat, un lut galben cu nuanţe cenuşii. In imediata apropiere
a construcţiei stratul roman este mai puţin deranjat pentru că existenţa zidurilor
a impiedecat dC'sfăşurarC'a lucrărilor agricole 4• Cu cit ne indl'părtăm de construcţie stratul roman devine tot mai subţire şi mai deranjat, astfel că in secţiunile a IV-a şi a V-a nu mai are aspectul unui nivel de locuire. In cadrul
aşezării, materialul se concentrează mai ales in jurul unor puncte ce pot fi
destul de uşor recunoscute pe teren in arătura proaspătă după culoarea pă.min·
tului ars-cenuşos (prohab;! bordeiP).
Secţiunea a l-a a fost trasati! peste urmele de mortar care indicau prezenţa
unei construcţii. Ea a secţionat zidurile de nord şi sud ale clădirii. Secţiunea
;:, II-a perpendiculară şi întretăind prima secţiune a determinat limitPle clădirii
spre est şi vest. Pornind de la datele oferite de secţiuni a fost urmărit pe partea
exterioară intreg conturul clădirii, iar încăperile au fost golite in intregime, fie
pînă la nivelul padimentului, fi<' pînă la nivPlul pămîntului neumblat in epoca
romană (fig. 4, 5, 6, 7). Ambele secţiuni pf('Zintă o stratigrafie relativ simplă: sub
stratul actrua.l de cultură agricolă, avind grosimea de 0,25-0,30 m, se păs:trea:d1
o porţiune subţire nederanjată din nivelul roman de locuire. Sub padimentul
• Informaţie colegială Gh. Lazarovici.
• Pînă la folosirea tractoarelor in agricultura locului, punctul unde se afla
zidurilor de piatră pe care plugul cu tracţiune animal~ nu le putea mişca.
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încăperilor din partea de vest a clădirii apare stratul de locuire neolitică, avind
în acest loc grosimea de 1:5-25 cm. Sub el urmează pămîntul newnblat (fig. 2).
Lîngă zid poate fi observat, de ambele părţi ale secţiunii ale I-a, şanţUil săpat pentru
construirea lui.
In forma in care se prezintă construcţia (fig. 3), ea a fost ridicată în două
etape. In prima etapă locuinţa avea forma unui dreptunghi cu latura lungă
orientată est-vest. Dimensiunile lui erau 16,60 X 5,85 m. Capătul de est al dreptunghiului se termină intr-<> absidă alungită. Zidul clădirii este construit in tehnica
opu.s incertum, din piatră de carieră prinsă cu mortar. Grosimea lui este
0,75-0,80 m. Din zidul propriu-zis SC' păstrează foarte puţin. Temelia, înaltă de
0,70 m, are pietrele prinse cu mortar. Ea este mai groasă decît zidul propriu-zis
cu 5 cm. pătrunzîncl şi in pămîntul neumblat. Par!C'J. drcptunghiulară a clădirii
are tr0i încăperi despărţite prin ziduri construite' într-o bucată cu cele exterioare.
Lăţimea încăperilor în interior este de 4,35 m. Lungimea lor diferă: incăperea A
măsoară 6 m, înd1p0rea B are 3 m, iar încăpC'rC'a C măsoară 4,30 m. Absida (D)
făcea corp comun cu clădirea fiind despărţită d<' incăpC'rea C de un zid. Raza
părţii sPmicircularC' a absidei este de 1,75 m, centrul ei fiind la o depărtare de
0,60 m de partea cxt0rioară a zidului ce desparte încăperile C şi D şi cu 0,40 m
la sud de axa teoretică a locuinţei.
In cea de a doua etapă clădirea a fost extinsă: in partea de vest a fost adău
gată o încăpere F. Dimensiunile in partea interioară sint de 2,20 X 3,50 m.
Grosimea zidului ei Pste de 0,60 m. Zidul nu are temelie. Incăperea este aşezată
puţin asimetric faţă de axa clădirii; latura ei se află la 0,70 m de colţul de
sud-vest ~i la 0,25 m ciP coltul de nord-vest.
Tot intr-o etapă ulterioară ridicării construcţiei de bază, incăperea C a fost
impărţit.c'i în două cu un zid gros de 0,75 m, orientat est-vest, care astupă parţial
unul dintre canalPle pentru aer cald dintre încăperile B-C; zidul este pus pe
nivelul de jos din încăpc>re, acelaşi cu cel pe care se află cărămizile instalaţie! de
incălzirc. S-au format astfel încăperile C măsurînd 4,50 X 2,60 m şi C 1 măsu
rînd 4,50 X 1,30 m.
Incăpcrile B, C, C 1 şi D (absida) erau încălzite cu hypocaust. Focul se făcea
într-un cuptor (E) construit pe latura de nord a clădirii la 1 m de colţul de
nord-est. Dimensiunile lui, luate in partea exteriaară, sînt 5,20X3,35 m (fig. 7/1).
Zidul cuptorului din piatră şi cărămidă, gros de 0,55 m, era lipit de zidul de nocd
al clădirii. Pe latura de nord a cuptorului se afla deschid\'rea (gura) cuptorului
construită din cărămizi, largă de 0,70 m. Partea superioară a cuptorului s-a
prăbuşit, în mare parte chiar in interiorul lui, peste un strat gros de cenuşă şi
cărbune. De la cuptor, căldura trecea în încăperea C (înainte de împărţirea ei
in două părţi) printr-un orificiu în formă de pîini~ practicat la baza zidului.
Lărgimea gurii acestui orificiu era de 0,15-0,20 m. In dreptul ei pămîntul din
încăpere era înnegrit şi ars. Din incăperea C aenul cald trecea în încăperea B
prin două canale din cărămizi mari (21 X 31 X 6 cm) dispuse radial. Semicercul
obţinut astfel avea diametru! interior de 0,30 m, cel exterior de 0,95 m. Inălţimea
canalului era de 0,65 m (fig. 7/2, 8/1-2, 9). Zidul se întrerupea în dreptul canalului pînă la bază (fig. 9). Din încăperea C aerul cald trecea în absidă (D) pdn
spaţiul lăsat între padiment şi zidul despărţitor dintre încăperile C şi D, construit
astfel încît să rămînă loc. Nu ştim cum se făcea circulaţia 18erului cald după
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Vedere a: a) cuptorului pe latura de nord; b) canalul nr. 2 de la instalaţia de
încălzire ; c) absida locuinţei.
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a încăperi i C cu resturile in stalaţiei d e încălzire. 2. Vedere a zidului care
blocheaz ă canalul h ypoca ustului.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE, DISCUŢII, RECENZII

Fig.

577

9. - Detaliu al canalului de hypocaust.

despărţirea în două a încăperii C; orificiul nordic este blocat parţial, iar în zid nu
exista canal de trecere pentru aer. Faptul implică fie o circulaţie a aerului cald:
cuptor-C,.-B-C-D, fie încetarea folosirii sistemului de încălzire. Ultima ipoteză
este puţin probabilă. In încăperea C resturile insta1aţiei de hypoC'aust s-au păstrat
destul de bine: pe lăţimea încăperii sînt cinci rinduri de stilpi de hypocaust, iar
pe lungime sînt 8 rînduri (fig. 8/1). Rindurile sînt distanţate pe lăţime cu 0,24 m
între ele, cele externe fiind aproape ilipite de zid. In lungime distanţele dint.rc
rînduri variază astfel: .10, 23, 26, 31, 27, 30, 29, 21 cm (cuprinzînd şi di~tanţele
dintre ziduri şi stîlpi). Cărămizile din care sint formaţi stilpii hypocaustului sînt
dispuse astfel: la bază aşezate pe lut se afLau cărămizi de 21X21X6 cm peste
care veneau aşezate cărămizile de 18X 18X6 cm. Se păstrau nwnai cite două
cărămizi de această ultimă mărime. Dacă socotim teoretic că partea inferioară a
padimentului trebuia să fie cel puţin la. nivelul părţii de sus a canalului de trecere, atunci înălţimea stHpului de hypocaust trebuia să măsoare 0,70 m, adică
să fie formată din circa 7-8 cărămizi.
In încăperea B instalaţia de hypoca'I.I.St pare să fi fost deranjată încă din vechime.
Urmele ei se păstrează numai pe latura de est a încăperii, pe o porţiune avînd
lăţimea de 1,50. Această porţiune pare să fi fost delimitată de restul Îil1căperii printr-un zid din piatră şi cărămidă. In spaţiul dintre acest zid şi pertele incăperii
C se mai păstrează cîţiva stîlpi de hypocaust. In restul încăperii B
nu au putut fi observate urme ale instalaţiei de încălzire, ceea ce ne îndeamnă să
credem că porţiunea incălzită alcătuia in ultimă instanţă un fel de "pat" fiind
singura porţiune din cameră încălzită cel puţin intr-<l ultimă perioadă, căci incă
perea a fost construită astfel incit să fie în intregime in~ălzi,tă.
In incăperea D - absida - instalaţia de încălzire este bine păstrată: s-au conservat stilpii de hypocaust pe o înălţime de 4-5 cărămizi. Rindurile sînt dispuse
astfel (fig. 3): incepind de la peretele încăperii C, două rînduri a cite patru stilpi
un rînd de trei stîlpi; între zid şi rîndul I sint 15 cm; între rîndul I şi U sînt
70 cm intre rîndul II-III sînt 25 cm; rînduil IV la 35 cm de rîndul III nu este dispus in linie, ci urmăreşte curbura absidei. Distanţa între stilrpi în cadrul rîndului
este de 25 cm în rîndul I, 23 cm în rîndul II şi 15 cm în rîndul III. In rîndul 1 -
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colţul de sud alabsidei-stilpul de cărămidă a fost inlocuit cu un stîlp tubular inalt
de 0,45 m şi diametru! de 12 cm.
Padimentul încăperilor era din coociopesto. El nu s-.:1 păstrat în nici una dintre
încăperi şi felul in care a fost construit diferă. Se păstrează însă citeva fragmente
destul de mari, care permit să constatăm că grosimea acestei podele este de 12-14
cm. Aceste fragmente au fost găsite in încăperile B, C, D. Jn încăperile A şi F
padimentul constă dintr-un strat de nisip şi prundiş gros de 25---30 cm, bine bătut,
pus deasupra nivelului preistoric. Peste stratul de nisip erau aşezate cărămizi, iar
peste cărămizi un strat subţire de cocciopesto. In incăperea F grosimea stratului
de cocciopesto era de 1-1,5 cm.
Secţiunea a III-a a fost trasată la 25-30 m vest de secţiunea I şi la 10 m nord
de construcţia cu zid de piatră. Ea a identificat un bordei, cercetat apoi in întregime cu o casetă. Bordciul, uşor adincit în pămînt, este de formă aproximativ
dreptWlghiulară 4,30X3 m, cu latura lungă orientată spre nord. El se adincea in
stratul preistoric 0,20-Q,30 m. Nu ctm găsit în interior urme de vatră. Urmele lui
se distin.geau bine după cantitatea mare de lipitură de pămînt arsă care alcătuia
foarte probabil pereţii lui. Grosimea stratului de lipitură avea 0,30 m. Din bordci
au apărut numeroase fragmente ceramice şi alte materiale arheologice.
Secţiunile a IV-a şi a V-a au fost trasate la 40 m, respectiv 60 m vest de>
construcţia cu zid de piatră cu scopul de a delimita a.şezarea. Stratul de locuire
roman este foarte deranjat, el ne mai prezentind caracteristicile unui nivel de locuire. Aici au fost descoperite: un bronz de la Gordianus (nr. 5 din listă) şi un
donarlums. Nu s-a făcut cer-cetări in partea de est a terasei.
Vom prezenta în cele ce urmează materialul aTheologic mai important provenind
mai ales de la cele două obiective cercetate, dar şi cele apărute in aşezare fie cu
ocazia cercetărilor pentru epoca neolitică, fie cu ocazia lucrărilor agricole. Cea
mai mare parte din acest material constă din ceramică. Ea poate fi despărţită în
două grupe mari: cea lucrată cu roata şi cea lucrată cu mîna, ultima grupă fiind
considerabil mal puţină. Ceramica lucrată la roată reprezintă ea însăşi trei subgrupe: ceramică de import, cE'Tamică lucrată din pastă foarte fină şi ceramică
provincială obişnuită. Cera.rnica provincială prezintă următoarele forme: oale, stră
chini, UI'"Cioare.
Oala este forma de vas C('a mai răspîndită, dar nu avem alCl mc1 un singur
exemplar păstrat intreg sau întregit. După culoarea pastei, oaJele pot fi din
pastă fină de culoare albă ni.sicpoa.să (fig. 11/1, 2, 3, 9, 12, 13 din interiorul clădirii),
de culoare cărămizie (fig. 11/4, 5 şi fig. 12/1, 11, 14-22, za din interiorul clădirii;
:fig. 11/6, 12/10 din bordei), de culoare cenuşie închisă (fig. 11/10 a, lb, c, din aşe
zare), de culoare brună roşcată (fig. 12/2, 3, 9 din aşezare şi bordei).
Strachina este o formă de vas aproape tot arflit de răspîndită ca şi oala. Acest
vas este lucrat în toate cazurile din pa5tă fină sau foarte fină. Ea reprezintă două
tipuri: un tip cu fund plat şi un altul cu fund inelar.
1. Strachină din pastă fină de culoare roşcată. In <'Xterior acoperită cu firnis
(dgXdfXî=i6,1X14X3,2 cm). Incăperea B (fig. 10{1).
2. Strachină din pastă fină nisipoasă de culoare albă (22,6X 17,2X5 cm). Jncăperea
B (fig. 10/6).
' N. Gudea, U11 do11arium roma" descoperit la Gor11ea, In SCIV, 23, .f, 197!!, p. 671-·675.
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Fig. 10. - Ceramica descoperită în aşezarea romană (scara 1 :2).
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Fig. 11. - Profile de vase (scara 1 :2).
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Fig. 12. - Profile de vase (scara 1 :2).
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Secţiunea

a I-a

4. Fragment de strachină din pastă fină nisipoasă de culoare albă. Secţiunea
a 1-a la nord de clădire (fig. 12/8).
5. Strachină din past<'i. foarte fină d.:- culoâre cenuşie (12,4 X 6,8 X 3,5 cm). Secţiunea a 11-a, incăperea A (fig. 10/i:).
6. Fragment de strachină din pastă foarte fină de culoare brună roşcată acoperită cu firnis. Incăpcrm A (fig. 12/2).
7. Strachină din pastă foarte fină de culoare cenuşie acoperită cu firnis (20,2 X
X8X3 cm). Bordei (fig. 10,4).
8. Strachină din pastă foarte fină de culoare roşie acoperită cu firnis (17 X7,8X
X 4,5 cm). Bordei (fig. 1013).
9--12. Fragmente din străchini din pastf1 foarte fină de culoare roşie acoperită
cu firnis. Clădirea cu zid dC' piatră (fig. 12/23-26); 13-17. Fragmente din stră
chini din pastă fină nisipoasă de culoare roşie. Clădirea cu zid de piatră (figura
12'3-7). Fragm<'nlrk 1-4 aparţin tipului cu fund plat: 5-17 aparţin tipului cu .fund
i1wlar.
Urciorul este o form;; de \'as mai puţin răspindită. iwem nwnai două vase care
<tparţin acestei formP:
1. Urcior din postă foarte fină de culoare roşie inchisă, acoperit cu firnis roşu
brun (5,4X 16 cm; d max. =12 cm). Clădire (fig. 12/29).
2. Fragment dintr-un urcior din pastă foarte fină de culoare roşie închisă. Clă
dire (fig. 12/30).
Din prima grupă a (.'('ramicii face parte şi un fragment de terra sigillata aparţin ind unui bol (23,5 X 8 x.12 cm), forma 37 (Dechelette, I, pag. 187, perioada a III-a
ciP fabricaţie de la Lezoux cuprinsă intre 110 şi a doua jumătate a secolului al
III-lea) 8 • Descopl'rit intr-o secţiune trasată pentru cercetarea unui bordei din epoea neoJit.lcă, situat la vest de clădire (fig. 10/7).
In subgrupa cC'ramicii din pask'i foarte fină, probabil tot vase de import, menţionăm cîteva fragmente de vase cu decor imprimat:
l. Fragment din pcTetele unui vas din pastă de culoare cenuşie deschisă acoperit cu firnis. Clădir<'a cu zid de piatră (fig. 13/5).
2. Buză de strachină din pastă de culoare cenuşie închisă. Aşezare (fig. 13/6).
3. Fragment de strachină din pastă de culoare cenlliiie decorată cu motiv in
flora!. Clădirea cu zid de piatră (fig. 13/8).
4. Fragment de strachină din pastă de culoare cenuşie decorată cu motiv in relid. Clădirea cu zid de piatră (fig. 13!1 0).
5. Fragment de vas din pastă de culoare centL!iie ~coperit cu firnis. Bordei (fig.
13 '12).

Grupa a doua a ceramicii cuprinde vase lucrate cu mina

şi

este

puţin

nume-

roasă.

1. Fragment din peretele t1111ui vas din pastă brună roşcată nisipoasă. Pe corp
linii orizontale paralele şi in val incizate. Bordei. (fig. 13/7).
2. Ceaşcă dacică din pastă cu nisip şi pietricelc, de culoare brună roşcată, bine
arsă (15 X 7,5 X 7,5 cm). Incăperea C (fig. 14(7).
• J. Dechelette,

La ciramique ornie de la Gatde Romaine, Paris, 1, 1904, p. 178.
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Fig. 13. - Ţigle stampilate şi ceramică elin pastă fină (scara 1 :2).
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Ceramic ă lucrată

cu mîna (scara 1 :2) .
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3. Fragment de ceaşcă dacică din pastă cu ms1p şi pietricele bine arsă de
culoare brună roşcau; (17 X 7 X 7,8 cm), pe fund două linii incizate in cruce.
Incăperea C (fig. 14,'8).
4. Parte din gura unei oale din pastă cu nisip şi pietricele slab arsă de culoare
brună roşcată. Bcrdd (fig. 15/4).
5. Parte din gur<:~ unei oale din pastă cu nisip şi pietricele de culoare brună
roşcată. Bordei (fig. 15.'3).
O poziţie cu toh1l aparte ocupă in aC(•aslă listă vasul din figura 15/1. După locul
de descoperire - in bordei - şi după materialul cu care a fost găsit î.mpreună
(ceramică romană, opaiţe) el poate fi categorisit ca vas dacic. Aspectul insă pare
diferit de acela al vaselor dacice atit in ce priveşte calitatea pastei, cit şi
arder('a şi elementul de decor. De aceea, înclinăm să credem că este un vas
dintr-D epocă mai tirzie.
O altă categorie de piese ceramicc o constituie opaiţek:
1. Opaiţ cu stampila FORTIS din pastă foarte fină cărămizie cu firnis roşu
brun L X d X i = 9 X 6 X 3,5 cm). Bordei (fig. 14/1).
:!. Opaiţ de acelaşi tip dar fără stampilă (10,5X7X2,5 cm). Pe fund o ·cruce
incizată. Incăperea A (fig. 14.'3).
3. Fragment de opaiţ cu cioc triunghiular din pastă foarte fină de culoare
cărămizie acoperit cu firnis (8 X 5,2 cm). lncăperea A (fig. 14/2).
4. Fragment de opaiţ cu stampila FORTIS, din pastă foarte fină de culoare
cărămizie (df == 3 cm). Incăperca B (fig. 14,'4).
5. Opaiţ cu <Jpucătoare in formă de frunză din pastă foarte fină de culoare
cenuşie roşcată (10 X 5 X 3 cm). Bordei (fig. 14/6).
Au mai apărut: \Ul rondel din pastă fină de clililare r~ie (d = 6,8 cm., g = 0,4 cm.
P.01'<lei; fig. 151 2) ~i o fusaiolă de lut fin de culoare roşie (d
4,7 cm, g
0,7 cm.
lncăperea A; fig. 1:::!/27), o gresie pentru ascuţit (14X5,5 cm. lncăperea C; fig. 15/5)
şi două fragmente de rişniţă (d = 0,40 m. i = 0,10 m. Bordei. Respectiv, d = 0,45 m,
i = 0,10 m. Incăperea C, cu bara de fier pentru antrenare).
Tot făcut din lut a apărut (încăperea A) un fragment dintr-o statuetă din pastă
foarte fină cărămizie. (fig. 19/a-b. Fragmentul reprezintă partea dreaptă din bustul
unui personaj feminin care schiţează gestul de a-şi acoperi pieptul cu mina
dreaptă. Poziţia este caracteristică zeiţei Venus Pudica şi credem că piesa reprezintă un fragment dintr-o statuetă a acestei zeiţe7.
Materialul din fier este relativ numeros. El constă din piroane (fig. 16/6X8,
2, 3, 4, 5) şi scoabe (fig. 18/2x2:::), care permit să presupunem că acoperişul
construcţiei avea schC'let din lemn, p('·sle ca1'f' se aplicau ţiglele şi olanele.
Uneltele de fier apărute: un fragment de burghiu (L = 13,2 cm. Clădire;
fig. 18/10), o lamă de cuţit (L = 11,2 cm. Secţiunea a 1-a, la nord de clădire;
rig. 18/13), o ancoră sau undiţă mare (L = 25 cm. Incăperea D; fig. 1S/19), o
gn~utate de plumb cu cui de fier (d = 6 cm. Incăperea C; fi,g. 18/7), ac de prins
plasa de pescuit (L = 6 cm; fig. 18i20), stylus (L = 11,8 cm. Incăperea C, fig. 18/1)
indică o acti'<itate complexă o locatarilor locuinţei. O serie de alte piese din fier
ca: piesă cu cirlig (L = 32 cm; fig. 18/9), o bară îndoită în fonnă de U (L = 6,5 cm;
fig. 18/11), pies.c"i de fier îndoită (L = 13,5 cm; fig. 18/12), piesă de fier (L = 8,5 cm;

=

' L. Teposu·David, Teuuote repre~emlnd pe Venus, In AclaMN, I, 1964, p. 473-476.
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reprezentînd pe Venus Puruca (scara 1 :1).

fig. 18/ 14) şi a lte piese: L = 8,5 cm (fig. 18/ 15), L = 5,5 om (fig. 18/ 16), L = 11,5 c m
(fig. 18/ 18), arată şi ele că fierul ere un m ate rial frecvent folosit, probabil, se
prelucra pe loc.
Obiectele din bronz sînt m a i pu ţin e : o plăcuţ ă rotundă de bronz (d = 4 cm ;
fig. 18/ 23 cîteva pie se de la o lorica squ.amata (încăpe rea C), o fibulă d e bronz
(fig. 15 /5). Aşezare.
Tot atit de pu ţin numeroase sint ş i obiectele de s ticlă , care sînt toate fragm e ntare: un gît de la un lacrimarium (L = 8 cm, dg = 3,5 cm. Bord ei ; fig. 17/5) ;
o buz ă de la un vas din p astă ver27lli e (d = 7 cm). B ordei: un f und de pahar
din pas tă albăstrui e (d = 4,5 cm) şi un fund de pah ar din sticlă transp arentă
(d = 4,8 cm), toate din încăpe ril e A şi C.
In jurul şi în in Leriorul cl ădirii din piatră au fost descoperite numeroase fragmente de ţi gle ş i ola ne, dintre care (23 buc.) po art ă stampila legiunii VII Olaudia,
care avea sediul la Viminacium r.. Stampila prezintă două tipuri în funcţie de
lungim ea cartuşului şi înălţim ea literelor:
1

u gio, In RE, X II (1924) , col. 16 14 - 1629 (E. Ritterling).
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1. LEG{io) VII CL(audia); Litera L este întoarsă spre stînga. Mărimea cartuşuihti 13 x 4,3 cm; litere inalte de 2,2 om (fig. 13/1, 2, 3
fig. 16/2, 3).
2. LEG(io) VII CL(audia) pe un fragment de olan. Dimensiunile cart~ului nu
pot fi stabilite cu precizie; probabil circa 9 cm; înălţimea literelor 1,5 cm
. (fig. 13/4 = 16/4).
Primul tip de stampilă apare pe 20 de ţi,gle; cel de al doilea tip a apărut pe
două olane şi o ţiglă.
In iJ'liCăperea B a fost descoperită o mănuşă de amforă din pastă foarte fină
de culoare cărămizie închisă. Pe măn~ă, stampila: SYNETOU într-un cartuş cM
colţurile rotunjite. lnălţimea literelor stampilei 0,7 cm (fig. 17/6). Forma literei S
şi scrierea literei E cu caracter latin indică o datare relativ tîrzie a stampilei,
probaibil jumătatea a doua a secolului al III-lea11 • Piesa se adaugă celor 21 de
descoperiri sitmilare făcute pe teritoriul Daciei romane10 şi pe lîngă faptul că
amplifică lista din punct de vederl' numeric, aduce în studiu numele unui prod~ător cu totul necunoscut.

=

Au fost descoperite 5 monede:
1. Caligula. As. Cohen I/27. (37). Secţiunea a 1-a, la 2 m de zid, a = 0,30 m
(fig. 17/4).
2. Traianus. As. Strack, Il, 396. lncăperea A în colţul de nord-est, a = 0,30 cm.
3. Severus Alexander. Denar. Cohen, VI, 355. lncăperea A, latura de sud şanţul
de urmărire pe exterior (fig. 17/1).
4. Severus Alexander. Antoninian. Cf. Mionnet, suppl. V, p. 139, nr. 796.
Secţiunea a II~. încăperea D (fig. 17/2).
5. Gordianus. Bronz. Pick, 1, 1, p. 35, nr. 83. Secţiunea a IV-a (fi'g. 17/3).
Chiar dacă cer~etările s-au limitat numai la cele cinci secţiuni, descoperirile
cu ajutorul acestora ca şi materialele arheologice apărute, fie cu prilejul
lucrărilor agricole, fie a cercetărilor pentru epocile neolitică sau paleolitică, arată
că pe această terasă a existat o aşezare în epoca romană. Construcţia cercetată în
cadrul ei reprezintă fără îndoială o locuinţă - de tip villa rustica - a unui. mic
proprietar, iar bordeiul (ca şi altele din jur, necerce1late) reprezintă fie dependinţe,
fie locuinţe mai sărăcioase. Forma şi mărimea construcţiei cu zid de piatră o
înscriu în seria micilor locuinţe tipice mediului ruralLl. Existenţa celor două etape
de construcţie, cea de a doua reprezentind de fapt o amplificare a locuinţei,
reprezintă o dovadă a unei mai lungi perioade de activitate a ei. Aceleaşi indicaţii le oferă şi modificările făcute în sistemul de încălzire al încăperilor din
interior, care probabil s-au datorat unor necesităţi apărute pe parcurs. Materialul
arheologic, destul de bogat, indică o viaţă infloritoare, ia:r prezenţa unor produse
de import ca terra sigillata sau amfora stampilată arată că aşezarea avea legături
intense de comerţ, probabil, favorizate de imediata apropiere a fluviului.
făcute

' Spre deosebire de piesele de acelaşi fel publicate de D. Tudor, in Apulunr, YII/1, 196R, p. 390-399, unde
stampilele de amfore sint fie numai in limba latină, fie numai in greacă, stampila de la Gornea foloseşte ambele
caractere de litere. Menţine insă forma genitivală pentru numele producătorului, ceea ce ne face să credem că centrul
de producţie al acestor amfore este in lumea greacă sau pontică.
10 D. Tudor, in Apulum, VII/1, p. 391-99.
11
G. Laiaye, Villa, in DA, V, 1, p. 870; Djordje 1\iano·Zisi, Fouilles de Caricin Grad, in Starinar, XVII, 1966,
p. 166, pl. I/1 ; E. D. Thomas, Rămische Villen in Pannonim, p. 225, 215.
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Prezenţa în număr mare a ţiglelor şi olanelor, purtînd ştampila legi.unii VII
Claudia, arată că armata avea cărămidării care deserveau şi populaţia civilă,
sau că locuinţa era proprietatea unui fost militar. Ceramica lucrată cu mina, din
care două vase sint tipic dacice, este un indiciu al persistenţei dacilor în ~zare.
Descoperirea celor două ceşti dacice in incăperea C ni se pare semnificativă in
acest sens.
Nu avem elemente care să constituie criterii de datare nici pentru inceputul,
nici pentru sfîrşitul locuirii în aşezare. Monedele, prea puţine pentru a constitui
un argument, acoperă o perioadă de timp foarte lungă. Inclinăm să credem că
bronzul de la Caligula este o piesă rămasă în circulaţie şi nu poate contribui
la datarea inceputului locuinţei. Luată în general, perioada de mare intensitate
a locuirii ar putea fi cuprinsă intre domnia lui Traianus şi mijlocul secolului
al III-lea. Fibula de bronz12 şi opaiţele cu stampila FORTIS 13 , ca şi tipurile de
stampilă ale legiunii VII
Claudia, sint probe pentru această ipoteză. Citeva
monede romane din epoca tirzie (sec. al IV-lea), descoperite în partea de est a
aşezării, ar putea Ii dovezi pentru o continuare a locuirii şi în secolul al IV-lea 14,
dar arheologic nu am putut face constatări în această direcţie. Tot in acest sens,
existenţa unei fortificaţii de epocă romană tîrzie la nwnai un km spre vest de
aşezare 1 5, ar fi un sprijin pentru susţinerea unei continuări a vieţii în aşezare
şi în secolul al IV-lea.

Studiul aşezărilor rurale din Dacia - sub aspect arheologic - reprezintă una
din căile ce pot contribui dacă nu la rezolvarea cel puţin la definirea dificilei
probleme a felului în care s-a făcut romanizarea provinciei nord-dunărene. Sîntem
convinşi că numai etalarea şi clasificarea unei cantităţi imense de material arheologic variat - din toate categoriile de aşezări (militare, urbane, rurale) - vor
putea să aducă dovada concretă a unei vieţi romane trăită la un nivel foarte
dezvoltat şi, deci. în ultimă instanţă să dovedească eficienţa procesului de
asimilare a civilizaţiei romane şi a limbii latine de către autohtoni. Lucrarea
noastră despre aşezarea şi locuinţa de la Gornea reprezint_ă o modestă contribuţie
pe oceastă linie a cercetării.
N. GUDEA

EIN ROMERZEITLICHES LANDHAUS IN GORNEA
(Zusammenfassung)
Der Verfasser legt die Ergebnisse der Ausgrabungen in einer rămerzeitliohen
Siedlung auf der Flur des Dorfes Gornea (Kr. Caraş-severin) vor, wo ein
Wohnhaus - vom Typ villa rustica - und eine Erd.hiitte untersucht wurden.
Das in zwei Etappen erbaute Land.haus wurde auch einmal wiederhergestellt. Ein
11

Dona Kovrig, A csasxdrkori fibuldk

Pat~uot~iaban,

In DissPann, U, 4, 1937, p. 28, grupa XIV, pl. Xll 131-

132.

C. Dăluţă, Opaiţele romane de la Apulum, in Apulum, 1111, 1961, p. 202, se referă la perioada Traian-Hadrian.
" N. Gudea, Descoperiri moHetare a"lice şi bizantine in BanaJ, in Banalica, 1971, p. 139-140.
11
N. Gudea, Un castelltun din epoca roman4 tir~ie IA Gornea (ms). Comunicare la Institutul de istorie şi arheologie
Cluj, 1969; comunicare la Sesiunea Muzeului de arheologie din Constanta, octombrie 1972.
11
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Teil der Raume war heizibar; es gab eine Hypokaustanlage, die von einem an
der Nordseite des Hauses erbauten Ofen gespeis1l wurde. Die Lage der Raume,
sowie die Heizanlage werden genau 1beschrieben. Neben dem Steinhaus wurde
eine leicht in den Boden eingetiefte Hi.itte mit Lehmwănden untersucht. Diese
hatte einen rechteckigen Grundriss mit abgerundeten Ecken (4,20 X 3 m).
Aus dem Gebaude und der Hi.itte, sowie aus der Ansiedlung wurde viel
archaologisches Material Z!Utlage gef0rde.I't, in der Hauptsache Tonware. Din typischesten Gefăsse werden vorgelegt: Tongefăsse verschiedener Gi.ilte und Form,
Lampen und andere Gegenstande aus Ton, weiters Werkzeuge und Gerăte aus
Eisen, Bronzegegenstande, Mi.inzen, Flach- und Hohlziegel mit dem Stempel der
Legio VII Claudia und Scherben von Glasgefăssen. Der gesamtt" Fundstoff zeugt
von einer intensiven Tatigkeirt, die wie es scheint haptsachlich ~n die
zweite Halfte des 2. und zu Beginn des 3. Jhs. anzusetzen ist.
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DIN NOU DESPRE REPREZENTARILE DIONYSIACE
IN DACIA

La sugestia unor colegi din unele centre de cercetare ale ţării interesaţi, ca şi
semnatarul acestor rinduri, la intocmirea unui Corpus privind monumentele dionysiace descoperite pe teritoriul României, vom semnala în cele ce urmează
10 reprezentări bacchice (citeva greşit interpretate), apărute in diferite lucrări de
specialitate, publicaţii cu o cioolaţie restrinsă 1 şi mai puţin a~esibile in alte
părţi· decit in Cluj. Piesele sint confecţionate din piatră, bronz ~i terncotă.
I. Monumente din

piatră

1. - Altar cu Silen(?)2, din calcar, descoperit in anul 1847 cu ocazia săpării
unei fundaţii la fosta Casă Tauffera, lîngă Biserica franciscanilor din Cluj. Dimensiunile şi locul actual de păstrare ale piesei nu ne sînt cunoscute.
Altarul (nu se ştie dacă a avut inscripţie), înfăţişează un personaj masculin,
bărbos, rore şade şi ţine in mîna stingă o cupă. ln mijlocul scenei figurate S!'
găseşte un copil (poa,te Dionysos tînăr) cu un ciorchine de strugure, iar alături
o femeie ce poartă un văl pe cap, probabil, o bacantă, participantă la thyasos.
2. :_ Statuie reprezentînd pe zeul Pan4, din .marmură, găsită în fosta grădină
populară Hallers din Cluj. Dimensiuni (după E. Jakab)e: înălţimea 1,5 picioare,
lăţimea 1 picior. Locul de păstrare al monumentului nu poate fi precizat.
Acolitul dionysiac are o înfăţişare virilă, cu specificele coarne şi picioare pă
roase, terminate în copite de ţap. El se reazimă de un trunchi de copac, în mîna
stîngă ţine un pedum, cu virful foarte curbat, iar în dreapta un bici. In dreapta
1 Ne referim, in special, la unele publicaţii maghiare, apărute la sfîrşitul secolului XIX - inceputul secolulni XX şi
la cataloagclc expoziţiilor internaţionale de arheologie românească, Romer in Rutt~~inim, Ausstellung des R!\misch-Germanischen llluscums Koln und des Historischen Museums Cluj, K!\ln, 1969 şi Civil/a romana i11 Romania, Roma,
1970.
• E. Jakab, Kolozsvar lortitrete, 1, Duda, 1870, p. 122.
• Casa Tauffer se afla in fostul cartier Ovar din oraşul Cluj, cartier cuprins in interiorul perimetrului, astăzi, delimi·
tat aproximativ de străzile Gh. Doja, 30 Decembrie, 1 Mai şi canalul Someşului. Vezi şi A.T. Szab6, Kolozsvar telepuUse a XI X. sJtbiUl vlglig, Cluj, 1946, s.v. ~var, p. 89-90.
1
E. Jakab, op.cil., p. 128-129, reprezentare pe care autorul o consideră un bust, deşi descrie părţile inferioare
ale corpului !
• Fosta grădină populară Haller se Intindea pe o suprala\ă care astăzi este acoperiU aproximativ de Spitalul
clinic de copii de pe Str. Moţilor, Str. G. Coşbuc şi canalul Someşului. Vezi şi A. T. Szat>l>, op.cit., s.v. Hallerkert, p. 53-54.
• E. Jakab, op.cil., p. 129.
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capului zeului se zăreşte un syrinx. Execuţia sculpturii este rudimentară, greoaie.
Asupra acestei piese avem rezerve (observaţia se referă şi la monumentul nr. 1),
nefiind intru totul siguri de factura ei antică (mai ales că nu cunoaştem soarta
ulterioară a sculpturii), deoarece este ştiut faptul că in evul mediu sau in epoca
modernă executarea unor statui reprezentind diferite zeităţi din pantheonul grecoroman erd frecventă, ele constituind copii decorative 7 cu to1lul. nesemnificative.
3. - Basorelief cu Silen(?)B, din piatră, provenit, probabil, de la Turda. A fost
incastrat in zidul unei case de pc fosta stradă Egyhazfalva9 din această localitate. Nu avem referiri despre dimensiunile şi locul de păstrare ale piesei.
Sculptura. intruchipind, se pare, un Silento călare pe un măgăruş, prezintă
o oarecare măif'Strie artistică, personajul caricaturizat are figura plină şi corpul
flasc.
4. - Fragment statuaru (fig. 1), din tuf vulcanic, descoperit in turnul nordic
de colţ al castrului roman de la Gherla. Dimensiuni: înălţimea 29,5 cm, lăţimea
18,2 cm. Este proprietatea Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj (nr. inv.
D 885).

Fragmentul, fără îndoială, capul unei statui, are părţile dreaptă şi posterioară
sparte şi înfăţişează masca unei persona comica. Se remarcă figura grotească cu
păr in şuviţe, urechile ascuţite, ochii mari cu pupHe marcate, nasul gros şi turtit,
gura cu limba lungă care atîrnă. Sculptura, tratată intr-o manieră artistică destul
de rudimentară. o includem in seria de reprezentări privind cultul lui Liber Pater
descoperite in Dacia, fiind cunoscut faptul că in cadrul veselelor dionysii, actorii,
ce se produceau, purtau măşti intruchipind Sileni, Pani, satiri ş.a., cu ajutorul
cărora incercau să sugereze pe nelipsiţii participanţi la alaiul bacchic.
II. Monumente din bronz
5. - Statuetă de zeiţă 1 2 (fig. 2), găsită, împreună cu o figurină infăţişind pe
Iuppiter Dolichcnus, in campania de săpături din anii 1858-1863, la castrul roman
de la Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud), in apropierea porţii de est. Dimensiuni:
16,8 X 9,9 cm. Piesa este expusă în Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj
(nr. inv. 4235).
' Exemplu conclu<.lent in această priviu\ă îl constituie statuia lui Pan, copie modernă care impodobea parcul
fustului castel de la lllintia (juu. Hunedoara). Vezi, Kuun GCzâne, Jllaros-Nirneliben. Ernllkeris Graf Kuu" Gl•a ollho"'ira, Cluj, 1909, p. :n.
• ll. Orban, Torda vc.iros is kiimyike, Budapesta, 1889, p. 57.
' Actuala Str. Libertăţii. Informaţie amabilă datorată prof. 1. 1. Russu, căruia li exprimăm gratitudinea şi pe
ac~astă calc.
•• D. Orbău, op.cit., p. 57, presupune că basorelieful ar putea infătişa, tot aşa de bine, şi pc un functionar roman
carlcaturizat.
11
J. Ornstcin, Ausgrab,.,.gen bei S>amosujvar, in ]OAI, VI, 1903, Deiblatt, col. 116, nr. 4, fig. 36; E. Orosz,
]cle .. tt!s a s>arnosujvari romai caslellum pra.etoriurnit~ak asa.tas:irol. l·so kii:lerne11y, Gherla, 1907, p. 5, fig. de la p. 5.
J. Omstein, l.c., presupune că piesa este anterioară epocii clasice. Ne asociem pârerii lui E. Orosz, l.c., că această ipo·
teză trebuie exclusă, sculptura prezentind toate caracteristicile artei provinciale romane.
11
C. Torma, A: also-ilosvai r6mai all61abor s milernllkei. Helyira.ti vtbla.t. I-s6 kiizlernlt~y, in Er4Mu:Evh, III, 1864,
p. 57-58, nr. a, pl. IX; G. Finăly, Anlik brot~:s:obrocsktik a: Erdt!lyi Mu:eumba11, in ArchErl, XIX, 1899, p. 299:JOO, nr. 111, fig. 4; C. Pop, in Civill4, p. 210, F 57.
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Fig. 1. - Fragment statuar (Gherla).

Fig. 2. -

Statuetă

de

zeiţă _ (Ilişua).

Statsueta, oare păstrează patina verzuie-închisă caracte ris ti~ă bronzului, este
fragmentar (gambele rupte) şi prezintă un personaj feminin. Faţa gingaşă, prelungă, are ochii ~u pupilele adîrncite (locul unde se fixau pietri~ e le colorate, astăzi dispărute ) şi uşoare urme de vopsea albă, nasul clasic, gura cu buze
strînse, b ăr bia mică. Părul este bogat, cosiţele ordonat aranjate, cu .cărarea la
mijloc, sînt strînse la ceafă într-un crnic coc. Pe creştet se observă o cunună
(corymbus) , compusă dintr-o floare şi frunze de iederă. Pavilioanele urechilor sînt
acoperite de ciorchini şi frunze de struguri, legate la spate cu un vrej de viţă.
Divinitatea seminudă, poa!l'tă o îmbrăcăminte vaporoasă sub ale cărei fulduri se
ghicesc formele feciorelnice ale corpului. p ,i esa vestilmentară este aruncată peste
umărul drept, unde se prinde la capete, mascînd parţial sînul dre pt, coapsa
stingă şi .pîntecele personajului. Braţul drept este ridicat, în pumnul strîns ţinea,
probabil, thyrsul, astăzi dispărut; ,celălalt braţ atîrnă de-a lungul corpului, avînd
în căuşul palmei un obiect gTeu de precizat, pare-se, restul toartei unui vas de

conservată

băut.
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Cununa de iederă şi ciorchinii de strugure sint indicii clare care permit să
personajul feminin ca fiind asociat culbului dionysiac, deci, o bacantă13 sau zeiţa Liberau. Proporţionalitatea fonnelor, gingăşia redării tuturor
detaliilor, stilul degajat al statuetei, ne determină să plasăm această piesă alături
de cele mai reuşite opere de artă ale genului de5coperite in Dacia.
6. - Figurină înfăţişînd pe Bacchusts (fig. 3), aflată in anul 1886, la Turda pe
"Cetate". Dimensiuni: înălţime 25 cm. Nu ştim locul actual de păstrare al figurinei.
Statueta, conservată fragmentar (laba piciorului sting este ruptă) 1 &, prezintă
puternice urme de arsurăt 7 • Ea înfăţişează pe zeul Bae<:hus, tînăr, nud, imberb, cu
forme graţioase de efeb, centrul de greutate al corpului fiind plasat pe piciorul
sting intins, poziţie care duce la arcuirea şoldului sting şi la relaxarea piciorului
drept, adus puţin in faţă. Capul, W?Or aplecat spre stinga, are figura cu trăsături
cfeminate, încadrate de un păr in cirlionţi şi ale cărui şuviţe se observă pe umeri.
:F'runtea este împodobită de o cunună (specificul coryrnbu.s) din frunze şi flori de
iederă sau viţă de vie. Personajul poartă pP umărul sting o mantie (nebris), in
falduri, care atirnă de-a lungul braţului sting indoit, strînsă şi înfăşurată de
incheietura miinii. Celălalt braţ este intins lateral, stringind in pumn un rhyton.
Zeul are in picioare o incălţăminte cu carimb inalt. Statueta, - atit cit lasă să
."e întrevadă desenul -, vădeşte o deosebită măiestrie artistică.
7. - Statuetă cu Pan 1B (fig. 4), provenită de la Alba Iulia. Dimensiuni: înăl
ţimea cirea 15,5 cm. Pier-a se păstrează in Muzeul de istorie din Alba Iulia.
Sculptura, conservată fragmentar (ambele mîini rupte), întruchipează pe zeul
Pan, muschiulos, cu faţa lată, irisul adincit, barbă, coarne şi picioare păroase
terminate in copite. Braţul sling este indoit, celălalt atîrnă. Pe omoplatul drept al
personajului se zăreşte un obiect lung neidentificabil (poate un vrej de viţă
de vie), terminat in porţiunea superioară cu o proeminenţă, şi care se incolăceşte
in jurul braţului respectiv. Suportul statuetei este adăugat ulterior. Sub raport
artistic, bronzul pare destul de ingrijit confecţionat, dar unele elemente anatomice
(în special, braţele prea lungi in comparaţie cu corpul) îi conferă o anumită notă
de schematism.
8. - Bust de zeiţă 19 (Iig. 5), descoperit in apropiPre de Gherla, locul nefiind
precizat. Dimensiuni: înălţimea 11 cm. A fost păstrat în colecţia dr. J. Temesvary,
după care i s-a pierdut urma. Astăzi in Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia
se află un bronz identic, care ar putea să fie tocmai statueta in cauză20.
Figurina, destul de bine conservată (nasul deteriorat), reprezintă bustul unui
personaj feminin cu faţa ovală, pupilele incastrate cu plăcuţe de argint, păruJ
identificăm

11
C. Torma, op.cil., p. 58.
" G. Finăly, op.cit., p. 299.
" 13. orhnn, op.cil., p. 57-58, fig. de la p. 58.

" Piesa era intrcagă, laba piciorului personajului fracturlndu·se cu ocazia găsirii ei. Cf. B. Orbân, op.cit., p. 57.
" Urmele de ar;ură se datorează dcscopcritorului, care crezind că statucta este din aur, a vrut s·o topească In foc.
Cf. B. Orb{m, op.cit., p. 57.
11
13. Cserni, Saty•·b•onntob•ocska Apulumbol, In MK/1, III, 1909, p. 43-44, greşeşte considerind personajul ca
fiind un satir.
11
E. Orosz, D<+tc/Jans mellklpe b•onrbol, in Archl•t, XVIII, 1898, p. 85, nr. A, fig. de ta p. 85.
•• Constatare - din motive obiective - făcută In pripA de scmnatarul acestor rinduri, din care cauză nu s-au putut
lua dimensiunile şl afla locul de provenienţă ale piesei.
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Fig. 3. -

Figurină înfăţişînd

pe Bacchus (Turda). Desen

dup ă

B. Orban.

î mpletit, strim, la spate într-un coc şi purtind pe creştet un corymbus, decorat în
mijloc cu o protub eranţă rotundă in genul butonilor de pe diadema unor SHeni,
descoperiţi la Cristeşti (jud. Mureş ) 21 , Alba Iulia-PaTtoşzz sau Pobedim (R. S . Cehoslovacia23). Urechile sînt acoperite de ciorchi.ni de strugure. ImbTăcămintea constă
dintr-o nebridă •care îi înveşmîntează umărul şi sinul stîng. Bustul divinităţii,
plasat pe un soclu curbat, mărginit în părţile s up e rioară şi inferioară de cite o
bm·dură can el ată, se ridică dintr-un mănunchi de frunz e ele laur sau acant,
11 C. Pop, Cîteva reprezentări aparţini11d C11ltul11i dio tlys iac în Dacia, ln Apulwn, VI , 1967, p. 178, nr. 11, fig. 11 •
., lbidetn, nr. 12, fig. 12 ( = Civillli, p . 211, nr. F 63).
" J. Pnulik - T. Kolnik, Pohl'ady do m·i nulosti Povalia, B rnlislava, 1966, (i g. d e la p. 37.
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(Gherla).

aşa cum se p oa te vedea şi pe o a plic ă înfăţişînd pe Iuppiter 24 şi păstrată în
Muzeul de istorie a l Trans ilvaniei din Cluj.
Acest p ersonaj feminin ( zeiţa Libera sau bacantă) fac.e parte din cortegiul
b acchic, indicii datorate diademei purtate pe cr eştet şi ciorchini~or de strugure
din regiun ea urechilor. Statueta prezintă fr apante asemă nări cu o pi esă prove nit-i
de la P apa (R. P. Ungară) 25 • Analogia, pare-se, mai mult funcţională, cu acest
bronz, astă zi în Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta, poate ajuta la stabilirea
rolului jucat de sculptura di n Dacia. Ne referim, în s pecial, la acel cîrlig de
fixare , plasal în partea po sterioară a figurinei de la Papa, element care, probabil,
eX'ista (dar car e s -a rupt)26 şi la bronzul nostru. In acest caz, putem conchide că

u H . Daicoviciu , in RiimRtml , p . 193, nr. F 7 ( = Civilta, p. 199 -200, nr. F 2}.
" E . Orosz , în ArchErl, XVIII, 1898, p. 85-86, nr. B , fig . de la p. 86.
" I dew, p . 85, nu descrie sp atele fi gurine.i de la Gherla.
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Fig. 6. -

Statuetă

cu satir (Gherla) .

bustul descoperit la Gherla se întrebuinţa, fie ca picior ornamental (altfel suportul
nu-.ş-i avea rostul), fie ca motiv decorativ pe vase, mobile etc.
9. - Statuetă cu satir21 (fig. 6), găsită în oastroul roman de kt Gherla. Dimensiuni: 13 X 6,5 cm. Piesa a fost in proprietatea Muzeului din Gherla (nr. inv.
2467), acum transferată la Muzeul de istorie al R. S. România din Bucur eşt i .
Statueta, destul de bine păstrată (laba picioruilui stîng distrusă), înfăţişează un
tînăr satir, surprins într-o avîntată poziţie de dans. Personajul, seminud, cu faţa
imberbă, întoarsă spre privitor, are ochii mari, nasul turtit. Părul în şuviţe lungi,
strîns deasupra urechilor şi la ceafă, este ridi~eat intr-un coc înalt pe creştet.
Atitudinea acolitului veselului protector al viţei de vie este caracteristică: piciorul
"E. Orosz, ]elentl.s, .. . , p . 18-19, pl. IIi-IV ; H . Daicoviciu, fn RiimRum, p. 217-218, nr. F 110 (= Civiliei ,
p . 212, nr. F 66, pl. XIX) .
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de satir (Moigrad) .

stîng întins, drcptul îndoit a dus mult în spate, br aţ ul sting ati rnă, celălalt ridicat,
cu palma întoa rsă spre spa t . Persona j ul este înv eşmîntat cu o nebr id ă, care îi
acoperă um ărul şi pa rtea drea ptă a bustului, cobo rind in diago n ală pe talia
stîngă. Mantia prezin k-1 orna m ente în fo rmă de cercul ~ e mici incizate, partea
uperioară a vînd un t iv torswnat. Ex ecu ~ia figurin e i l asă de dorit. canonul clasic
a l proporţionali tăţii corpului n fiind r csp eLat. aşa cum se întîm pl ă deseori în arta
provincială rom ană.

III. Monumente din

teracotă

10. - Ma scă de satir21l (fig. 7), descoperită in anul 1913 la M oigrad (jud. Sălaj).
Dimensiuni : 11 X 9 cm. Este e xpusă in Muzeul de istorie al TranS'ilvaniei ·din
Ci uj (nr. inv. III 9626).
11

A. Buday,

Porolissumb6/,

In

Dolg, \", 19 14, p . 85, fig . 13 ;

H . Da icoviciu , In RomRum, p. 221, nr . F 124

( = Civilltl, p. 212, nr. F 67).
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Fragmentul constituie, probabil, peretele unui vas, de culoare caram1zw-roşia
tică. Masca antropomorfă înfăţişează un tînăr satir, cu detalii bine marcate.
Figura, parcă surîzînd şăgalnic, este rotundă, imberbă, cu gropiţe în obraji, ochii
mari, nasul lat, buze groase şi urechi mici ascuţite. Din buclele părului, redate
schematic prin linii incizate, se zăresc două corniţe. Figurina prezintă reuşite
analogii cu cîteva măşti de teracotă provenite din Dacia, printre care amintim
una din castrul roman de la Buciumi (jud. Sălaj)2 9 şi alta cu locul de provenienţă
incert, probabil, Transi'lvania:J(l.

*
Cele cîteva referiri de faţă privind unele reprezentări dionysiace, descoperi te
mai demult în Dacia, repun în circulaţie o serie de monumente oe fac incă o
dată dovada de necontestat a importanţei şi popularităţii de care se bucura cultul
lui Liber Pater in ace-astă provincif' nord-dunăreană.
CONSTANTIN POP

ONCE i\GAIN ABOuT THE DIONYSIAN REPRESENTATIONS IN DACIA
(Abstract)
Thc author, wanting to infonn a larger number of specialists of somc Roman
Dionysian representations discovered in Dacia and which have appercad in little
accessible publications of a limited circulation, points to and comments 10 monuments of the genre. The pieces are made of stane, bronze and 1:erra-cotta.
Stane Sculptures: 1. Altar with Silen (?); 2. Statue representing Pan; 3. Bas-rclid
with Silen (?); 4. Fragment of a Statue representing a persona comica (fig. 1).
Bronze Monuments: 5. Goddes statuette representing a Bacchante or Libera (fig. 2);
6. Figurine representing Bacchus (fig. 3); 7. Statuette with Pan (fig. 4); 8. Goddes
bust (Libera or a Bacchante, fig. 5); 9. Statuette with a Satyr (fig. 6). Terra-cotta
pieces: 10. Satyr masque (fig. 7).
These monuments increasc lhe large number of the Dionysian rcpresentations
discovered in Dacia, once again proving the popularily enjoyl'd by thc cult of
Liber Pater in this Northern Danubian provincc.

11
L Pop, Repretentdri din Dacia dedicate lui Liber Pater şi acoliţilor săi, in Apulum, X, 1972, p. 1iB, nr. 2,
fig. 7; N. Gudca, in Castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cercetarea limesului Daciei l'oroli~smsi~. Cluj, 1972,
p. 42, nr. 6, pl. I.,V/1.
11
C. Pop, Repre~ent4.ri bacc/Jice romane in Transilvania, in ActaMN, VII, 1970, p. 158, nr. 16. fig. 3/2.
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UN MEDALION FUNERAR ROMAN DE LA
(jud. Bistriţa-Năsăud)

ILIŞUA

ln marea bogăţie şi varietate a monumentelor .şi materialelor sculpturale răs
pîndite în tot cuprinsul Imperiului roman, un loc important îl ocupă m e da 1 ion u 1, de caracter funerar, care prezintă in multe cazuri unele elemente şi
trăsături legate de specificul diferitelor regiuni ale Imperiuluil. Acest gen de
monumente funerare este foarte larg răspîndit şi in Dacia, uneori in grup statuar
împreună cu figuri de lei, meduze etc. Un exemplar de medalion simplu (adică
numai cu portretele defuncţilor) este cel descoperit in ultimele decenii in teritoriul castrului şi aşezării romane de lîngă Ilişua2, şi detectat de noi in comuna
învecinată Cristeştii Ciceului. lncă in toamna anului 1950, gospodarul Vasile
Bătinaş din satul Cristeştii Ciceului, cu ocazia un,ei lucrări agricole efectuate in
zona arheologică aproape de ruinele castrului roman de lîngă Ilişua (la sud-vest de
acesta), a descoperit în pămîntul arabil un medalion funerar, pe care 1-a transportat imediat la locuinţa sa, unde ulterior 1-a zidit intr-un perete al grajdului
gospodăriei sale, drept material de umplutură in construcţie şi chiar ca element
ornamental, prin faptul că faţa sculptată a monumentului era lăsată liberă, la
vedere. Fiind informată conducerea Muzeului de Istorie din Bistriţa a luat măsuri
ca această interesantă piesă sculptată să fie transportată şi expusă in locul ce
i se cuvine: la muzeu (Muz. Bistriţa, inv. nr. 5113).
Medalionul funerar (fig. 1a-b) de [a Ilişua (Oristeştii Ciceului), confecţionat din
tuf vulcanic numit "de Dej"3, are o formă rottmdă aproximativă, căci nu este
un cerc perfect ci un contur elipsoidal in sensul înălţii1Tlii; este puţin deteriorat
(foarte probabil din antichitate) lipsindu-i o bună parte din ambele margini laterale, fără însă a se fi pierdut mult din partea sculptată. lnălţimea medalionului
(fără suportul-pivot de fixare) este de 60 cm, lăţimea de 38 cm, deci chiar cu
ciobiturile laterale destul de mari -, forma ovală a medalionului este sigură,
evidentă; grosimea intregului monument este de numai 15 cm. Medalionul era
aşezat pe un piedestal şi fixat de acesta cu un pivot de fier avind forma aproape
patrată (latura lui mai mare este de 3 om), a cărui urmă se vede parţial in
suportul monumentului, suport care (făcînd corp cu blocul medalionului) este
1

CI. D. Protase, Noi mon1unmte sculpturale di11 nordul Daciei, îu Apulum, IV, 1961, p. 139·
Despre garnizoana şi aşezarea civilă de la Ilişua, cu o vastă zonă axheologică, vezi T.l.R., L 35, Bucureşti,
1969, p. 46.
• Determinarea petrografică a piesei a fost făcută de geologul I. Chintăuanu (Staţiunea de cercetări din Arcalia,
jud. Bistriţa-Năsăud). Cu această ocazie s-a constatat că toate piesele sculpturale aflătoare In Muzeul Bistriţa prove.
uite din zona arheologică Ilişua sînt confecţionate din aceeaşi rocă.
1
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rupt. Medalionul este mărginit de jur imprejur de un chenar destul de
proeminent, fără nici o ornamentaţie, lipsind cea mai mare parte din el
atît pe latura din dreapta, cit şi pe cea din stinga. In partea superioară, ciobit
şi aici la colţul sting, se vede totuşi locul de formă aproape patrată (20 X 16 cm)
unde a fost fixată o mică bară de fiet" a\'ind forma patrată; deasupra este foarte
probabil că era aşezat obişnuitul con d c pin (brad), a cărui unnă se mai
poate distinge in ruptura blocului de piatră.
In ni şa medalionului, de aspect cochiliform, adincindu-se treptat dinspre
chenar către centrul tabloului (unde in unele puncte atinge adincimea de aproximativ 4 cm), se află busturile-portrete a trei persoane, in poziţie gravă, solemnă,
dar destul de expresivă: in primul plan şi 'la mijloc, un c o p i 1, urmat apoi
in planul al doilea de un bărbat (la stinga) şi o f ~mei e (in dreapta), evident
părinţii copilului din faţă. Din cauză că medalionul a fost rupt lipsind două
bucăţi pe cele două margini, nu putem şti ce va mai fi fost reprezentat atît in
dreapta, cit mai ales la marginea stîngă a reliefului-medalion, unde s-ar putea
să fi fost vreo figuraţie ori obiect in plus, pe lîngă bustul femeii.
Personajele apar redate din faţă; se pare totuşi că cele două figuri principale
prezintă o înclinare uşoară spre centrul tabloului. Părul femeii este aranjat in
bucle scurte, iar in mijlocul frunţii formează un unghi. La fel părul copiLului,
ca şi al bărbatului, este tăiat scurt, în faţă formind mai multe şuviţe. Bărbatul are
l>arbii scurtă şi mustăţi lungi, atirnlnd lateral şi în jos peste barbă. Imbrăcămintea
lor este simplă: pe umărul drept al bărbatului se vede clar şi foarte proeminent
un nod al hainei, alături de indoitura acesteia in formă de guler in jurul gitului,
atir-nind în faţă ca un colier. Femeia ţine mina dreaptă ridilcată pe piept, scoţind-o
din cuta hainei.
In general, figurile apar redate în mod expresiv, afară de cea a copilului,
cp este mai puţin reuşită şi chiar diformă, dacă se are in vedere şi faptul că
este in oarecare măsură corodată sau mutilată; capetele par a fi, după trăsăturile
fizionomice, nişte portrete de rustic! sau de militari din partea locului. Cu toată
execuţia sumară şi stingace, expresivitatea rustică a figurilor îndreptăţeşte presupunere:l că cioplitorul (,.lapidarius") era un meşter destul de indeminllltic şi
că, deci, "opera" confecţionată de el pe malul de nord al Someşului Mare, la
marginea extremă nord-vestică a împărăţiei romane, era o realizare destul de
remarcabilă la nivelul artei scu1pturale a provinciei.
De la Ilişua se cunoaoşte mai de mult un alt medalion funerar roman publicat
cu loc de descoperire .,Singeorz-Băi" (jud. Bistriţa-Năsăud)4 şi reluat apoi cu
reconsiderări 5 , stabilindu-se prin anumite criterii şi consiaerente topografice şi
arheologice locul de provenienţă, foarte probabilă (dacă nu chiar sigură) zona
arheologică a marelui castru cu vastă aşezare civilă de lîngă Ilişua.
Al doilea medalion funerar, de formă ovală şi cu remarcabile trăsături originale, achiziţionat şi prezentat de noi mai sus, poate fi datat spre sfîrşitul secolului al II-lea, ţinînd seama şi de faptul că medalioanele funerare cu fronton erau
ceva mai vechi; lipsesc însă din Dacia, prin faptul că nu mai erau la modă in
perioada cînd se poate data medalionul nou descoperit din Ilişua. TeTitoriul de
puţin

• 1. Marţian, [ata Năsd11dului, 1933, p. 4.
' D. Protase, Jllaleriale arheologice romane in Muuul din Ndsdud, in ActMur, 1956, p. 133.
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or1gme a medalioanelor este provincia Norioum şi Pannonia de unde s-au răs
pîndit in Moesia şi în Dacia, piesa sculpturală devenind tipică în provincia carpaticăo. Precum s-a remarcat, in Dacia (zona intracarpatică) au fost descoperite
numeroase asemenea monumente funerare, unele cu decor mai bogat, cu nişe in
formă de scoică, lipsind însă cu totul cele cu fronlon; spre deosebire de alte
regiuni ale Imperiului, medalionul funerar prezintă mici deosebiri şi nuanţe de
compoziţie şi de stil, de la caz la caz; în Dacia se cunosc şi trei medalioane fW1erare pe suport de lei, cu o meduză etc. 7 •
Despre medalionul funerar şi problematica lui in arta plastică şi în simbolistica
provinciei Dacia, există o bibliografie relativ abundentăs. Recent s-a încercat
alcătuirea unui repertoriu complet (in care este cuprinsă şi piesa de faţă) 9 , repertoriu ce a incercat să studieze in amănunt şi comparativ toate medalioanele,
stabilind tipologia, detaliile şi răspîndirea topografică a acestor piese in cuprinsul
provinciei Dacia.
ŞT.

DANILA

UN MEDAILLON FUNERAIRE ROMAIN DE ILIŞUA
(Dep. de Bistriţa-Năsăud)
(Resume)
Dans la zone archealogique du camp romain de l'Ala Tungrorum Frontoniana
pres du village Ilişua (dep. de Bistriţa-Năsăud), un medaillon funeraire romain
a ete decouvert en automne 1950 (fig. la-b). La piece, a la forme plutât ovale,
en "tuf de Dej", est haute de 60 cm, longue de 38 cm et large de 15 cm. Dans la
niche du medaillon, sant places les bustes-portraits de trois personnes: dans le
premier plan, c'est un enfant, dans le second un homme avec barbe et moustache
et une femme, ayant une position grave, voire solennelle et particulierement
expressive.
Les portraits du medaillon - qui pourrait etre date vers la fin cj.u ne siecle
de n.e. - semblent appartenir a des rustiques ou militaires de l'endroit.

' D. Protase, Un nou tip de medali011 famerar roman in Dacia, ln SCIV, XI, 1960, p. 330-331.
' SCIV, XI, 1960, p. 323-331.
' V. Wollmann, Materiale epigrafice şi sc11lpturale romane in Muteul Sebeş, in ActaMN, VII, 1970, p. 179-181;
A. Schober, Dolg, Il, 1911, p. 99, 123-7; Gr. F1orescu, Contribution a l'eclaircissement du probllme dre mt!daillo 11
dat~s l'arl greco-romain, in Collection Lalomus, XXVIII (Hommage a W. Dconna), 1957, p. 220-225; Ri:imRum, p.
260-281; cf. şi SCIV, XXII, 1971, p. 320.
' C. Pop - V. Moga - 1. Al. Aldea, Noi medalioa11e funerare l11crate aparte din Dacia Superioară, in ActaMN,
IX, 1972, addenda, p. 516 şi nota 100.
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CORRIGENDA

Rubrica pe care o incep acum o consider din ce in ce mai utilă şi necesară.
Ea e menită să corecteze, în interesul cercetătorilor istoriei, unele greşeli şi să
apere corectitudinea în procesele citării.
Incep cu mine însumi.
1) Luîndu-mă, fără controlul cuvenit, după afirmaţiile (părerile) în general bine
cunoscute a mai multor istorici români mai vechi, ca de pildă Xenopol, Onciul
(dar şi contemporani), am acceptat ca mărturie pentru pătrunderea maghiarilor
în Transilvania, odată cu trecerea Carpaţilor, şi pe cronicarul rus Nestor (PseudoNestor) (v. mai recent Istoria României, Bucureşti 1971, p. 86 şi ediţia franceză.
1970, \). 86).

Acum sint convins, că de fapt, pasajul cu pricina din Ps.-Ncstor se referă l<
volochii din Pannonia, ceea ce dezvăluie o altă realitate, despre care se va vorb
însă altădată.

In al doilea rînd, semnalez citeva gr~eli comise de alţii.
2) In buletinul Muzeului de istorie din Galaţi, "Danubius", voi. V, 1971
p. 151-152, P. Cernovodeanu dă, în traducere, scrisoarea ambasadorului Mare
Britanii la Constantinopol, lordul James Chandos, către domnul Moldovei Constan
tin Cantemir. Scrisoarea (din 7 decembrie 1685), aşa cum e publicată, conţine
alte greşeli de traducere din latineşte, asupra cărora nu insist, deşi sînt de o
oarecare importanţă. A<>e5tea puteau fi evitate, dacă autorul articolului s-ar fi
adresat unui latinist. O greşeală care nu se poate atribui numai nestăpiniTii corecte
a limbii latine e aceea cind, cuvintele de incheiere a scrisorii sînt traduse, vădit
intenţionat, incorect; ambasadorul englez nu semnează cu formula "al luminăţiei
voastre prea supus Ghandos", ci ou obişnuitul "devotissimus amicus Chandos" ceea ce are alt tîlcl, pe care nu văd de ce trebuie să-1 camuflăm.
3) lmi place să cred că tot din lipsă de control s-a comis şi de către N. Gudea
atribuirea unei idei ce-mi aparţine mie, altor cercetători. E vorba de semnificaţia
istorică pe care o are prezenţa în castrele romane din Dacia a ceramkei dacice .
.Alub:>rul N.G., in "ActaMN", VI, 1969, p. 504 cu nota 7-8, şi repetat, în p. 505,
nota 14, trimite pentru această semnificaţie istorică la lucrarea lui M. Macrea din
SC?IV, H, 1951, fasc. 1, p. 294. Realitatea e că în lucrarea citată mai sus M.M. reproduce, fără să arate sursa (deşi uzează de note în subsol), atit faptul însuşi al

1

Originalul scrisorii e publicat tot de P.C. in ,.Rev. Hist"., 1969, 3, p. 670-671.
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prezenţei

ceramicei dacice în mai multe castre nominalizate, cit şi semnificaţia
a acestor prezenţe pentru problema continuităţii dacice in provincia lui
Traian. Sursa e C.D. in La Transylvanie dans l'Antiquite, Buc., 1945, p. 122-123
şi, anterior acesteia, Problema continuităţii in Dacia, in AISC, III, 1938-1949,
Cluj, 1940, p. 32-332.
Mai tirziu, din constatarea in chiar bărăcile din castrul de la Bologa (săpat
de un colectiv condus de M. Macrea) a unor tipice ceşti (= opaiţe) dacice, am
tras concluzia că ele at€stă şi prezenţa, ca ostaşi, a autohtonilor în castrul respectiv, concluzie împărtăşită membrilor colectivului C<l o indicaţie certă (nu ca
o simplă ,,sugestie", cum se înregistrează de N.G. in op. cit.. p. 505, nota 14) 3•
Această constatare se referă, deci, nu la prezenţa unei ceramice oarecare dacice
(cum "sugerează" greşit N.G., loc. cit.) ci, in mod precis, la aceea a ceştilor.
La fel, tot o indicaţie pentru întreg colectivul şantierului a fost şi constatarea
la faţa locului a existenţei unui castru de pămînt la Bologa, care a precedat pe
cel de piatră.
4) O regretabilă - fără îndoială involuntară - confuzie se produce printr-un
citat al tov. I. Winl,der in articolul său din ,,Acta Archaeologica Carpathica", XII,
1971, 1-2, p. 103. D-sa acceptind părerea că inceputul baterii monedei dacice
c pe la jumătatea sec. al III-lea î.e.n., trimite, prin nota 46, la lucr~rea lui
M. Macrea din AISC, Cluj, II, 1936 (1933-35), p. 162-163 şi la RIR, XVI, 1946,
p. 201-202, precum şi la alţi autori.
Prima greşeală care provoacă o nedumerire e faptul că la paginile citate_ din
lucrările lui M. Macrea nu se vorbeşte de inceputul monetăriei geto-dacice, ci de
perioada cind moneda dacilor încetează de a mai fi bătută şi de a mai circula.
Ceilalţi autori (intre ei şi subsemnatul), la care trimite nota winkleriană, vorbesc
variat despre inceputul monetăriei geto-dacice, dar şi de sfîrşitul ei (B. Mitrea,
de pildă, in EDR, 1945, p. 38-41). Al treilea autor citat e C.D. (Istoria Romtîniei,
voi. 1, Buc., 1960, p. Z71) care vorbeşte de inceputul monetăriei dacice (v.- mai
jos). Tot despre început vorbeşte şi praf. R Vulpe (Istoria României, I, Buc,, 1960,
p. 241), ca şi 1. Winkler însăşi în ActaMN, VII, 1970, p. 93-98, 107.
Altă eroare c că pentru această incetare a emisiunilor monedei dacice nu
M. Macrea e responsabil, căci cel care a avut această idee e C. Daicoviciu, ·după
cum recunoaşte însuşi M.M. in nota 2 din AISC II, p. 163, notă ce a fost trecută
cu vederea de I.W. Aşa înregistrează faptul şi B. Mitrea, in · EDR, 1945, p. 41,
nota 9 (v. şi p. 13, nota 4), scriind: "Questa spiegazione c suggerita da C.D. e
Macrea l'accetta". Confuzia e, după cum se vede, îndoită şi e in interesul cercetătorilor de a fi înlăturată.
tn privinţa inceputului monetăriei dacice, problema se prezintă în felul următor: V. Pârvan stabilise acest inceput in sec. III, 280-200 i.e.n., iar apogeul
baterii monedei· dacice intre 100 i.e.n. şi anul 50 e.n. (v. Getica, p. 601 şi 605).
deosebită

1
Pagina 122 din a mea La TraHs. era, totuşi, cunoscută cercetătorului N. Gudea, căci o citează ln nota 15 de Ia
p. 505 din AclaMN, VI, dar pentru 11114 chestiune.
1
Pentru conditiile favorabile de a se recruta In trupele provinciilor cucerite şi elemente autohtone, v. Ritterling,
RE, XU, col. 1293.
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C. Moisil fixase începutul prin sec. IV (v. pentru

aceşti

doi

şi

pentru altii C.D.,

La Transylvanie dans l'A.ntiquite, 1945, p. 58 şi I. Winkler, în ActaMN, VII, 1970,
p. 93-108).
După cîte ştiu, eu opinam in La Transylvanie dans l'Antiquite (prima ediţie,
Duc., 1938, p. 26) că începutul baterii monedelor geto-dace trebuie să fi fost
"după venirea celţilor", iar în ediţiile germană şi italiană (Buc., 1943, p. 57-58,
resp. p. 53-54) şi in cea franceză din 1945, p. 58-59 mă pronunţam hotărît
pentru a doua jumătate a sec. III i.e.n., apogeul emisiunilor fiind atins in cursul
secolului II î.e.n. Aceeaşi cronologie o menţineam şi în Istoria României, vol. I,
Buc., 1960, p. 271.
Radu Vulpe şi I. Winkler se pronunţă, după cum am văzut, pentru mijlocul
sec. HI î.e.n., iar H. Daicoviciu in Istoria României, 1971, p. ~8 pentru a doua
jumătate

a sec. III î.e.n.
Scriind acest punct 4, m-am convins că I.W. e scuzabilă pentru neglijenţa de a
nu se fi uitat mai bine la nota 2 din p. 163 a lucrării lui M. Macrea publicată
în AISC, vol. II, Cluj, 1936, p. 147-163. Că dînsa nu s-a uitat e chiar explicabiL
deoarece însuşi M.M. a uitat de nota cu sugestia mea nu mai Lirziu de 10 ani.
Iată ce scria d-sa în RIR, XVI, 1946, p. 202 combătind pe V. Pârvan în privinţa
epocii de principală activitate monetară dacică (pe ca.re invăţatul român o fixa nu
între 50 i.e.n. şi 50 e.n., cum citează M.M., ci intre anii 100 î.e.n. şi 50 e.n.; Getica,
p. 605): "Cu atît mai puţin verosimilă era cronologia propusă de V.P. care socotea
că epoca cea mai infloritoare a monetăriei dacilor ar fi fost între 50 a.Cr. şi
50 p. Cr., adică tocmai cind monedele "dacice" încetaseră nu numai de a se
mai bate dar şi de a mai circula, fiind de mult scoase din circulaţie de afluenţa
monedei romane în Dacia, aşa cum am arătat cu altă ocazie" (subl. a n.). "Ocazia"
e, desigur, cea din AISC, Il, unde, la drept vorbind, nu "am arătat'' ar fi fost
verbul cuvenit, ci "mi s-a arătat" de altcineva, id est de cel pomenit în nota 2 de
la p. 163 că este autorul "ipotezei" "sugerate".
E curios, însă, că ceea ce era la M.M., în 1936, numai ,.o ipoteză" "sugerată"
din partea mea, în 1946 se ridică miraculos la nivelul de demonstrare certă
(am arătat [eu M.M.]).
Fireşte că asemenea procedee nu sînt corecte şi, din păcate, nu sînt rare la
unii scriitori de ·istorie. Ele trebuie să dispară totuşi de pe arena ştiinţifică.
C. D.4ICOVICIU
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DATE PRIVITOARE LA CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA
GRADIŞTEA IMUNCELULUI IN ANII 1803- 1804
IV*

28.
1804 septembrie 22,

Grădiştea

Muncelului

Raportul lui Iosif Molitor şi Ludovic Harta despre activitatea
Grădiştea Muncelului între 16-22 septembrie.

depusă

la

Copie oficială contemporană, HKA., Milnz- und Bergwesen, Fasz. 11. Siebenb1lrgen,
rote Nr. 3090, Zahl 12.864/XI. 1804.

Wochenbericht vom 16-ten biiS 22-ten Septembe.r 1804 i.iber den Fortgang des
Scllat.zgrabungs-Geschăftes als:
Diese Woche wurde auch, in so weit die Witterung zuliesz, das entdeckte grosse
gegen Mittag in der Vorstadt entblăszt und ntm sind noch an beiden Seiten,
sowohl gegen Morgen als Abend, noch Ruinen von alten Gebăuden entdeckt. Von
diesen schon fast gănzlich entbl6szten Gebău wird auch der untere Boden eingebrochen (welcher aus Pflaster bestehet) und bis auf den festen Grund versu~ht.
Die entdeckte Vorrnauer gegen Morgen in der Vorstadt ziehet noch immer w.eiter
gegen Norden zu und ist von lauter quadrat Sandsteinen ohne Kalk zusammengesetzt.
E6 wurden .bei obbesagter Gebău-Entblăsrung ein s.ehr grosser und etliche kleinere
eiserne Năgel, 4 kleine eiserne, vermutlich Fensterhackel, ein Grif von einem
grossen erdenen Gefăss, ein Sti.ickel Knochen, ein Sti.ickel kupfernes Blech und
etliche Sti.ickel schwarze Scherben; bei der obberilhrten Feuermauer aber ein
Sti.ickel von einer S3ge und 1 Sti.ickael halb verrosteter Nagel gefundJen, von wekhen
nichts diesmal einges.chickt wird.
Schliiszlichen wird von der Koni.glichen Deputation um ein Buch Schreib-Papier
und eine Stange Siegel-Wachs gebeten. Signatum Gredistye, den 22-ten Septembe.r
1804.
Gebău

J oseph Molitor m.p., k. jubmerter Bergschaffer

Ludwig J3arta m.p., k. Ober-Dreisigst-Amts-S€hreiber
• Partea I, II, III vezi in ActaMN, V, 1968, p. 433-443, VUI, 1971,
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administraţia

domeniului Hunedoara la 28 septembrie a dat
,.. . . wird die angezeugte Entbl05zung zur Wissenschaft
genommen, mit untereiner aher der k. Deputation bedeutet, dieselbe solle die
cntdeckten Bildniissen mit denen Inschriften sorgfăltig verwahren und wenn es
die Witterung zulassen sollte, diese Inschriften gehorig - wie es derselben schon
bereitS untern 21-ten dieser Monat aufgetragen worden - abdrucken i:~slen"
(Arh. Mont. Thes., 3629/1604).
următoarele

dispoziţii:

29.
Grădiştea

1804 septembrie 29,

Muncclului

Raportul lui Iosif Molitor şi Ludovic Harta despre activitatea
Grădiştea Muncclului intre 23-29 septembrie.

depusă

la

Ol'igiMl, Arh. Mont. Thes., 633/1805.

Wochenbericht von 23-ten bis inclusive 29-ten September 1804 i.i.ber den Fortgang
des Se ha tzgra bungs-Geschăftes als:
Es wrurde zwar die Entblaszung des grossen Gebăude gegen Mittag, so wie aUth' der
in der Vorstadt gegen Morgen stehenden Vormauer auch diese Woche fortgesetzt;
allein da die bestăndig forldauernde iible Witterung (welche auch Schnee mitbrachte) die Arbeit sehr ofl stdrte. So hat man diese Woche wenig entdecken
konnen nemlich wurde 1 Stiickel von einem vermutlich Barometer und ··~tliche
unbedeutende Eisen-Stiickel gefunden, von welchen das Barometer-stilckel 'gebocsamst eingesendet wird•. Ubrigens hofft man mit diesen Gebăuden bald fertig zu
seyn. Signatum Gredistye, den 29-ten September 1804.
.

Joseph Molitor, k jubilierter Bergschaffer

1.!·.··

. !. ; .

Ludwig Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-schr'~'i'l::ier
;:

30.
1804 octombrie 6,

Grădiştea

:

Muncrlului

Raportul lui Iosif Molitor şi Ludovic Harta despre activitatea. depusă
..
' ,'i~· . .
Grădiştea Muncelului intre 30 septembrie-6 octombrie ..
~.

Original # copie oficială contemporană, HKA., MU.nz. u.nd Bergwesen, Fa.t;z;' ·H
Siebenbil.rgen, rote Nr. 3090, Zahl 13.668/XIl. 1804 şi Acta Oam. Trans., rote Nr~·'331,
Fasz. 15, Subd. 2, ad Nr. 3/1. 1805.
, '• · = •·

Wochenbericht von 30-ten September bis dnclusive 6~ten October 1804 iibe'r' den
Fortgang des Schatzgrnbungs-Geschăftes als:
Diese Woche wurde die Entbloszung des schon oft bedachten Gebăudes ~gen
Mitta·g fortgesetzt und noch ein Zimmer entdecket, wo aber nichts anders gefunden
• Cele. doul'l

bucăţi

ale tubului

subţire

de

sticlă

se gil.sesc anaate actu.ui
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wur.de als etliche kleine Eisen und Scherben-Stiickel. Die Entblăszung van der
sogenannten Vormauer, welche 20 Klaf.ter lan.g ist, weil sie :rticht weiter • gehet,
w1,1rde berei ts eingestellet und ohnwei t davon ein Gebau entdecket. · ·
.. ;·' ·
Schliiszlichen Wird gehorsamst angefraget, ob die k. Deputa.tion na·ch' der
Entblt>Szung der · gedachten Gebaude zur Entdeckung neuer Gebaude Schramrne
reissen zu lassen befugt seye? Signatum Gredistye, den 6-ten October 1804.
; 1:

Jos:-,ph Molitor, k. jubilierter Bergschaffer
' .
.......

· ...
Ludwig Barta, k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber
_,

La ·acest raport administraţia domeniului Hunedoara la 12 octombrie a răspuns:
,.... dass die angesuchte Bewilligung zur Entdeckung neucr Gebăuden ftisehe
Schrame zu ritzen, ohne hoheren Vorwissen nicht allerdings erthei.let werden kann,
wohl aber solle derjenige Platz, worauf lauth Ăuszerun.g des aldort mit Aufnehmen
und Zeiclmung beschaftiget gewesenen Waldmappierers Szots einige merkwii.rdige
Săuknstiicke zu sehen sind, und alwo eine Kirche gewesen zu seyn vermuthet
wird; ·wăhrend der annoch leidentlichen Zeit gearbeitet, und von den geschehe~en
unter den bekannten diesfalligen Maszregeln rapportiret werdcn" (Ibidem).
·

31.
1804 octombrie 13,

Grădiştea

Muncelului

Raportul lui Iosif .Molitor şi Ludovic Barta despre activitatea
Grădiştea Muncelului intre 7-13 octombrie.

depusă

la

Copie oficială contemporanii, HKA., M'ilnz- u.nd Bergwesen, rote Nr. 3424, Zah.l 303/I.
1805 .. Arhiva Colecţiei de antich.ităţi a Muzeului Ku.nsth.istorisch.es Mu.seum, Viena,
158cj1804.

Wochenbericht van 7-ten bis inclusive 13-ten October 1804 liber den Fortgaillg' des
Schatzgrabungs-Geschăftes als:
Es wurde diese Woche das neben schon entbl&zten Gebăuden entdeckte Gebău
entblăszt,

samt denen gegen Morgen entdeckten lin zwey Reihen aufgestellten von
Granit-8teine gemetzten Săulen, welche an einer Seite mit lauter quadrat auch
granit Steinern befestiget und zwischen mit Leim-Erde angefi.illt sind, wo· der
Muthmaszung nach entweder eine Kirche oder Steinanetzerey gewesen seyn musz.
Von dem gănzlich entbloszten 5 eckigen Gebau gegen Morgen, herwărts mehr
gegen Abend wurden zwey sehr feste auch van massiven Quadrat-Steinen zusammen .gesetzte Mauer entdeckt und da sie sehr tief in die Erde fallen, ei ne· lialbe
Klafter weit entbloszt.
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Es wurde in dem ohnlangst entdeckten Gebau gegen Mittag eine scllăn gemetzte
viereckige saule ohne Inschri!t und Bildnisz gefunden, auszer der ein kleines
Steineisen, der obere Theil von einer kleinen Glocke und 1 Stlickel dickes Glass.
Von welchen die zwey letzten Sti.ickcl gehorsamst eingeschickt werden.
Es wird nebst dem gehorsamst angemeldet, dass die verm()g Loblicher Adrninistralions-Verordnung de dato 27 September laufenden Jahres zur Verwahrun.g
anbefohlenen entdeckten Bildnisze (wie es auch in unseren Wochen-Berichten von
8-ten und 15-ten St"ptember angezeiget wurde) mit keiner Inschrift behaftet sind,
sondern die in dem C1"Stgedachten Wochen-Berichte klein abgezeichneten Buchstaben,
so wie auch auf dem gehorsamst beigeschlossenen Bogen-Papier nach mi:)glichen
.'\bdruck zu sehen ist, auf 8 von cinander weit enUegenen Quadrat-Steinen entdecket sind.
Schlilszlichen wird

gehorsamst angezeiget, dass wegen

dem Winde, wel.oher

manchesmahl drey-vier Tage ohne AufhOt-en dauert und meistens mit kaltem Regen
vermischt ist, kcin Feucr in unscrcr Hi.itten gemacht werden kann, da in denen
ohne Ofen von Rau<:h nicht zu bestehen ist, so mi.issen die Leute von der nassen
Kalte in Krankheit verfallen. Signatum Gredistye, den 13-ten October 1804.
Joseph Molitor m.p., k. jubilierter Bergschaffer
Ludwig Barta m.p., k. Ober-Drcisigst-Amts-5chreiber
La acest raport -

pe baza

aprobării

Hunedoara la 26 octombrie a dat

Tezaurariatului -

unnătoarele dispoziţlii:

adrrunistraţia

domeniului

"1942. Das Hochlobliche

k. Thesaurariat bedeutet unterm 12-ten und Empfang 19-ten October, Zahl 3398,

dass die fernere Schatzgrabung zu Gredistye bis weiteren Befehle einzustellen
s<·ye und solle die Disposition getroffen werden, die aldort beffindlichen Individuen
in ihre Heimat zuri.ickzuweisen, dic Alterthi.imer und Requisiten i.iberbringen zu
lassen, solche mittels Gelegenheit hinein zu senden und ilber samtliche Ki>sten ein
docrumentirtes Particulare einzureichcn.
Von diesem hohen Auftrage kormnet umgesaumt die k. Gredistjer Deputcltion
mit dem Beisatz zuverstandigen, dass diesclbe vor ihrer Abreise aus denen k. Alpengebi.irgen, sowohl die zur Grabung und ubrigen Manipulation nothwendig gewesenen
Requisiten und Materialien, als auch dic zu transportieren moglichen Alterthumer
und

Graffelwcrke

mittclst denen von

den

Alpen-Bauern aufgetrieben werden

sollenden Saumpferden hieher gesendet, die schwerere

Gerăthschlaften

hingegen, dann

dic noch unbeschădigten Săulen und Statuen und andere Merkwi.irdigkeiten, bis
zur weiteren diesămtlichen Veranlassung, denen aldort am nachsten sesshaften
Marginenern zur Besorgung i.i.bertragen und respective vorgewdesen werden

măchten.

Uibrigens werde man den Abschluss und respective die Abrechnung uber die
anerlaufene Unki>sten gehărigen Orts zu pflegen nicht ermangeln" (Arh. Mont.
Thes., 3978/1804).
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32.
1804 octombrie 20,

Grădiştea

Muncelului

Raportul lui Iosif l\lolitor şi Ludovic Barta ~espre activitatea depusA la
Grădiştea

Muncelului intre 14-20 octombrie.

Copie oficială contemporană, HKA., Mi.i.nz- und Bergwcsen, Fasz. 11. Siebenbilrgen,
rote Nr. 3090, Zahl 14.256/XII. 1804.

Wochen-Bericht von 14-ten bis inclusive 20-ten October 1804 i.iber den Fortgang
des Schatz,grabungs-Gesohaftes als:
Diese Woche wurden die 6 Zoll weit von einander aufrecht gestellten und auswendig mit lauter quadrat Granitsteinern befestigten

Granit-săulen

weiter verfolget

und durch vielen Proben entde<:kt, dass sie einen formlichen Circel ausmachen,
welcher in Durchschnitt 14 1/2 Klafter hat. Was eigentlich dieser Circel gewesen
gănglichen Entblăszung nicht entschlieszen.
Es sind sowohl die Săulen als Quadrat-Steiner schon gemetzt und oben gespitzt,
und statt der 6-te saule ein Quadrat-Stein in die Reihe .gelegt, wo sie statt Kalk
mit Leimerden befestiget sind. Diese vierendi·ge (1) Săulen sind 3 Sohuh lang, 9 Zoll
breit, 7 Zoll dick, die auswendig nebengelegte Stei.ner aber 2 1/2 Schuh lang, 2
Schuh hoch, 1 1/2 Schuh breit.

seyn musz, kann man bis auf dessen

Die Entbloszung der von 5 cndigen Gebău herwărts entdeckten 2 festen Mauern,
weil sie wegen der Tiefe nicht anderst, aLs stollenmăszig, was verbothen ist, weiter
fortgesetzet werden kann, cingestellt.
Es wurde in dem neben entdeckten Gebău gegen Mititag, wo die vorige Woche

eine

Quadrat-Săule

(welche verrnutJich ein Altar von denen Heyden war) entdeckt

ist, eine messingene, oder mit Kupfer vermischte, vermutllich romische Miinze
gefunden, welche auf einer Seite einen gekrohnten Kopf und wn und um etliche
fiillig halbverdorbene lateinische Buchstaben hat, auf der andere Seite einen karum
sichtbahren Ritter unten mit diesen zwey lateilllisohen Buchstaben S C und wn und
um mehreren fast vom Alter ausgel6schten, von welchen diese lesbahr sind
S.T.Q.R.O.P., welche sarnt dem AbdrUJCk eines auf einem Stiickel Sandstein entdeckten grie<:hischen K gehorsarnst eingeschicket wird. Signatum Gredistye, den 20-ten
October 1804.
Joseph Molitor m.p., k. jubilierter Bergschaffe!'
Ludwig Barta m.p., k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber
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33.
1804 octombrie 27,

Grădiştea

l\Iuncelului

Raportul lui Iosif Molitor şi Ludovic Barta despre activitatea
Gridiştea Muncelului intre 21-27 octombrie.

depusă

la
··

Copie oficială contemporană, HKA., MUnz- und Bergwesen, rote Nr. 3424, Zahl
204/1: 1805.
' .... ·

Wochenbericht von 21-ten bis inclusive 27-ten OctobC'r 1804 i.iber den Fortgang
des Schatzgrabungs-Gc~<:hăftcs als:
Diese Woche wurde die cntdcckte rund aufgestellte Săule gănzlich entbloszt und
in der Mitte auch m.itlclst Schacht versucht und bis aui den festen Boden nichts
anders als etliche vcrschiedcne Eisen-Sorten entdeckel. Es wurde ferners, inS()Weit
die W~tterung zuliesz, ein andcres Gebău in der Sladt entdeckt und theils entblOszt
und auch gefunden, da:;s dies auch, so wie alle ei).tdeckte Gebaude, durch. eine
Kriegsmacht zerstohrt gcwesen seyn musz, weil nur die Fundamente ganz s~~Nun zufolge hohen Thesaurariats-Rescripts de dato 12-o October 1804, welches
mittelst k. Administrations-Verordnung de dato 22-o Oct.ober, praesentatum; 2S-te
October laufenden Jahres mitgetheilt wurde, ist die ferncre Grabung einge~tellt
und das k. Mililair-Comando wird Morgen, und die k Deputation, weil die 'Î'raggPferde nicht ander (!) haben aufgetreiben weroen kănnen wegen Szaszvaroscher
Wochen-Markt, am 29-ten abgehen. Signatum Gredistye, den 27-ten October UI04 .
Joseph Molitor m.p., k. jubilierter Bcrgschaffer

1

.

1.;

1

,. i

Ludwig Barta m.p., k. Ober-Dreisigst-Amts-Schreiber
... ~ ! i

...•. ,.
34.
1'

1804 octombrie 29,

Grădişlea

Muncclului
•

Lista obiectelor

găsite

cu ocazia

săpiturilor

la

faţa

de .la
locului.

Grădiştea

Original, Arh. Mont. Thes., 180/1805.

Muncelului

~. 1

şi .. lăsiite

.

·'

Specification deren bei der k. Gredistyeer Alterthi.imer-Grabung entdeckten.. ;Piţ»er
wegen Schwehre und inpracticablen Weeg oder sonstigen Eigenschaften hi~orts
zuri.ickgelassenen und dem Gebi.irgs-Gornyiken Adam TaU und Adam Csukur arlvertratuten Alterthi.imer und zur Grabu.ng hierorts verlertigten holzernen Werkzeugen.
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Posit
Nrus.

Sti.ick

Sti.ickel

1~,;Eiine

erdene Wasser-Rinne von dem entdeckten Canal heraus.•. ~enommen, allein wegen Schwere und inpracticablen Weeg
hier geblieben in Kammer verwahren
.
.
.
.
1

2. Eine Haufe von vorgefundenen Schlacken .

vi el

3;·.·Zerschiedene Ziegel
O O O o von welchen manche
l'h Schuh gross sind
60
4.'· Eine vierecldge Saule von Sandstein vermutlicJ:-. ein Altar . 1

vi ele

5. Eh~ Quadrat-Stein worauf ganz unten ein Kopf mit Helm, 1
·· &hnur- und Kinnbart, rechts weiter hinauf ein Pfeil, weiter
links eine Sense und weiter mit Zirade umgeben eine Rase . 1
6. Ein anderer, eben unten ein solcher Kopf, links weiter hinauf
.} , Sensen, 2 vermutlich Scopter und re~hts mit ten ci ner Zirade
einc Rosc
1
7 Ein Quadrat-Stein worauf diese 2 Buchstaben sind: ll 8
1
8. Ein anderer worauf diese Buchstaben: E ţr;.
1
9. ·E'ir) anderer mit diesen Buchstaben: M. N.
1
10,; Ehi. anderer mit diesen: 1. N . .
1
11 .. Ein anderer mit diesen:
ţr;.
td
1
12. Ein anderer mit diesem: Z
13 .. Ein anderer mit einem griechischen K
14. "ii~in anderer mit diesen: r . B. .
15. ;Eiry. anderer von Granit, worauf diese Figur ist: 6.
16._ 1\inige kleine. halbkugelformige, gestreifte Sandsteine
Alabaster

1
1
• 1

1
und
8

17. ;Fast ganz verrostete und theils kleine Eisen-sorten .

Ia.· Fast

"290

ganz verrostete und theils kleine Kupfer-Sorlen

19. Zerschiedene g~obere und feinere
schwarze .

27

Scherben, weisze, rothe,

20. Laufbahre ohne Eisen .

Vie le
12
. 10
. 53
. 1

21.·Schofel
22.• Bergtrog
23; · Mehlkasten
24. Vier Lehnsti.ihle

4

161

317

Signatum Gredistye, den 29-ten October 1804.
Jc:>~eP,,P

Molitor, k. jubilierter Bergschaffer
Ludwig Barta, k. Ober-Dreisi~t-Amts-8chreiber
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35
1804 noembrie 2, Viena
Camera aullcă dispune Tezaurariatului să se pronunţe dacă nu ar fi mai rentabil
ca in locul săpăturllor costisitoare căutarea comorilor să fie incredinţată unor
particulari.
Concept original, HKA., Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Subd. 2, Nr. 2/XI. 1804.

Vermog den untern 3-ten und 10-ten lau!enden Monats, Zahl 5230 und 5323 eingesendeten periodischen Berichte i.iber die auf den Gebi.irg Gredistye fortgesetzten
Nachgrabungen sind zwar dadurch g.rosse Gebăude mdt gepflaszterten Zimmern
entdeckt worden; auch ki::inunt darinnen die Erwăhnung von einer Vorstadt, Festu.ng
und Kanal vor, die man gleichfalls en1ldeckt haben soll; das i.ibrige hingegen, was
durch diese Nachgrabungen ausfindig gemacht worden, besteht jene 4 Gold-Mi.inzen
mit den Monogram Kozion (!), welche durch die Sebeshelyer Einwohner zur besseren
Verheimlichung des Orts, wo sie die i.ibrigen Mi.lnzen gefunden, in den Nachgrabungs-Ortc zerstreut worden seyn sollen, abgerechnet blos in kleinen Sti.icken
Eisen, eisernen Năgeln, Scherben von irdenen Geschirren, einigen versilbet-ten
Stuck Kupfer-Blatteln und einen schi.isselfi::irmigen Stein, welche kaum eine Erwăhnung verdienen.
Da nun diese kostspielige Nachgrabung seit mehr als einem Jahre fortgesetzt
wird ohnC' dass auch nur das geringste von einigen Werth hat entdeckt werden
ki::innen, indessen mehrere Hundert Gold-Sti.icke durch das Landvolk in Umlauf
gebracht worden, und hieraus nicht ohne Grund vermuthet werden musz, dass das
Landvolk die in Umlauf gesetzte Mi.inzen in einen anderen Ort gefunden haben
dilrftt-: so hat das k. Thesaurariat i.iber den Ort, wo diese Mi.inzen gefunden worden năhere Kundschaften einzuziehen und hieri.iber die weitere Anzeige anher zu
machen, dann zugliech sich gutăchtlich zu ăuszern, ob noch ein Grund vorhanden
sey, die bisherigen kostspieligen Nachgrabungen aui Gefahr des Aerariums fortzusetzen, ader ob es nicht allenfalls rătlicher wăre, die weiteren Versuche P:riwaten
Wlter der Aufsicht eines Kameral-Individuwnus und gegen Verabfolgung des gesetzmăszigen Antheiles an das Kameral.e zu i.iberlassen. Wien. den 2-ten November 1804.
Winckhler m.p.
Administraţia domeniului Hunedoara a inaintat referatul lui Bogozi la 19 noiembrie: " ... aui weLche Art die in Gredistye etwa noch auigefunden werden mc)genden Alterthi.imer und Schătze entdecket IUJld mit wenigern Geldauslaagen pro Aerario erhalten werden di.irften ... " (Arh. Mont. Thes., 4081/1804). Referatul lui
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BOgOzi şi-a însuşit în eSE"nţă părerile lui Paul Torăk (cf. Nr. 16). In acest referat

BOgazi îşi expune părert:>a că: ,.per hyemem locum quaestionatwn 'Vi.x debite custodiri posse, nisi facultatoriae illico extradentur, quibus obtenti.5 ipsi quoque iUas
impetrantes ornnem daturi sunt operam, ne ibidem per alios perquisitiones SIUScipiantur" (Arh. Mont. Thes., 14/1805). Pe această bază la 18 decembrie Tezaurariatul
cameral s-a situat pe poziţia, potrivit căreia depistările de la Grădişte ar trebui continuate prin intermediul căutătoriJ.or de comori particulari, pe calea eliberării de autorizaţii pentru săpături - aşa cum s-a propus de unii încă cu !\lll an mai devreme.
Spre a ocroti însă ruinele, aveau intenţia să oblige pe căutătorii de comori, " ... ut
pro damnis per fossionem nefors causandis caveant" şi ,. ... fossam per indagationem apertam iterum terra repleant" (Arh. Mont. Thes., 4493/1803). Propunerea Tezaurariatului a fost binevenită la Viena. deoarece birocraţii austrieci dezinteresaţi
de la Camera aulică au considerat din capul locului săpăturile fiscale, pentru care
stăruia Bethlen, drept o dsipă de bani inutilă. In 'şedinţa consiliului din 10 ianuani.e
1805 au impus constatarea că: " ... diese kos'lspielige Nachgrabungen auf Rechnung
des Aerarii nicht weiter fortgesetzt werden konnen", au anihilat opoziţia cămăra
şului suprem, contele Colloredo, care răspurudea de colecţiile imperiale şi cu nr.
1065/46 din U ianuarie s-a dispus încetarea săpăturilor din partea fiscului (HKA.
Acta Cam. Trans., rote Nr. 331, Fasz. 15, Subd. 2, 24/ 1.1805).
Abatele Neumann, dkectorul colecţiei imperiale de antdchităţi, in scrisoarea p<'rsonală adresată tezaurarului Iosif Bethlen işi ex;primă regretul pentru că săpăburile
au fost intrerupte, calificind drept exagerate referirile Camerei aulice la spesele
acestei acţiuni: "Als Ursaohe erwăhnter Anstalt werden die betdkhtlichen Auslagen
des Allerhăchsten Ărariwns angegeben, welche die bisherigen Nachgrabungen gekostet haben. Indessen durften diese Ausla,gen vielleicht mehr scheinbar als wirklich
seyn, wenn man nur die hăuiigen Goldmilnz<m nicht vergiszt in Anschlag zu bringen, die sich in den Muntseler Gebirge schon so oft gefunden haben ... " (Arhiva
Colecţiei

de antichităţi a Muzeului Kunsthistorisches Museurn, Viena, 159/1805).
Tezaurariatul camera! a intreprins la 11 februarie primii paşi în vederea pub!"cării ca indeplinind anumite condiţii - oricine poate căuta comori in Munţii

Muncelului (Arh. Mont. Thes., 1052/1805; Arh. Gub. pol., 2025/1805). Tezaurariatul
minier a dezbătut însă această chestiune abia la 13 martie, iar circularele au fost
t:>xpediate doar la 3 aprilie (Arh. Mont. Thes., 1052j1805). Administraţia care lucra
intr-'lln ritm moleşit a ajuns abia spre sfîrşitul lumii mai să se ocupe efectiv de
soluţionarea cererii primilor candidaţi (cf. Nr. 40).
In legătură cu sumele reale cheltuite pentru săpături se ştie că acestea în luna
iunie se ridicau la 604 iflorini 56 creiţari, in august 803 florini 375 creiţari, iar
suma definitivă a săpăturilor din anul 1804 a totalizat 5371 florini 37 creiţari (Arh.
Mont. Thes., 4042/1804, 144, 2055/1805). Dacă luăm în considerare faptul că valoarea
de preschimbare a celor 2794 monede de aur găsite în Munţii Muncelului, potrivit
actelor oficiale, era de 13029 flori ni (Arh. Cam. Thes., Acta gen., 167/1805), părerea
exagerată de Camera aulică cu privire la rezultatul deficitar al săpăturilor de la
Grădişte într-adevăr nu poate Ii considerată fondată.
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36.
1804 noembrie 14, Viena
Ca.Jpera

Aulică

păturile

de la

dispune Tezaurariatului din Transilvania, ca rapoartele privind·· să
Muncelului să fie redactate mai clar şi cu termeni precişi.

Grădiştea

Original, Arh. Mont. 1'hes., 4164)804.

Aus den ăuszerst seichten Berichten, dic von den Besorgern der Untersuchung
der lluinen am Gebi.irge Gredistyc erstattet werden, kann gewohnlich, auszer dass
Yerschiedcnc cisene, kupferne und erdene Bruch.stilcke und zuweilen einige
Goldmiinzen von dem Geprage Koson gefunden werden, nichts verstăndliches
.:.bgF"nommen
werden.
So
laszt aus dem von
dem
k.
Thesaurariate
unterm 18-ten Oktober Nr. 3470 anher einbeszleiteten Wochenberichte vom 1-ten September, in welchcm angezeigt wird, dass das grosse Gebău gegen Mittag mittels 5
Schrămmen entbloszet und 3 Zimmer ader Keller ganz entbloszet worden seyen,
nicht erkennen ob andurch nur die Grundmauer oder ganzes, stehendes Mauerwerk.,
welches seit mehr dann 1000 Jahren mit Dammerde ilberdecket worden ist, zu
verstehen, und warum der zweifelhafte Ausdruck Zimmer ader Keller gebrauchet
worden sey.
Die Besorger dieser Untersuchung, die nunmehr bis auf das Fri.ihjahr w0hl
schon eingestellet scyn wird, werden daher anzuweisen seyn, sich in ihren Berichten .deutlicher zu erklăren. Und da man nicht zweifelt, das Gemăuer, welches
bishcr entdeckct worden ist, werde nach der unterm 26-ten September, Zahl 10,851
von· hicr erlassenen Verordnung bcreits geometrisch auigenommen seyn: so erwartet
man den daruber ausgefert1gten Plan. Van der k.k. Hofkammer im Milnz - und
Bergwesen. Wien, den 14-ten November 1804.
Wegen Verhinderung des Herrn Vice-Praesidenten.
Leithner m.p.

v. Reichenstein m.p.

37.
1804 decembrie 21, Hunedoara
Administraţia

domeniului Hunedoara înaintează Tezaurariatului Minier vestigiile
glsite la Grădiştea Muncelului insoţie de lista acestom.
Original, Arh. Mont. Thes., 180/1805.

Hochlobliches konigJiches Milnz- und Bergwesens-Thesaurariatl
Zur gehorsamsten BefoJ.gung der mittels Reskrlpt von 15-ten November · diesen
Jahres, Zahl 3867 erflossenen hohen Erinnerung wird in dem Anschlusse die Spe-
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cification deren zu Gredistye gefundenen und gesamleten Alterthtimer nebst
einem · Verschlag worunter auch 12 Stikk koronisohe Duca ten, 1 alJte Silber-Mtinz
und 1· versilbertes Kupferblattl separirter beiliegen, zur hohen Einsicht hiemit
geharsamst tibersendet. V. Hunyad, den 21-ten Dezember 1804.
Johann Jakob Zornlaib
Inspektor (Bog()zi) abwesend zu Topliza
(Anexat:)
Specifi~tion

teren
ales:

uiber die von denen k. Fisoal-A1pen-Gebtingen Gredistye zur weihieher gelangten Altherthi.imer und andere entdeckte Sachen

~nbeforderung

Nro.

Jst hieher .gelangt mittelst Wochen-Bericht
de dato

Benenniing
des Gegenstendes

1. 4 Stiick Speise von Eisen

2. 2 Sttick Lanzen von Eisen
3. 2 Stiick Stahl
4. 1 Sti:ick Thieran·gl
5. 3 Sttick Messerstticke
6. 5 grobe eiserne Nagl-Sorten
7. 11 eiserne Anzug-Nagl-Sorten
8. 11 kleinere eiserne Nagl-Sorten
9. 1 eisernes Săgeblatt
10. 1 eiserne Feil
11.· 1 hohles Eisen
12. 5 Stiick eiserne Klammer
13'. 4 eiserne breitk.Opfigte

Naglsti.icke

14. 1 eiserne Krampe
15. 1 Sttick vom Kopfe einer Hacke
16. 1 halbkugelformiger und auf einen
Stock passender Knopfnagl
17. 4 Sttick Schlieszhaken
18. 1 Stiick von einem eisernen
Schli.isscl
19. 1 Sttick eisernes Bleck
20. 1 sti.ick vierecket /!/ langlich breitkopfigter Nagl von Eisen
21. 8 Stiick Bley- und Zinnstiicke
22. 1 Sti.ick halbeter messingener Ring
40 -

untern 21 Jul. 1804, Zahl 1384
detto
untern
untern
unter-n
untern

8 Aug. 1804, Zahl 1536
7 Jul. 1804, Zahl 1282
17 Aug. 1804, Zahl 1484
21 Jul. 1804, Zahl 1384

untern 7 Jul. 1804, Zahl 1282
untern 7 Jul. Zahl 1282, 23 Jun. 1804,
Zahl 1147, 21 Jul. 1804, Zahl 1384 untern 7 Jul., Zahl. 1282 und 17 Aug.
1804, Zahl 1484
untern 7 Jul. 1804, Zahl 1282
untern 7 Jul. 1804, Zahl 1282
detto
untern J 7 Aug. 1804, Zahl 1484

untern 21 Jul. 1804, Zahl 1384
unter H Aug. 1804, Zahl 1484
untern 121 Jul. 1804, Zahl 1384

ACTA MUSEI NAPOCENSIS X/1973
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Ist hieher gelangt mittelst Wochen-Bericht
de dato

Benennling
des GegenslandPs

23. 23 verschiedenc eisernc Stiicke
24. 2 Sti.ick mit Halz i.iberwachsene
eiserne Nagl
25. Messingene Blechsti.ick.el
26. 14 Sti.ick kupferne Bleck, Stangc>l
und Schallen Sti.ickl

-----

untem 23 Jun. 1804, Zahl 1147, 21 Jul
1804, Zahl 1384, 8 Aug. 1804, Zahl 1536

untern 8 Jun. 1804, Zahl ll01, 8· Aug.
1804, Zahl 1536, 1 i Aug. 1804, Zahl 1484

27. 2 Sti.ick Schlacken - - - - - - - - untern 23 Jun. 1804, Zahl 1147
28. 1 Stuck aus Eisenstein gemachter
Stijpsl ader Reiber, im Wochenbericht Zapfen genannt ..... unter 21 Jul. 1804, Zahl 1384

29. 1 Stiick Schleifstein....:
- - ..... untcrn
30. 2 Sti.ick Blutstcin, welch(· im Berichte &hleifsteinP gc>nannt wordc>n
sind untern
31. 2 Stuck &herben van cinem Deckl--untern
32. 1 Stopszl, welcher im Berichte als
Salzfaszl angegeben wurde - - - .....
33. 1 Stilck runder und in der Mitte
ein wenig ausgehallter Ziegl, im
Berichte Tegel genannt
untern
34. 4 Sti.ick seifenfOrmige Ziegl
35. 3 StGck Wasscrrohrl Sti.icke
36. 1 Sti.ick Stemmeisen
37. 2 Stiick erdene Deckelknopfe
38. 4 Sti.ick schwarze erdenc> ScherbC'n
ader Tapfe

39.
40.
41.
42.

1 Sti.ick weiszer Topf-Scherben
1 Sti.ick schwarzer Scherben
3 Stflck gri.ine Glass-Sti1cke
1 Sti.ick Kristall

8 Jun. 1804, Zahl 1101

23 Jun. 1804, Zahl ll47
7 Jul. 1804, Zahl 1282

23 Jun. 1804, Zahl ll47
untern 7 Jul. 1804, Zahl 1282
untern 7 Jul. 1804, Zahl 1282, 21 Jul.
1804, Zahl 1384, 8 Aug. 1804, Zahl 1536
untern 8 Aug. 1804, Zahl 1536

untern 7 Jul. 1804, Zahl 1282

untern 8 Aug. 1804, Zahl 1536
untern 17 Aug. 18G4, Zahl 1484

43. 1 Sti.ick blaues Glass im Berichte
Porcellan genannt
44. 1 Sti.ick gri.ines und gestreiftes Glass,
welches Han·gl gewescn zu seyn
sche1nte

untern 7 Jul. 1804, Zahl 1282

45. 1 Sti.ick ausgehahlter kuglformiger
Knopf van Glass-Materie
46. 1 Sti.ick Wasserkiesz
47. Bergarten

unter 16 Aug. 1804, Zahl 1538
untern 8 Aug. 1804, Zahl 1536
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Ist hichcr gclangt mittelst Wochen-Bericht
de dato

Benenniing
des Gegenstandes

48. Eisenstein-Stuffen van der Alpen
untern
Betrina
49. Scherle oder im Berichte sogenannte
Eisen-Granaten
untern
50. 4 Stilck mit etwas Gold vermengte
Messinge
51. 1 Stilck altes silbernes Milnz, im
Berkhte als Kupfer beschreiben .......... un.tem
52. 1 Stilck versilbertes rundes messingene> Blech
untern
53. 5 Stilck von den neben der Schloszmauer zu Gredistye gefundenen
Bleyerzten ader Bleyschilssen ..... _
untern
54. Mit berliner blau gemischte Erde-.
55. Elin gebrăchenes GlOkl aus Messing.......... .
56. 6 Stiick Tod.ten-Bei.ne ...
...... untern
. .....
57. 2 Stilckl Schuszterpech...
58. 12 Stilck Kozonische Ducaten, nebst
1 Silber-Milnz und
versilbertem
Kupferblattel

7 Jul. 1804, Zahl 1282
8 Aug. 1804, Zahl 1536

7 Jul. 1804, Zahl 1282
21 Jul. 1804, Zahl 1384

17 Aug. ,1804, Zahl 1484

21 Jul. 1804, Zahl 1384

In legătură cu acest tabel la 17 ianuarie 1805 Tezaurariatul mm1er a răspuns
domeniului Hunedoara următoarele: " ... da das gegcnwărtige Vcrzeichnisz nur bis zum halben August gehet, somit nicht vollstăndig ist ... " (Arh.
Mont. Thes., 2055/1805) şi a dispus, ca să completeze şi să inainteze lista vestigiilor depistate ~i după luna august.

administraţiei

38.
1804 decembrie 31, Hunedoara
Administraţia

turilor de la

domeniului fiscal Hunedoara înaintează Tezaurariatului harta săpă
Muncelului şi desenul celor mai importante vestigii găsite.

Grădiştea

Original, HKA., Milnz- und Bergwesen, rote Nr. 3439, Zahl 1652/Il. 1805.

Hochlobliches K. Milnz- und Bergwesens Thesarurariat!
Der kănigliche lilisenwerks-Inspector ilbergiebt die unter seiner Aufsicht bearbeiteten, mit einer zwar kurzen, aher deutlichen Erlăuterung und Beschreibung
versehenen und allhier angeschlossenen 2 Stilck Plane ader Risze, betreffC'nd
sowohl die Gredistyaer Alpengebilrgs-situation und derseLben ilbrigen angehfuigC'n
Angelegenheiten, als auch die wăhrend denen nachst verflossenen 2 Jahrc'n
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entdeckten merkwiirdigeren AlterhUmer mit der Bitte, dass solche durch die Weege
des hohen Thesaurariats an Eine Hochlăbllche k k. MUnz- und BeTgwesens
Hoistelle gebracht und mitunter einem gehorsamst angezeiget werden mOchte,
dass derselbe van diesen obangeschlossenen Plănen ader Risze sich ein Duplicat
vorbehalten habe und solche seinem anbefohlenermaszen bis Ende des gegenwfu<tigen Monats Jănner ausgefertiget seyn sollenden Wisi11ations-Berichte anschliissig machen und geziemend nachtragen werde.
Nachdeme es unbekannt ist, wann nemlich der k. Eisenwerks-Inspector van
seinen unstreitig vielen und unverschieblichen Amtsverrichtungen und We!"ksVerrechniings-Obliegenheiten bey den schon wieder sich eingefundenen Quartalsschlusse zu Bea:-beitung seines dicsfălligen Wisitations-Berichtes gleken (!) wird,
und weilen auch selbst Eine Hohc Hoffstelle de dato 14-ten November, Zahl 12589
nichts anders, als die einzigen diesfălligen Plăne zu hoher Einslcht zu bringen
anbefohlen hat, so will man hiemit gehorsamste Ansuchen machen womit Ein
Hochl6bliches k. Miinz- und Bergwesens-Thesaurariat diese oben angeschlossenen
:2 Plăne ader Risze einstweilen und im voraus an Eine Hoh~ Hofstelle einzubefărdern
und uber die untern Nr. 2132 einbefărderten Wohlmeinung des k. EisenwerksInspectors die hohe Erkdigung, so dcrselbe bey Bearbeitung seines schon mehrmalen
erwăhnten Wisitations-Berichtes zum Vorbilde vor Augen zu haben wO.nscht,
huldreichst zu ertheilen geruhen wolle. VHunyad, den 31 December 1804.
Jakob Johann

Zărnlaib

Anton

Bogăzi

(Pe margine, cu creion:) Dic 2 Plănc kommen in dic Ka.rtensammlung.

Desenele înaintate şi descrierile anexate acestora au fost prezentate de către
von Reichenstein sesiunii Camerei aulice din 13 februarie 1805 insoţi.lte de urmă
torul referat:
,.Aus dem einer. dcr mit diesem ilcrichte cingesendeten Plăne ist abzunehmen,
da.ss die Stadt, Vo~tadt und Festung, wie sich in manchen Berichten der zur
Untersuchung bestcllt gcwesenen Individuen ausgedrucket worden ist, Rudera
van eine:n unrcgelmi!szigen Umfange einer Mauer sind, der einen Raum von
140 Klafter in der Lănge und 90 Klaiter in der grăssten Breite einschliesat;
ausser welchem in eincr Ent!ernung von 20 Klafter ein 13 Klafter langes, an
dem einen Endc 10, an dem andern 4 Klafter breites Wohngebău und in einer
kleinen Entfernung van demselben ein rundes, im Durchmessen 3 Klafter weites
Gebau, vecmutlich cin Wachtthurrn, in einer Entfernung von 260 Klaft.er aher auf
clc>r gr&sten Anhohc ein unregelmăszig 5 eckigcs 2 1/2 Klafter weites Gebău,
wahrscheinlich ebenfalls ein Wachtthuxm, gestanden hat. Der 2-te Plan enthălt
die Zeichnung einiger unter diesen Ruincn gefundenenen Săulenstucke und Steine,
deren einige mit eingesaumenen Figuren versehen sind aus denen nichts gelernet
wcrden kann.
Da um Exemplarien dieser Plăne mit einem Berichte uber die bisherige Untersuchun.g von der VHunyader Administrazion an das Munz- urui Bergwesens- Thesaurariat werden eingesendet, und von diesem dem Thesaurariate in Cameralibus
i.ibergeben werden, auf dessen Kosten die Untersuchung und Nachforschung wegen
den bekanntermaszen in dieser Gegend gefundenen alten Koson-Goldmunzen vor-
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genohmen worden ist, so dienen die gegenwartigen Plăne diesorts blos zur Nachricht und werden ad acta genohmen!'
Realizarea planului de a intocmi harta teritoriilor unde se desfăşurau săpă
turile şi de a desena vesli,giile - despre care se vorbea mereu de un an de
zile (c:f. Nr. 4, 6) - a fost facilitată de convorbirile de la Viena din luna august 1804
între tezaurariul Bethlen şi abatele Newnann (Arhiva Colecţiei de antichităţi a
Muzeului Kunsthistorisches Museum din Viena, 158/1804). La 26 septembrie Camera
aulică urgentează deja: " ...dass ein geometrisch aufgenommener Plan von dcm
l!mfange der bisher entdeckten Ruinen anher eingesendet werden solle" (Arh.
Mont. Thes., 3693/1804). Această problemă a devenit actuală şi datorită faptului
că au fost găsite pietre sculptate şi zgîriate cu caractere greceşti (cf. Nr. 26, 27, 31).
Potrivit raportului din 5 octombrie al administraţiei domeniului Hunedoara
aceste lucrări au fost deja într-un stadiu avansat: " ...So bald der bereits angeordnete Plan von dem Gredistyaer Schatzgrabungs-Terrain verlertiget seyn wird,
werde der Eisenwesens-lnspector seinen Visitations-Bericht zur hohen Einsicht
gelangen zu lassen nicht ermangeln" (Arh. Mont. Thes., 3578/1804). In orice caz
desenele au fost întocmite în ultimele săptărnlni ale săpăturilor, deci oferă imaginea cea mai completă a rezultatelor (cf. Nr. 30; Arh. Mont. Thes., 3578/1804).
Atît planul topografic cit şi imaginea vestigiilor au fost întocmite de Andrei
Szăts, odinioară subofiţer de artilerie (Oberfeuerwerker), care in acest timp participa la întocmirea hărţilor pădurilor fiscale (Arh. Mont. Thes., 3900/1805). Cele
două exemplare in copie contemporană care ni s-au păstrat au fost executate de
diurnistul camera! Friedrkh Wagner (Arh. Mont. Thes., 2406/1805), respectiv de
un oarecare cap(itan?) Kulyăn (Arhiva de război, Viena, Kartenabteilung, K. VII. k.
403 1/2).

39.
1805 aprilie 25, Hunedoara
Inspectorul de metalurgie, Anton Bogozi, rezumă pe seama Tezaurariatului rezultatele cercetărilor arheologice executate pînă atunci, propune încetarea săpăturilor
şi ca prin înfiinţarea de topitorii să se valorifice adevărata comoară din Grădiştea
Muncelului: fierul.
executată în prima jumătate a secolului al XIX în baza însemnărilor lui
Karl Joseph Eder, Arh. ist. din Cluj a Acad. R. S. România, Colecţia lui
I. · Kemeny, Collectio maior manuscriptorum historicorum, t. XXXIV, fol. 134-135.
Publicat: Arch:ert, XXXVI/1916, 16-18.

Copie

Aus dem durch den Eisenwerksinspecktor Anton Bogozi an die Hunyader
Administration den 25. April 1805 gemachten Berichte:
Der Ort Graedistije ist vom Dorf Koztesd (von wo auch noch Spuren des alten
Fahrwegs dahin sichtbar sind) 5 bis 6 Stunden, von Szaszvaros 8 Stunden entfernt. Das Gebirg Graedistje ist von einer Seite durch die hoheren kahlen Gebirge
Muntsel und Godyan, von zwei andern Seiten durch zwei gegen Koztesd zu convergirende Thăler begrenzt, in denen die Băche Riu Alb und Pereu Alb dem
Bache Varosvize zueilen.
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Der Rilcken des gegen die Nachbaralpen niedrigeren und mit einer sanft
steigenden Fahrstrasse versehenen Berges Grădistje ist 2850 Klafter lang, und
hat in der mittleren Breite 100 Klafter, der h5chste Punkt derselben ist liber
den Punkt, wa die genannten zwei Băche in die Varosvize sich ergieszen, wenigstens 200 Klafter erhoben.
Der Abhang von der Seite des Riu Alb besteht aus Thanschiefen und i.st sa
steil, da~ er nur mit Hilfe van Steigeisen kann erklettert werden; aui der an.deren
Seite gegen das Thal van Pereu Alb sind Dberreste van kennbaren Verschanzungcn, die aher mit 2 bis 4 Schuh dicken und 12 bis 15 Klafter hahen Buchen
bewachsen sind.
An dem oberen Ende des Rilckens bei A. ist ein mit Buchen bewachsener
ilber die năchste Umgebung 3 bis 4 Klafter erhabener unregelimăszig oblanger
Raum, aui dem sanst keine Spuren van Gebăuden sind, aher er ist mit einer
2 1/2 Schuh dicken und samt dem Fundamente 5 bis 8 Schuh hahen Mauer aus
Quadratsteinen gebauten Mauer (!) umgeben. Die Lănge dieses Raumes betrăgt
148 Klafter, d.ie grasste Seite 90 Klafter, die ganze Ringmauer miszt 391 Klafter.
In diesem Raume, dicht an der Ringmauer hat man eine aus gut gebranntem
Thane gemachte Rohre gefunden, die rund herum mit 10 bis 12 Zall wohlbearbeiteten Letten verstaucht war; aben lag 4 bis 5 Schuh hahe Dammerde. Jede
Rohre ist 3 Schuh lang und 1 1/2 Zoll dick, die innere Lichte hat 15 Zoll; man
hat 11 Klafter davan ziemlich unbcschădigt aufgedeckt.
Auszer der Ringmauer bei B. sind ganz mit Dammerde ilberschilttete Spuren
van ~băuden Pntdeckt warden. Thare sind keine gefunden warden, der Eingang
musz von o~n gewesen sein. In diesem Gebăude hat m.an einen Hasufen van
Bleierzen, dann Schlacken, Schmelztiegel, Năgel, Glasscherben, grossere und kleinere Ziegel, Bruchstilcke van Gefiiszen und Menschenknochen gefunden.
Bei C. und E. ist verkahlte Frucht 2 bis 3 Schuh tief unter der Dammerde
gefunden worden, so wie auch unter B. mehrere mit Buchstaben versehene
Steine und schon bearbeitete Săulen, sowie auch mit Bildnissen und Wappen
gezierte Steine.
Ebcn in diescr Gegcnd waren Bruchstilcke von ein•'m 20 bis 24 Maasz haltendcm, fingerdickcn irdenen Tapfe, und hicr sallen auch die Cosonischen und
Lysimachischen Mi.inzcn sein gefundcn worden.
Das bisher gefundene ~măuer betrăgt ungefăhr 300 Kub. Klafter. Die Steine
verrathen geschickte Steinmetze und haben zum Falzen dienliche Einschnitte;
es ist sehr feinkornigter Sandstein und Porphyr. Die Steine wilrden auch itzt im
flachen Lande wenigstens 4 bis 500,000 (!) FI. werth sein. In der umliegenden
Gegend gibt es keine solche Steinarten, es ist alles Thonschiefer, Kalk ader Granit.
Die năchsten ăhnlichen Steine befinden sich in der cine starkc Tagreise entlegenen Petroscher und Totier Gegend. Die Fuhr musz viei gekostet haben. !Die
mehresten Steine sind 3 bis 5 Zenlner, manche auch 15 bis 20 schwer.
In der Nachbarschaft van Grădistje findet man auf den Fiskal-Alpen Csata,
la Fetzele Albe und auf den Baran Barnemissischen Alpen Pojana omuluj am

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

DISCUŢII,

631

RECENZII

Orte des sogenannten Piatra rossi Ruinen von Mauern, die aus dem namlichen
Gesteine sind, wie jene b€'i Gradistje.
Die zwei Platze, an denen man verkohlte Frucht angetroffen hat, waren bis
400 Klafter von einander entfernt. Die Frucht lag unm.ittelbar auf der Damrnerde;
es war keine Spur von einem Fruchtbehaltnisse; oben war die Dammerde 12 bis
::o Zoll hoch. Man fand auch verkohlte Erbsen und Fisolen dazwischen.
Herr Bogozi macht den Vorschlag das Schatzgraben aufzugeben, und dort wo
die Bache Riu Alb und Pereu Alb in die Varosvize flieszen bis hinab in das
flache Land mehrere mit doppeltem Feuer versehene Zerrenhammerwerke -zu
errichten, welche auf immer aus den Fiskalwaldungen mit Buchen- und Tannenkohlen konnten versehen werden. Die Flossen konnte man von Hunyad eben
so leicht nach hieher als nach Scbeshely fahren. Das erste iHammerwerk konnte
mit 15,000 [FI.] erbaut werden. Das Eisen wird jetzt um 18 bis 20 Gulden gern
gekauft, und man konnte jahrlich bis 100-tausend Zentner verkaufen. Die ungcheueren Fiskalwaldungen konnen sonst nicht beni.itzt werden und die deutsche
Manipulation kann wegen der vorhandenen Tannenkohlen zur grossten Vollkommenheit gebracht werden. Da die Wă.sser Gold fi.ihren (bei Koztesd wird Gold
gewraschen) so kann man hoffen auch edle Erze hier zu finden. Die Flossenvekturanten konnten die Baustiene ins flache La.nd verfi.ihren, die dann verkaufit werden
kănnten.

Bei D. ist nach der Zeichnung des Oberfeuerwerkers Szăts ein gemauertes
Fi.infeck, dessen langste Seite etwa 2 KlafLEr lang ist.
Meine aus verschiedenen Berichten muthmaszHche Orientierung geht so: ...
Intocmirea raportului de mai sus al lui Bogăzi a fost dispusă de tezaurarul
Iosif Bethlen încă in iulie 1804, cu prilejul descinderii sale la faţa locului: "Bey
Gelegenheit der von Seiner Excellenz den Herrn Thesaurarius gegen Hălfte des
Juli Monats vorgenohm0ncn Visitation wurde dem Inspektor I36găzi aufgetragen,
sobakl thunlich die Schatzgrabung zu Gredistye in Augenschein zu nehmen und
darG.ber einen umstăndlichen Bericht zuerstatten ... ", (Arh. Mont. Thes., 3116/1804).
Chestiunea acestui raport s-a legat in curind de problema întocmirii planului
topografic al săpăturilor .<Arh. Mont. Thes., 3578/1804), dar intrucit Camera
aulică deja a luat o hotărîre în privinţa săpăturilor de la Grădiştea Muncelului
(cf. Nr. 38) - raportul a fost intocmit abia după cîteva luni. In acest fel Băgozi
trece in revistă rezultatele săpăturilor pornind de la noua situaţie dată in baza
planurilor topografice întocmite de Sz6ts. Cu propunerea ca pentru valorificarea
zăeămintelor de minereuri de fier descoperite cu prilejul cercetărilor arheologice - şi a uriaşelor păduri virgine să se înfiinţeze topitorii, el a imprimat o
direcţie cu totul nouă interesului Tezaurariatului faţă de părţile GrădiştC'i.. Cu
acest raport s-au incheiat săpăturile arheologice şi au început pregătirile pentru
ridicarea uzinelor industriale ce urmau să se înfiinţeze la Grădişte (Arh. Mont.
Thes., 1762, 2406, 2448, 3298, 3368/1805, 3632/1806).
Pînă in prezent nu am reuşit să dăm de textul complet al raportului lui
Bogozi.
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40.
1805 mai 21, Sibiu
Tezaurariatul Camera! dispune administraUei domeniului llunedoara ca · si se
de supravebet;erea căutărilor de comori la Grădiştea Muncelului aprobate unor particulari şi comunică de ce fel de condlţU este legati autorizaţia dată
acestora.

îngrijească

Original, Arh. Mont. Thes., 2073/1805.

Extractus protocolli sessionis Regii in Cameralibus Thesaurariatus die 21-ma Maji
1805 celebratae.
3022. Joannes Jacobus Zornlaib, administrator Vajda Hunyadiensis, tenore suae
ad excellentissimu.m comitem Thesaurariu.m Regium direcbae repraesentationis
medio comitivae relationis administrationis Vajda Hunyadiensis substratos supplices
libellos nonnullorum poparu.m alioru.mque Valachorum, sibi facultatorias pro · fodiendo in alpibus Muntseliensibus thesauro ocyus expediendas exoperari orantiwn,
eo addito substernit, quod supplicantes vel hucdum jam certam monetarum quantitatem invenisse, vel lacum ubi illae latent detexisse supponantur, quapropter
eisdem petitas facultatorias expediendas disponi, tertialitatemque adminlstrandarwn monetarum illico persolvendam indulgeri posse censet.
Pro supplicantibus in acclusis duobus supplicibus libellis nomine tenus in.digitatis expediantur stylo consueto litterae facultatoriae super suscipienda in alpibus Gredistyeiensibus thesauri fossione his sub conditionibus iisdem facultatoriis inserendis:
1-mo. Ut fossio semper in praesentia cameralis commissarii per administcationem Vajda Hunyadiensem denominandi suscipiatur et continuetur.
2-do. Ut fossio supplicantium expensis procuretur et diurna exmittendo carneraii commissario per eosdc-m pendantur.
3-tio. Ut reperiundum nefors thesaurum erga obtinendam quietantiam camerali
col11lltissario transponant.
4-to. Certi ac securi reddantur supplicantes, quod ex reperiundo thesauro
competentem tertialitatem pro certa et pro possibili quo ocyus obtenturi sint.
Taliterque expediendae facultatoriae repraesentanti administratori VHunyadiensi
a Z<h-nlaib per praesidiales ea cum ordinatione transponantur, ut illas supplicantibus resignet, pro actu fossionis administratia VHunyadiensis ex subalternis individuis unum a fidelitate notum et reflexe ad id, ne servitium regium detrimentum
patiatur, pro camerali commissario ad expensas supplicantium ea cum ordinatione denominet, ut actui fossionis semper intersit, reperiundum nefors thesaurum
erga quietantiam assecurationemque de indubie obtinenda tertialitate inventoribus
extradandarn sequestret et horsu.m substernat deque evenrtu fossionis via administrationis VHunyadiensis informationem praestet et super praemissis Regius
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quoque in Monetariis et Montanisticls Thesaurariatus per extractrum protocolli
certissetur.
Henricus Comes Kâlnoky
Deoarece funcţionarii administraţiei domeniului Hunedoara, in baza experienţei
din anul precedent cunoşteau prea bine inconvenientele şederii la munte, prin
ra.port7ul redat mai jos (Arh. Mont. The5., 2813/1805) au sprijinit dorinţa căutătorilor
de comori, ca aceştia să poată săpa fără supraveghere:
Hochlobliches Konigliches Munz- und Bergwesens-Thesaurariat!
In Gernaszheit des untern 21-ten iMlay dieses Jahres, Zahl 3022 von Einem
k. Camera! ThesaJUrariat hieher gelangten Erlaubniszbriefes fUr die
Jo-Vultseller Schatzgraber, bitten dieselbe in der Nebenlage womit in Ansehung
des darin enthaltenen 3-ten Punkts die Abanderung und der dabei auszustellende
Aufseher ab Aerario zu bezahlen erwirket, oder aher denenselben die Schatzgrabun.g nach Ablegung der vorgeschriebenen Eydespflicht uberlassen werden

Hochlăblichen

măchte.

Da man aher nach der hohen Weisung von hieraus zu1· Aufsicht kein IndividuUII11 bestimmen kann, auch dieses mit den bemessenen Diurnum in einer
solchen Waldgegend wo alles zu Pferd beigebracht werden musz, nicht bestehen
kann, und wann erwogen wird, dass diese &hatzgraber an mehreren Ortern
zer.>truet arbeiten, wo die Nachsicht zugleich gepflogen werden kann und ihren
Unterhalt sich selbst zu verschaffen geschweigens ein Diurnum von tăglich
1 Florin 30 Kreutzer oder 2 Florin zu bezahlen kaum vermogend sind: so
erheischet es die Pflicht dieses Gesuch der Supplicanten zu unterstutzen und
um die hohe Entscheidung das gehorsamste Ansuchen zu machen. V. Hunyad,
am 24-ten Juny 1805.
Johann Jakob Zornlai.Jb m.p.
Le Bordeaux mopo
Tezaurariatul cameral totuşi a hotărît la 16 iulie, ca: ".o .diurna commissario
fossionis actu interfuturo competentria per supplicantes de more alias quoque in
similibus observari solito opendenda esse, ab hoc proinde eosdem dispensare non
posse, nec juramentum, quod offerunt, sufficientem Aerario Regio policeri ad id
securitatem, ut fossio absque commssal'ii praesentia iisdem tute concredi possit"
(Arh. Mont. Thes., 2813/1805)0 Această hotărîre a ajuns însă la Hunedoara abia la
10 august, unde la 16 august Iosif Zerenyi a depus jurămîntul în calitate de
supraveghetor .cameral al acelor locuitori din Vîlcele Bune care căutau comori la
Grădişte (Arh. Mont. Theso, 3155/1805). Deşi rezolvarea formalităţilor mai dura şi
în 5 septembrie, se pare, că la sfîrşitul lunei august totuşi a avut loc o căutare
de comori oarecum formală. Căci după toate aparenţele sătenii au cerut autorizaţii de cei"~cetare doar pentru a avea acoperire, fără să urgenteze eliberarea
acestora; însă îndată cu sosirea primăverii s-au apucat de treabă. In acest fel,
fără supraveghere, puteau lucra sus la munte mai nestînjenit. Cu prilejul deplasării sale la faţa locul;ui, înainte de 26 iunie, maiorul Pechy a sesizat deja
asemenea deteriorări ale ruinelor, care pot fi atribuite doar căutărilor de comori
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începute şi continuate din primăvară (cf. Nr. 41). Ne mai constituind un interes
pentru Tezaurariat, soarta ruinelor de la Grădişte n-a mai fost croită in continuare de cei ce cultivau cercetările istorice în Transilvania, ci - pe timp îndelungat - ea a ajuns in miinile ţăranilor căutători de comori.

41.
1805 iunie 26, Sibiu
Darea de seamă înaintată de maiorul de geniu, Mihail Pecby, către forurile militare superioare cu privire la concluziile lui in legăturA cu ruinele de la Gridlştea
Muncelulul

Original, Arh. de Război, Viena, Kartenabteilung, K. VII. k. 403 1/2. Textul este
publicat, cu mici deosebiri sti la re: Siebenbilrgische Provinzialbliitter I /1805/,
249-252. C/. şi Archtrt., XXXV/jlf.•l6/, 12-13.
Anmerkungen ui ber die vorgefundcne Stadt Gredistie. Nemlich:
Drey 1/2 Meilen in ge:-ader Linie si.idwărts von Szaszvaros am Fusze des
I3erges Muncsel und aur der sogenannten Anhohe Gredistie, mitten in einem alt
gewordenen Buchen-\Valdc, wurden schon vor einem Jahrc Rudera ciner unbekannten Stadt entdcckct, bei de:ren Besichligung fand ich vom Bcrgc Muncsel
herabsteigend:
Erstens: Die Ui bcrblc i bsel ei nes an tiken Tempcls Monopteros nach der Art
gcbauet, wie der Serapis Tcmpel in Pozzuolo. Dieser zirkelrunde Tempel hatte
15 Klafter im Durchmesscr, war von dcm nemlichen Syenit Porphir erbauet als
wekhe am Schloszberge Deva ersichtig sind. Die Stylobaten daran sind um und
um sehr wohl crhalten, dic Saulcn aber fand ich nicht mchr. Der ungemcin
harle Stein ward von darnahligen Steinmetzer bewunderungswi.irdig schon gearbeitet. In der Mitte, wo der Platz des Altars war, fand ich, dass selber ausgegraben und davon schon verschleppet gewesen, dic gewohnlichen 4 Stiegeplatzel
sind dabci ersichtig.
Zweitens: Die Stadmauern waren von behauenen, weichen Quader-Stcin, aus
ciner gewohnlichen SandbaustC'in Art.
Drittens: Die Rudera von Wasserleitung bringen cine hohe Meinung von darnahligen Ki.instlern bei. lrdene, cylindrischrunde Rohren von 14 Zoll Durchmesser,
in Lichten liber drey Schuh hoch und drey Zoll massiven dicken Wănden,
wurden in rund ausgeholten Steine eingelegt und in einander verki.ittet.
Viertens: Sah ich die Rudera eines Baadhauses, so wie selbe in alten Zelten
erbauet werden pflegten. Das Labrum davon von obigen Syenit Porphir ausgehauen war auf mehrere Schritte verschlerppet. In Tepidario war der Fuszboden
mit einem 6 Zoll dicken, wasserhăltigen Cementmalter beschlagen und auch die
Seiten bis auf Wasser-Einlasz-Oefnungen, welche sich bis auf jetzige Zeiten
bewunderungswi.irdig wohl erhalten haben. Schade, dass die unkundigen Schatzgdi.ber in der Hoffnung unter diesem Cementboden Schatz zu finden, solchen
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durchgebrochen haben. Man sehet darin die Uiberbleibsel von Ephebia, Apodyteria, Elaeothesia, Fdgi.darium, Tepidarium und Laconicurn, als die gewohnlichen
Unterabtheilungen der alten Baadhauser.
Jetzt fraget es sich von was filr einer alten Stadt m()gen hier die Uiberbleibsel
vorhanden seyn?
Ich finde einen vom Gebilr.ge so eng eingeschlossenen unfruchtbaren Boden in
sich, selbst vor einer Stadt sehr unschicksa.rn, die Umfassungsmauer sind selbst
zu klein filr eine Stadt, und alles deutet an, dass dieses ein Land-UnterhaltungsOrt in Sommerszeiten und der nemUche, weloher von alten Geographen Ptolemaeus mit Nahmen Acquae in seiner Geographie von Dacien bezeichnet ist, war.
Denn:
Erstens: Es stimmt mit der geo~aphischen l.Jage der Lange und Breite, so wie
es Ptolemaeus angibt, die Lage diP.Ses Orts ziemlich liber ein. Ptolemaeus setzt
die Breite von Apulum oder Carlsburg 46°, 2', 3"" (ob es nur 46", 4', 21"" habe).
Nun mag dieser Ort 7 un.grische Meilen sudwarts Carlsburg liegen, welche na~eh
Ptolemaeus Bestimmung von Apuluan ungefahr 45°, 58' gabe. Er setzt aber
Aquae auf 45°, 2', 3" Breite, da er keine Genauigkeit in Angebung dc-r Minuten
beobachtet, so ware dieses ihm schon ziemlich nahe, aher ldie wahre Breite
dieses Ortes mit 45°, 58 Minuten, wenn wir bedenken dass Hermannstadt 46° habe,
ist sehr ilbereinstimmend.
Was die Lănge beider Oerter anbelangt, so setzt er selbe nur mit wenigen
Unterschied auf die nemliche Lănge, wie auch in der That die Lănge beider
Oerter keinen Grad Unterschied ausmacht.
2-tens. Die auffallende Rudera einer grossen Wasserleitung, die dort vorgefundene Băăder machen diesem Orte den Nahmen Acquae ganz passcnd.
Uibrigens war dieser Ort keinesweges zu militairi~hen Absichtcn erbauet,
denn dazu war es hăchst unschicksam wegen der Beherrschung deren gleich
unmittelbar darauf liegenden Berge Muncsel und C'rOdian. HE>rmannstadt, am
~6 -ten Juny 1805.
Pechy, Major vom Gcnie-Oorps
kntecedentele raportului lui Pechy nu sînt încă clarificate. Considerat cel mai
bun arhitect neoclasic al. Transilvaniei contemporane, cultul inginer de geniu se
remarca fără îndoială printr-un viu interes istoric. De exemplu cînd in primăvara
anului 1804 a fost nevoit să petreacă mai multe săptămîni la Alba Iulia, a 'cercetat
şi arhiva capitlului, şi despre această vizită relatează unnătoarele: " ... A fejedelmek originalis levelbeli correspondentiaji ls ott vagynak be kătve. Ha itt
lalmam es ifjabb volnek, a hist6riara sok nevezetes dolgokat szedegethetnek ki
bel6lle, mert az archivum meglehetos j6 rendben vagyon szedve, de ezek a ven
kanonok papok azok olvasasaval fejeket nem torik ... " (Arh. ist. din Cluj a
Academiei R. S. România, arhiva fa.mi!l.iei Pechy, 14. V. 1804). La Alba Iulia sau
la Sibiu unde staţiona a avut prilejul să audă în abundent ştiri care i-au putut
stîrni interesul faţă de ruinele de la Grădişte şi în calitatea lui de amator al
tradiţiiLor arhitecturale antice. Totuşi este mai verosimi[ că Pechy, directorul
oficiului de fortificaţii, a descins la fortificaţia din munte la ordinul superiorilor
săi, ca să se pronunţe despre eventuala valoare militară a ruinelor seculare.
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presupunere pare să fie confirmată de faptul că originalul raportUlui
publicat mai sus a ajuns în Arhiva de război din Viena împreună cu actele
contelui Joseph Mitrovsky, care a fost pe timpul întocmirii raportului lui Pechy
comandant militar suprem al Transilvaniei. Faţă de părerea înrădăcinată in: literatura de specialitate, potrivit căreia Pechy ar fi fost conducătorul săpăttltilor
camerale, realitatea este deci aceea, că el nici nu a luat parte la săpătu'ri şi
descinderea lui scurtă la faţa locului a avut loc doar în anul următor încheierii
acestora. Opinia publică de mai tirziu, neorientată, i-a legat numele de săpăturile
de la Grădişte datorită faptului că raportul lui de mai sus a fost singura comunicare contemporană tipărită despre aceste cercetări arheologice.

42.
1806 mai 26, Hunedoara
Procuratorul domenial Paul Torok ii relatează lui Gheorghe Aranka, secretarul
transilvăncne pentru cultivarea limbii maghiare, fondată şi pentru
adunarea şi publlcarea izvoarelor istorice -, despre săpăturile de la Grădiştea
Muncelului şi ii trimite citeva din vestigii. li împărtăşeşte părerea că cetăţile· din
Munţii Orăştiei sint de provenienţă dacă.

SocictăţU

Original, Biblioteca Centrală Universitară, Cluj, Mss., nr. 753, fol. 9-10.

Melt6sagos Ur, kGli::inăson tisztelt j6 Melt6sagos Uram!
Ha clkerGlhetetlen akadalyaimra nezve eddig kestem is, de egeszszen elmulatni
nem akartam, hogy parantsolatja szerint az elmult csztendoben az havasokon
talalt regisegekbol valamivel a Melt6sagos Urnak ne udvaroljak.
A kesedelem pedig abb61 ki::ivetkezett, hogy olyas valamivel kivantam volna
udvarolni, ami ritkabb es nevezetesebb lenne; arra azonban hoszabb ido mulva
s<>m tehettem szert. Vegre a kozelcbb mult esztend6ben az hivatalom helyin es a
varmegyem kivtil kelletett to\'abb foglalatoskodnom ugy annyira, hogy az egesz
esztend6ben egyszer sem jarhattam az havasokon.
Az is, amivel most udvarolhatok igen tsekely es nintsen kivansagom s igyekezetemhez mersekelve.
Egyik tjrgya pedig a jelen val6 udvarlasomnak a veres viaszra nyomott aranyok
formaja. Ezekb61 az aranyokb61 nekem egyet sem akartak maga val6sagaban
meghagyni; azert minekelotte beadtam volna, eszerint fonnajukat vettem. Mely
formakb61 az 1-so a Lyzimachus aranyain levo Lyzimachus kepit, a tobbi egeszszen a 9-dikig a Lyzimachos aranyai mas felit abrazoljak, amelyek ti::ibb olyan
arnyoknak nyomai es kGlon kGlon azert tart6ztattam el formâjukat, mivel j6l
megtekintve mindenik valamely ki.ilonbseget mutat, a 10-dik es 11-dik a kozon
aranyai mind a ket felin val6 kepe.
A masodik darab, mivel udvarlok egy tud6sitasom, melyet az elmult 1803-dik
esztend6ben augustusnak 26-kan terjesztettem a felseges kamarai Kiralyi Thesau-
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es amelyben az hm•asi regisegek:nek azon ideig elăttem esmel'tes
fedeztem fel.
Ezen tud6sitâsom ideje utan, ugy mint 1804--ben meg tobb egyebeket is talaltak azon havasos helyeken, melyekibăl meg egy keves regi buzat es benne egy kis
teglat is batorkodom ldildeni; nevezetesen a buzcir61 azt megjegyezven, hogy az a
gregyistyai vărnak Inind kerUletiben, mind azon kivG.l tobb helyeken tal.altatik
majd tsak a fold szinin, es allasab61 kitets2'Jik, hog:y ottan afele gyGjtet gabona
sok voit.
Ha az Ur Isten eletiinknek s tsendessegiinknek kedvezni fog, a tobb eddig
azon havasos helyen felfedezett, vagy ezutan is felfedezhetă allapotokat is irasban
veszem, s a Melt6sagos Urnak velek kedveskedni fogok. Ami pedig a fennforg6
havasokon talaltatott s a felyebb emlitett es ide rekesztett tud6sitasomban foglalt
erossegek eredetit illeti, azokat semininek inkabb ăllitani nem lehet, mint a
Dacusok erossegeiknek, melyeket Gabriel Bratier a Tacitus supplimentwnaban
emlit, s amelyekbăl tudni illik Trajanrus a Dacusokat kiirtotta minekelotte Decebalust61 Sarmizegaethusat s vele egyiitt Daciat elfoglal.ta.
Most, hanem ha alattomban, de e-gyebkent ottan kintset vagy regisegeket nem
l"eresnek. Az eddig tobb mint ketezer darab aranyakban bevett kintsen kivUl
a kira.J.yi Aerarium a kintskereses utan val6 jarasb61 kapott tapasztalas szerint
mar azt az hasznat is akarja azon havasoknak venni, hogy, viz es fa eleg leven,
nevezetes vas hămorokat epittessen oda; a mellett pedig remeljiik, hogy ott.an
egyeb nemesebb banyaszatra is akadunk.
AZ<lnban igyekezve, hogy băvebb tud6sităsomat kG.ldhessem ezutan ebben, addi;g
is mely tisztelettel maradtam a MeH.6sagos Urnak alazatos szolgaja,

rariatus eleibe,
kărnyiilallasait

VHunyadon,

măjusnak

26-kăn, 1806-dik
Ponori Torok Pal mk.

esztendăben,

Săpăturile şi

vesti'giile de la Grăd~te au atras încă mult timp interesul opiniei
din Transilvania. O dovadă caracteristică acestui inter-es o constituie
scrisoarea de mai sus. Din interesul larg stirnit 'de săpăturile de la Grădişte primele in acest gen la noi - au luat naştere în deceniile următoare cercetările
arheologice sistematice din Transilvania.

ştiinţifice

S. JAKO
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Anexele raportului din 13 octombrie 1804
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UN CIMITIR DE INCINERA ŢIE DIN SEC. VIII LA
(JUD. ALBA)

In urma

cercetărilor

TURDAŞ

întreprinse in ultimii ani pc teritoriul satului

Turdaş,

situat

la circa 24 km spre NE de> Aiudt, au fost identificate>, printre altele, urmele unui
incineraţie prf'feudal (fig. 1). Cimitirul sf' află la 3 km spre NE de satul
la 1 km depărtare de şoseaua Ocna-Mureş-Fărău, pe partea nordicii a
dealului "Clocita", unde, in toamna anului 1968, s-au produs masive alunecări de
teren (fig. 2).

cimitir de

Turdaş şi

Intr-una din rupturile ivite ca urmare â. alunecării, locuitorul Ion BotPzan din
a observat fragmente ceramice, oase calcinate şi cărbuni. Plecind de la
aceste indicii, in septembrie 1969 şi in primăvara anului 1970, prin recunoaşteri
pe teren fi'cute de M. Blăjan, au fost identificate şapte morminte de incineraţie
cu urne, descrise mai jos sub nr. 1-7, dintre care patru au putut fi intregile.
Poziţia celor descoperite întîmplător a fost trecută pe plan cu aproximaţie.

Turdaş

Pentru precizarea ştiinţifică a acestor descoperiri şi salvarea altor morminte
ele distrugere, între 23 şi 30 septembrie' 1971, au fost efectuate săpături
de salvare in aria cimitirului2. Pe locul unde anterior au fost descoperite mormintele amintite, s-a săpat o suprafaţă totală de 117 mp (fig. 3, 4). Săpăturilc> au
scos la iveală alte 11 morminte de incineraţie, fără a putea să se precizeze li mi telP
cimitirului, a cărui intindere este ::nai mare, după cum indică numeroasele
fragmente ceramice şi oase arse împrăştiate de-a lungul rupturi.lor provocate de
ameninţate

alunecări.

In secţiuni, la nivelul humusului antic. au apărut izolat cîteva fragmente ceramice din epoca bronzului", un cui, o verigă de fier şi oseminte de animale.
Mormintele se găsesc sub· solul vegetal, gros de 0,15-0,20 m, intr-un strat de
pămînt brun~enuşiu, cu lentile de humus şi pămînt negricios, a cărui grosime
variază între 0,40 şi 0,90 m. Urmează un strat cu lut galben, care în urma deplasărilor de teren a pătruns neregulat sub formă de icuri in nivelul superior, rezultînd un profil cu straturi deranjate. In acest strat lipsesc urmele de cultură
materială.

Spre deosebire de binecunoscuta staţiune neolitică 1'urdaş (jud. Hunedoara), de liugă Orăştie, acest sat, cu aceplnă acum necercetat din punct de vedere arheologic, se află îu judeţul Alba.
1
Lucrările au fost efectuate, sub supravegherea prof. K. Horedt şi D. Protase, de Ioana Hica de la Institutul
de istorie şi arheologie din Cluj şi de Mihai Blăjan, fost student la Facultatea de istorie-filozofie a Universităţii din
Cluj, astăzi muzeograf la Muzeul Municipiului Mediaş.
1

pşi nume,
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Tvr da~ ~

•

Fig. 1. - Poziţ i a geogr afică a ~a tului Turdaş.

Fig. 2. - Locul citcitirului de la ., Clocita",

văzut

dinspre nord-est.

Dăm

m a i jos descrierea mormin telor, începînd cu cele descoperite înainte de
ş i numerotîndu-le î n continuare pe cele d ezvelite în septembrie 1971.
MormîntuL 1. Urnă fragmentară d e tip borcan lu c ra tă la roată înceată, din
pastă cu mul t nisip în coiTliPoziţie, de culoare cas1anie cu p ete negricioase. Decorul,
situaJt in pa r tea superioară a vasului, se compune din două benzi de linii ondulate
~ezate d easupra unei b enzi de lind.i oriiZontale. Dimensiuni : 1. 17, Dlf. 8,5, D.p. 20 cm

să p ătură 3

1 Mormintele descoperite Inainte de
Descoperiri sla111 şi f eudale timpurii la

săplitură
Turda ş,

au fost semnalate de M.

Blăjan,

In cadrul unui articol cu liUul

in Echinox, Cluj, nr. 8-9 (aug.-sept.) 1970.
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Fig. 3. - Planul cimitirului: l, morminte de inclneraţie cu umli, descoperite în slipliturli:
2, morminte de incineraţie cu urnă, găsite întîmpllitor; 3, morminte de incineraţie
cu groapA simplă (fărli_ urnli), descoperite în slipătură.
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cu urn ti ,. in situ" (;\1. 16 - :'>1.18).

2
Fig. 5. - Morminte ,. in situ " : 1) 1\I. 17 ; 2) M. 18.

(fig. 6/ 1 ş i 8/ 1) 4 • In urnii s -a u găs i t oase uma ne calci na te, · ce nuş~t, d teva bucă ţe l e
d e căr bun e şi fra gm en te din la m a unui cuţ i taş de fie r (fig. 10/ 1-3). In groapa
se pul c r a l ă, la circa 0,20 m spre nord-est de urnă , SE- a fl a un s trat subţire de
c ă rbuni. Cantita tea mare de oseminte d e po z itală în urnă a ra t ă că mormîntul
a p a rţine unui adult.
• Utilizăm urm ă toa rele prescurtări : M = mormintul, î = !n ă lţimea, Of = diametru! fundului, Dp = diametru! pfn·
tccelui, Dg = diametru! gurii.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

DISCUŢII,

645

RECENZII

Fig. 6 . - Urne lucrat e la

roată

( 1- 3)

şi

cu mîna (4) : l)M . l ; 2)M.7 ; 3)M.2; 4)M.6 .

Mormîntul 2. Urnă luc rată la roată din pa stă nisipoasă neuniform arsă, cără
mizie în interior ; prezintă p ete cenW?ii negricioase p e peret i. De .formă alungită, ca
are fundul gros, a lbi at-concav, gîtul scurt, buza r ăs .frînt ă oblic în afară. D ecorul este plasat pe umărul şi pîntecul vasului, for m at din caneluri la rgi, lipsind
complet în partea inferioară. Dimensi uni : l. 15, Df. 6,5, Dp. 1.1, Dg. 10,5 cm (lig. 6/3).
Urna conţinea oase umane calcinate ş i cenuşă, care umpleau vasul pîn ă la nivelul
umărului, precum şi un vîrf de săgeată din fier (fig. 10/7). Dime nsiunile reduse
a le urnei şi cantitatea mică a oaselor calcinate ar putea să indice un adoles·ce n t.
Mormîntul 3. Se pă strează o parte din fundul vasului urn ă , lucrat la ro ată
din pastă de culoare c ă rămiziu-c en uş ie . Df. 8 cm.
Mormîntul 4. Din urna distrusă s-au p ăstrat doar cîteva fragmente, care arată
că vasul a fost lucrat la roată, din pastă a rsă cărămiziu , cu pete cen u şii. în
m9rmînt s-au aflat şi oseminte uma ne ca lcinate.
Mormîntul 5. S-au gă:::it numai cîteva cio buri dintr-o oală lucrată la roal ă ş i
oase umane arse.
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Mormintul 6. Urna, neornamentată, a fost lucrată cu mina din pastă grosolană,
<Jmestecată

cu nisip !'ii pietricele. In urnă s-au găsit oase calcinate şi citeva
de cărbune. Intregită parţial, ea are următoarele dimensiuni: I. 24, Df. 9,5,
Dp. 20 cm (fig. 6/4).
Mormintul 7. Urna s-a găsit sfărîmată, cioburile ei fi.ind împrăştiate. In urnă au
fost depuse cenuşă şi osr-minte calcinate, care, după mărimea lor, aparţineau un:bi
adult. Vasul-urnă este lucrat la roată înceată dintr-o pastă cu pietricele in compbzi t,iP şi are culoare gălbuie. Partea inferioară s-a putut reconstitui şi astfel.' se
obse-rvă că in exterior fundul este ~or albiat. Dimensiuni: I. 12, Df. 10 om (fig. ,6/2).
1\lormfntul 8. Groapa sepulcrală este aproximativ rotundă, cu diametru! de
0,35 şi adîncă de 0,30 m. Urna foarte sfărîmată, de culoare negricioasă, are
pîntecul bombat, fiind lucrată cu mîna dintr-o pastă grosolană, amestecată cu
pidricele, nisip fin şi cîoburi pisate. Dimensiunile vasului nu se pot preciza.
Pe fundul urnei erau aşezate oase calcinate umane, miirunte, împreună cu citeva
bucăţi de cărbune şi o placă de fier (fig. 10/8). Mormintul aparţine probabil unui
copil.
1\Iormintul 9. Incineraţie fără urnă. Intr-o groapă simplă, aproximativ rotundă,
cu diametru! de 0,30 şi adîncă de 0,62 m, se aflau resturi clnerare, printre care
S<' puteau distinge două fr3gmC'ntc de craniu şi bucăţi mari de oase arse provenite
dt• la miini sau picioan·. Mormintul aparţine probabil unui adult.
bucăţele

Mormintul 10. lncinercţic fără urnă. Iksturilc funcr2re C'rau depuse direct intr-o
groapit simplă, de formă alungită cu diametru! de 0,70-0,40 şi adîncă de 0,75 m.
Jn groapă s-au descoperit bucăţele· ele cărbune şi oase calcinate, ale căror dimensiuni indică apartenenţa mormîntului la un ;:Jdult.
Mormîntul 11. OasC'le umane arse şi bucăţelele de cărbune presărate in pămîntul
de umplutură din jurul urnf'i conturează forma şi mărimea gropii. Ea este. de
formă rotundă cu diamf'trul de 0,60 şi adîncă de 0,35 m. Urna, fragnwntară, are
fw~dul uşor conca,· in exterior. Ea C'Ste lucrată la roată înceată din pastă nisipoasă
~11·s:1 cărămiziu, cu pete ncgricioase. Pe umăr urna avea o bandă de linii in val, după
cum arată un fragment din partea superioară (fig. 9/1), sub care urmau benzi
clC' linii orizontale', ce ucopereau zona inferioară a vasului. Dimensiuni: I. 14,
DI. 10, Dp. 21 cm (fig. 7/3 şi 8/3). Urna a fost umplută pină la umăr cu oase
calcinate, printre ele distingindu-se un fragment de mandibulă şi un dinte de· adult.
Mormîntul 12. Groapa funerară are formă rotundă cu diametru! de circa
0,45 m. In interiorul ci, la adîncimea de 0,35 m, s-a găsit o urnă fragmentară,
lucrată la roată din pastă nisipoasă de culoare' cenu~ie-negricioasă. Pe umăr ea
C'ste decorată cu canl'luri largi, iar pe fundul plat se distinge o adîncitură. Un
fragment de gît, găsit în groapa sepulcrală, nu parc să aparţină urnei, ci unui
alt vas. Dimensiuni: J. 17, DL 7,5, Dp. 14 cm (fig. 7/1 şi 8/2). In 1.1rnă au fost
u<;;ezate oasele arse, mărunte şi friabile, printre care predomină fragmente de craniu
şi oase lungi, ale căror dimensiuni reduse arată că mormintul aparţine unui copil.
Mormîntul 13. Incineraţie fără urnă. Resturile cinerare sint depuse direct într-o
groapă simplă, de formă rotundă, cu diametru! de 0,40 şi adincimea de 0,35 m.
Cantitatea oaselor este foarte mică -(15 fragmente), majoritatea proverund din oase
lungi. In mormint nu s-au găsit bucăţi de cărbune şi nici obiecte de inventar.
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Mormintul 14. Incineratie fără urnă. Intr-o groapă rotundă cu diametru! dL'
0,55 şi adincimea de 0,35 m au fost depuse resturi cinerare. In umplutura gropii
s-au presărat bucăţi de oase umane calcinatc, bucăţele de cărbune şi citeva fragmente ceramice, prea puţine însă ca să poată alcătui un vas.
Mormintul 15. Groapa, adîncă de 0,40 m, conţinea fragmente ceramice care provin de la două vase. Primul este lucrat cu mina şi din el s-a păstrat fundul modelat
dintr-o pastă grosolană cu multe impurităţi. Are diametru! de 8 cm. Cele citeva
fragmente din vasul al doilea sint lucrate din pastă nisipoasă, cu roata înceată, avind
ca decor benzi de linii paralele şi in val (fig. 9/2-3). S-a mai găsit un vîrf de
cuţitaş din fier (fig. 10/6). Groapa sepulcrală nu conţinea oase şi cărbuni.
Mormintul 16. Urnă zveltă, înaltă, găsită la adincimea de 0,50 m. Modelată cu
mina din pastă grosolană de culoare gălbuie, cu pete negricioasc: este neornamentată. Ea are o formă ovoidală, cu pereţi groşi şi o buză răsfrintă. Dimensiuni:
I. 22,7, Df. 8,5, Dp. 18, Dg. 15 cm (fig. 7/2 şi 8/6). Urna conţinea foarte multl'
oase de dimensiuni mari, aşezate - se pare - fără vreo ordine prestabilită şi un
fragment din lama unui cuţitaş de fier (fig. 10,'4). In jurul urnei au fost presărate
numeroase oase arse, amestecate cu pămîntul de umplutură din groapa al cărei
contur oval alungit are diametrele 0,60 şi 0,80 m. La marginea gropii s-au găsit
molari de bovideu şi fragmente de oase de animal, nearse, probabil, resturi de la
ofrande. Cantitatea şi dimensiunile oaselor ne fac să presupun<>m că mormintul
aparţine unui adult.
Mormintul 17 (fig. 5/1). Urna s-a găsit la adincimea de 0,40 m. Ea este lucraU1
la roată din pastă, bună amestecată cu nisip, de culoare cărămizie-negricioasă.
Decorul se compune din benzi de linii orizontale care alternează cu benzi dP
linii in val, dispuse in partea superioară a vasului. Dimensi·uni: I. 23, Df. 8,
Dp. 19, Dg. 14 cm (fig. 7/4 şi 8/4). Printre oasele calcinatc şi bucăţile de cărbune
se afla un fragment dintr-o lamă de cuţit (fig. 10/5). Mormîntul aparţine probabil
unui adult.
Mormintul 18 (fig. 5/2). Urna se găsea la adincimea de 0,75 m. Este modelată cu
mina din pastă cu multe impurităţi, inegal arsă, de culoare cărămizie-gălbuiC'.
Are pereţii groşi, corpul zvelt, gîtul scurt, buza răsfrintă şi este lipsită de ornamente. Dimensiuni: I. 25, Df. 9, Dp. 17, Dg. 18 cm (fig. 7/5 şi 8/5). In urnă se aflau
oase arse şi puţini cărbuni, care umpleau vasul pînă la jumătatc. Nu s-au găsit
obiecte de inventar. Mormintul aparţine unui adult.

Izolat, la adincimea de 0,43 m, in colţul de NV al suprafeţei, s-a descoperit un
vas fragmentar, lucrat la roată, de culoare cărămizie, aşezat cu gura in jos. Vasul
are gitul inalt, buza răsfrintă in afară, cu o nervură pronunţată in exterior. După
pastă şi profil, vasul parc să dateze dintr-o pPrioadă mult mai tirzie (sec. XV-XVI).

*
cuprinsul ariei cercetate adincimea la care au apărut mormintele este
iar la suprafaţa solului nu erau indicii despre existenţa vreunui mormint. Nu se poate stabili cu siguranţă o ordine in dispunerea lor, deşi poziţia
unora ar putea să sugereze că o parte din morminte sint aşezate in rinduri.
Din cele 18 morminte descoperite 4 (M. 9, M. 10, M. 13 şi M. 14) au resturile
In

variabilă,
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Fig. 8. -Urne lucrate cu mîna (5, 6) şi la roată (1-4). 1) M. 1; 2) M. 12; 3) M. li; 4) M. 17;
5) M. 18; 6) M. 16.
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Fig.

9. - Fragweute ccramico: lucrate la roati'i: 1) l\1.11; 2-3) 1'11..15.
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Fig. 10. - Vîri de săgeată (7), placă de fier (8) şi fragmente din lama unor cuţitaşe (1-6),
descoperite în morminte : 1- 3) M. 1 ; 4) M. 16; 5) M. 17 ; 6) M. 15 ; 7) M. 2 ; 8) M.8.
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cinerare depuse dired în groapă, iar 14 sint de incincraţie cu urnă. Lipseşte pma
acum inhumaţia, atestată în alte cimitire: Mediaşs, Ocna Sibiului 6, Guşteriţa 7 •
.Mormintele de incineraţie fără urnă au groapa rotundă sau ovală, cu diametru!
''ariabil. Ele conţin oase calcinate ~i bucăţele de cărbune, presărate în pămîntul de
umplutură, după pigmentaţia căruia se distinge conturul gropilor şi într-un caz
fragmente ceramke de la un vas (M. 14). Dintre cele 14 morminte de incincraţie
cu :urne în 5 (M. 6, M. 8, M. 15, M. 16, M. 18) urnele' sînt modelate cu mîna şi
neor.namentate. Trebuie subliniat că, într-un caz (M. 8), pasta vasului-urnă a fost
amestecată cu cioburi pisates. Dintre celelalte 9 urne, 3 sint lucrate cu roata
înceută (M. 1, M. 7, M. 11), iar G cu roata rapidă (M. 2, M. 3, M. 4, M. 5, M ..12,
M1.·17). Toate urnele au forma vasului de tip borcan lipsit de capac, cu fundul pl:::t
sau albiat-concav, avînd în medie o înălţime de circa 20 cm .
.Vasele lucrate la roată sint· in general ornamentale. Decorul este aşezat, de
reg\;llă; în jumătatea superioară, pe umărul şi pîntecul vasului. Motivele ornamentale' ·constau din obişnuitele benzi de linii orizontale ~i în val (M. 1, M. 17) sau
camiluri largi (M. 2, M. 12). Decorul este împărţit în registre: sub liniile în val
urmează benzi de linii orizontale ce dccorează vasul pînă aproape de bază (M. 11).
Ao.cste elemente ornamc>ntale se intilnesc în toate cimitirele ele acest tip din
Transilvania.
în general, resturile e:inerare au fost aşezate în interiorul urnei, umplînd vasul
pina' la un anumit nivel. Osemintele din urne nu par să fie fost aşezate într-o
01·dinP intenţionată. La mormîntul 16 în jurul urnei au fost presărate numeroase
oase incinerate, amestecate cu pămîntul de umplutură, şi oseminte de animale,
legate probabil de ritualul funerar. Analogii există la Mediaş 9 , Someşcni-Cluj 1 0
şi Nuşfalău11.

Inventarul metalic al mormintelor

constă

din fragmente de

cuţitaşe

din fier

{M;·:t, M. 15, M. 16, M. 17), care, in mod obi!?nuit, se intilnesc în inventarul m0talic

al Cimitirelor de acest fel. Vîrful de săgeată din fier găsit în mormîntul 2 arc un
spii). de înmănuşare, fiind înfipt cu vîrful în grămăjoara de oase din urnă. Săgeţi
au: mai fost găsite în cimitire similare din Transilvania12. Fragmentul de lamă din
fier (M. 8) are o margine îndoită. Referitor la întrebuinţarea lui nu se pot face
pr~cizări.

,I:H~ lipsă de cercetări antropologice, nu putem stabili decît cu aproximaţie vîrsta
defuncţilor. Ţinînd cont de cantitatea şi friabilitatca oasC'lor. în majorita1ea
<'azurilor avem de-a facf' cu ad•ulţi şi în trei cazuri (M. 2, M. 8, M. 12), cu copii sau
~

K. Horedt, U" cimitir di11 sec. IX-X e.11. la Mediaş, in Studia, Series Historin, fasc. 2, 1965, p. 11-12.
Protasc, Cimitirul slav de la Ocna Sibiului, în Omagiu P. Constantinesw-Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 153 şi 156.

•: p.
~-

'i'b.

Năgler, Vorbericht iiber die U11tersuc/amgm im Hammersdorfer Grăberfeld aus der Viilkerwa11derungsseit

schuug'iti zur

Vo/ks- tmd Landesktmde,

1~.

iu For-

1971, nr. 1, p. 65.
'
··:Analogii se găsesc în ceramica slavă de la Moldoveneşti (K. Horcdt, Ceramica slavă di" Transilvania, îu SCIV,
II, '1951, 2, p. 200, pl. VII/14). Dorolţu (Şt. Ferenczi, O descoperire slavă timpurie in Transilvania, în ActalliN, VII,
197~, p· 568-569 şi nota 14, pl. 1, Il) şi în aşezărilc slave de la Sălaşurişi Bezid (Z. Szckcly, Cultura slavă in ·sec .. VIIVIII ;,. Transilvania, în SCIV, XIII, 1962, 1, p. 52-54).
° K. Horedt, Un cimitir din sec. IX-X e.n. la Mediaş, in Studia • Serics Historia • fasc. 2, 1965, p. 10 (mormîntul
12).

••,,M,

Macrea, Necropola slavd de la Someşeni, în Materiale, V, 1959, p. 520.
'·' .M •. Comşa, Săpdlurile de la Nuşfaldu, în llfateriale, VII, 1961, p. 520.
11
I,.a Ocna Sibiului (D. Protase, op. cit. p. 156) şi la Mediaş (K. Horedt, în Studia, Series Historio, fasc. 2, 1965,
p. 9 şi fig. 9/3).
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analiză antropologică competenta ar putea eventual stabili dacă
au fost depuse resturi osoase de la unul sau doi indivizi.
Asemănările de rit. ritual, precum şi caracteristicile ceramicii, ne indreptăţesc
să incadrăm mormintele dC' la Turdaş in ~eria cimitirelor cunoscute in Transilvania sub denumirea .,de tip Mediaş", atestat<· pînă in prezent in mai multe
localităţilJ. In c3drul acestora, datate in general in s-:_·colele VIII şi IX e.n., cele
18 morminte de la Turdaş par să fie relativ timpurii. In acest SC'ns pledează numărul
relativ mare al urnelor lucrate cu mina, folosirC'a intr-un caz a cioburilor pisate
in compoziţia pastei, absenţa stampilelor de olari !;'i absenţa mormintelor de
inhumaţie. Potrivit acestor indicii, descoperirile de la Turdaş ar putea să Cie
datate inaintea necropolelor de la Guşteriţa şi Ocna Sibiului, fiind eventual contPmporane cu cele de la Ciunga, invecinată şi din punct de vedere geografic.
Dacă in esenţă cimitirul de la Turdaş se poate data aproximativ in secolul VIII,
elementele amintite mai sus ar putea să sugereze inceputul cimitirului încă in
cursul secolului VII e.n. Trăsăturile comune cu ale altor cimitire de acest fel
justifică, din punct de vedere etnic, atribuirea acestor morminte unei populaţii slave.
Ţinind seamă de numărul redus al mormintelor dezvelite, interpretările şi consideraţiile expuse aici se referă exclusiv la descoperirile de pînă acum. Ele vor
putea fi amplificate prin continuarea săpăturilor arheologice.

unrori in

O

urnă

IOANA

HICA -

UN CIMETIERE A INCINERATION DU VIIle SIECLE A

MIHAI

TURDAŞ

BLAJAN

(DEP. ALllA)

(Resume)
Les fouilles commencees en septembre 1971 a Turdaş, un village ignore jusqu'a
present du point de VUl' archeologique, ont eu pour objectif principal le cimetiere
a incineration datant du VIIle siecle.
Lt'S fouilles ont mis a jour 11 tombes situees sur la colline dite "Clocita" a
3 km NE du village. Ces 11 tombt'S s'ajoutent aux autrcs 7, decouvertes par hasard
les annees passees, dant l'inventaire a ete sauve dans la plus grande partie. De
ces 18 tombes, 4 sant a incineration sans urne, tandis que 14 ont des urnes,
dant 5 sant travaillE>es a la main, les autres au tour. Les urnes a la main n'ont
aucune ornementation Dans la pâte d'une des urnes a la main on a trouve des
tcssons broyes. Les urm·s travaillees au tour sant ornees de bandes horizontales
alternant avec des bandes de lignes ondulees.
Les objets trouves dans les tombes sant peu nombreux: quelques lames de
couteau, fragmentairC'5, un point de fleche et une partie d'une plaque en fer.
Les principaux dements pour la datation sont fournis par la ceramique. Par
rapport aux decouvertes similaires de Transylvanic, les tombes datent du VIIIe
siecle de n.e. Mais le grand pourcentage des urnes travaillees a la main, la
presence des ~ssons broyes dans la pâte et l'absence des marques de potier
indiquent probablement le commencement des enterrements au couTS du VIle
siecle de n.e.
Au point de vue ethnique, les tombes decouvertes a Turdaş peuvent etre attribues a la population slave, qui habitait a celte epoque en Transylvanie.
11 Cf. K. Horedt, Das A.warenproblem in Rum4nim, In Studrjne Zvesti, Nitra, 16, 1968, p. 118, la care s-ar mai
putea adăuga descoperirile de la Şeica Mică (K. Horedt, Viilkerwanderungszeilliche Fumle aus Siebenburgen, In German in,
25, 1941, p. 124 şi pl. 21/9), Cugir (K. Horedt, Ceramica sla11d din Transil11ania, In SCIV, II, 1951, 2, p. 198 şi pl.
V/3, X/12), Dorolţu (Şt. Fercuczi, op.cil., In AclaMN, \'II, 1970, p. 565-573).
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DIN ISTORICUL ORFEVRARIEI TRANSILVANENE.
ACELE DE PAR DIN TEZAURUL DE LA HUEDIN.;o

în colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj se află cir.ci podoab'~
de păr (ace), făcînd parte dintr-un tezaur descoperit în anul 1882, lîngă Huedin.
Format din 13 podoabe de argint aurit, el a fost achiziţionat, probabil la scurtâ
vreme după descoperire, de Muzeul Ardelean. Il găsim în registrul de inventar al
acestuia sub numerele 6113-6125. Muzeul Ardelean a participat cu acest tezaur,
alăturat altor opere de orfevrărie, la "Expoziţia istorică de argintărie maghiara",
deschisă la Budapesta în 17 februarie 1884 1•
Registrul de inventar al Muzeului Ardelean şi catalogul expoziţiei din ll:liH
unele informaţii relativ la acest tezaur. Din registrul de achiziţii al Muzeului Ardelean reiese doar că cele 13 podoabe fuseseră găsite lîngă Huedin,
împreună cu un număr considerabil de monede din timpul principelui Gabriel
Bethlen. Catalogul expoziţiei de argintărie din 1884 ne informează că tezaurul a
fost găsit în anul 1882, lîngă· Huedin, îngropat în pămînt, împreună cu monecle
purtînd datele 1622 şi 1625, adică din timpul domniei lui Gabriel Bcthlenc.
conţin

Tezaurul de la Huedin conţine: patru ace de păr, cu cap rotund, din argint
aurit; două podoabe mari (probabil tot pentru păr); o placă triunghiulară, ornamentată cu filigrane şi cu un cristal de rocă oval în centru; şase tubuleţc elin
argint cu o împletitură de sîrmă fină de argint (probabil podoabă pentru corseleta din portul femeiesc maghiar) 3 • Din aceste piese, în patrimoniul Muzeului de~
istorie al Transilvaniei din Cluj au rămas doar cinci podoabe de păr (ace). După
expoziţia din 1884 soarta uneia dintre podoabele de păr, a plăcii triunghiulare
şi a celor şase tubuleţe de 'argint aurit ne este necunoscută. Cu toate investigaţiile
făcute în legătură cu tezaurul monetar descoperit împreună cu cele 13 podoabe,
nu am reuşit să aflăm dacă şi acesta a intrat sau nu în patrimoniul Muzeului
Ardelean.
Deoarece catalogul expoziţiei din 1884 se mărgineşte doar la prezentarea fotoa celor 13 piese şi la descrierea sumară a podoabei formate din cele şase
tubuleţe şi a plăcii triunghiulare 4 , am considerat utilă prezentarea celor cinci
ace de păr din tezaurul descoperit cu ani în urmă la Huedin.

grafică

• Materialul mi-a fost semnalat de Magdalena Bunta, căreia-i mulţumesc pe această calc.
K. Pulszky - J. Radisics, AB ătvăsseg remekei a magyar tărteneti ătvăsmukidllitcison, Budapcst, f.a., passim.
• ldem, voi. II, p. 9.
• Registrul de inventar al Muzeului Ardelean, numerele 6113-6125.
• Planşa 11/1-2, reprodusă după K. Pulszky -- J. Radisics, op.cit., voi. II, planşa·anexă la p. 9-10.
1
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Acele de păr erau podoabe funcţionale, preferate şi larg folosite in portul
femeiesc medieval din zonele noastre. Sint formate, de obicei, dintr-o tijă ascuţită
la un capăt (pentru a putea fi înfiptă), prevăzută cu un cap decorativ la cealaltă
extremitate (planşa IV). Cele cinci ace de păr de la Huedin au tijele incoronate
de capete sferice5 • Partea inf<'rioară a capului de ac nu poartă nici un decor,
in schimb cea supF>riuară este bogat ornamentată (este cazul tuturor celor cinci
piese: in discuţie; \'t'Zi planşa 1). In prelucrarea decorativă a capetelor de ace au
fost folosite aproape toate tehnicile de ornamentare, practicate in argintăria medievală: auritul, filigranele, granulaţia, aplicarea pietrelor colorate.
Auritul, un~1 dintre modalităţile de a înfrumuseţa podoabele de argint sau din
ult<' metale, practicat încă din antichitate, preluat şi perfecţionat de argintarii din
<'vul mediu, este prezent in cazul nostru sub forma tehnicii .,aurului ars". La
baza acestui procedeu stă un amalgam de consistenţa unei paste, preparat din
fi părţi rle mercur şi 1 pa1·tc din aur praf; ames~ecul, strecurat printr-o piele de
cămilă, pentru a elimina surplusul de mercur, se aplica cu o perie de sirmii,
prin tamponări repetate, pc obiectul care trebuia poleit. Piesa astfel pregătită
se punea in fO<', pentru ca mercurul să se evapore. După răcire se lustruia, obţi
nindu-se un polei de un galben pal 0 •
Filigranul, tehnică de tradiţie orientală, ajunge prin intermediul artei bizantine, care a preluat-o7, cunoscută şi mai apoi pe larg practicată atit în Italia,
îndeosebi in Veneţia, cit .şi in Peninsula Balcanică. in special pe coasta dalmatină8. Din aceste zone, fie pc calc directă, Iie prin mijlocirea centrelor din Ungaria,
filigranul se răspîndeşte şi in Transilvania, incepind din secolul al XV-lea 9 •
Elementul de bază al filigranului este sirma de aur sau de argint. foarte fină,
obţinută in general prin trefilarc, fin răsucită. Aceste fire in torsadă se sudau
pe fondul de aur sau de argint, descnind motive geometrice sau florale. Sudarea
se făcea fie prin simpla încălzire a suprafeţelor de lipit (acesta fiind un procedeu
mai vechi), fie utilizind un ame-stec de sudură, compus din 2 părţi de argint
şi 1 parte de cupru 10• In orfevrăria transilvăneană tehnica filigranului îşi atinge
perioada de inflorire in cursul secolului al XVI-lea. ,\cum apare şi o nouă modalitate de ornamentare: filigranul asociat cu smalţ - emailul filigranat. Acea'ită
tehnică s-a răspîndit foarte mult in Transilvania şi in Ungarian. Emailul filigranat seo întemeiază pe două elemente: întrebuinţarea filigranului pentru a desena
motive florale şi folosirea unui smalţ opac, de diferite culori, pC'ntru a colora
aceste motive floraJe. Atit filigranul, cit şi smalţul au fost cunoscute şi aplicate,
1 Capul sferic se obţinea prin audarca a două emisfere, lucrate prin prcsare·martelare, folosindu-se o placA groasă,
din metal dur, cu adJnclturi emisferice şi nişte dăltiţe cu capete rotunjite, de obicei din metal moale (plumb). Foaia
subţire de aur sau de argint se aşeza deasupra plăcii fixate pc un suport dur (lemn tare sau metal). Cu dăltiţele cu
capete rotunjite se lovea, apăslnd uşor, foaia de aur sau de argint, ln dreptul adillciturllor. Foaia se lndoia, luind forma
acestor adlncituri -emisferă. Vezi E. Vattai, l\'lhd11y adat cu otvosmesterslg ls szerszdmok tortinnlhe: (XI-XIX. s~,
In Ardlfrl, an. 80, 1953, nr. 2, p. 156.
.
1 La grande E11cydopidie, Edition I,arimault et C1e, Paris, f. a., voi. XIV, p. 946; vezi şi 1. Schey, A kozipkoti
ott~os"'vl!luet is az antik hagyomdnyok, Dudapest, 1935, p. 50.
ti
' C. Nicolescu, Argirlldria laicd şi religioasd inJ4rile rom4ne (sec. XIV-XIX), Bucureşti, 1968, p. 24.
• V. Vătăşianu, Istoriii artei fe11dal1 in J4rile rom411e, Bucureşti, 1959, vot. 1, p. 877.
1 ldem, voi. 1, p. 447.
10 L4 gra11de
Enc}'clopldie, voi. VI, p. 821.
u V. Vătăşianu, op. cii., voi. 1, p. 877; C. Nicolescu, op. cit., p. 24.
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ce-i drept, separat, de argintarii transilvăneni şi înainte de secolul al XVI-lea.
Asocierea lor ne duce spre influenţa centrelor din nord-estul Italiei 12. Incepind
din secolul al XVII-lea, filigranul şi emailul de filigran îşi vor ceda locul altor
tehnici decorative: ciocănirea, cmailul pictat etc. 13
Granulaţia, ca şi filigranul, îşi are originile în lumea orientală 14 . A fost cunoscută din cele mai vechi timpuri nu numai in Orient şi în lumea egeeană 15 , dar
şi în Italia; etruscii, de pildă, au fost mari meşteri în granulaţie. Componentul
principal al granulaţiei este perla fină de aur sau de argint - granula. Granulelc
se obţineau prin turnarea aurului sau argintului topit în praf de cărbune. Potrivit
legii coeziunii, aurul sau argintul topit, ajuns in cărbunele pulverizat, ia fonna
unor mici picături, perle, menţinînd această formă şi după ri'tcire1n. Aplicarea
perlelor ca elemente decorative se putea face în două feluri: fie că erau sudate
direct pe un fond simplu, fie 61 erau combinate cu filigranul. In primul caz.
dimensiunile perlelor de argint cresc mult. In al doilea, perle foarte fine şi m:truntf', ca firul de nisip, sînt presărate peste plasa de filigran. Granulele se fixau
fie prin simpla lor încălzire, deci lipindu-le pur şi simplu, fie cu ajutorul unui
praf de sudură (borax)1 7 • Filigranul combinat cu granule - filigranul perlat constituie una dintre rnodalitii.ţile de ornamentare larg folosite in orfevrăria golică
în Transilvania din secolele XV -XVI•s, dîndu-i chiar o notă specifică.
Pentru a înviora coloritul podoabelor, pentru a L~ mări frumuseţea şi valoar•'zt.
se folosea încă un procedeu de vechi tradiţii: aplicarea pietrelor (a pietrelor preţioase sau semipreţioas·e, dar şi a pietrelor de sticlă colorată). Operaţiunea se
făcea prin bordurare (sertizare) sau prin ţintuire 1 u. Şi în cazul sertizării avem
de a face cu mai multe posibilităţi. Uneori se sudau benzi (simple sau zimţatc)
pe fond, formînd un fel de casete pentru prinderea pietrei. Alteori fondul este
perf.orat şi în orificiul astfel creat se suda o plăcuţă poligonală (de obicei triunghiulară, dreptunghiulară sau hexagonală), colţurile căreia se îndoiau apoi peste
piatră, fixînd-o ca în nişte ghiare.
Argintăria medievală din Transilvania oferă splendide piese care exemplifică
răspîndirea şi practicarea tehnicilor decorative prezentate pe scurt mai sus. Poleirea, păstrată integral sau doar ca unne, o întîlnim pe mai toate piesele de argintărie, fie ele de cult, fie profane. Ni s-a păstrat din secolele XV-XVI un bogat
material de orfevrărie care ilustrează arta meşterilor argintari de a minui
filigranul, filigranul periat sau emailul filigranat în ornamc-ntarea operelor lor.
Potirul bisericii cvanghelice din Băgaciu (jud. Mureş)2o, cel al bisericii evanghclice
din Slirnnic (jud. Sibiu)21, ambele din secolul al XVI-lea. poartă pe talpă, pe
trunchi, pe nod şi pe suportul cupei un bogat decor format dintr-o împletitură
11

J, :Bielz, Arta aurarilor

11

J.

saşi, :Bucureşti, 1957, p. 20; V. Vll.tăşianu, op. cit., vot. I, p. 878.
Blelz, op. cit., p. 18 şi p. 23.
,. 1dem, p. 20.
,. I. Schey, op. cit., p. 50.
11 La gra11de E11cyclopidie, vot. VI, p. 821 ; I. Schey, op.cit., p. 51.
17
I. Schey, op. cit., p. 52; 1'>1. 111. Popescu, Podoabe medievale tn t4rile rom4ne, Bucureşti, 1970, p. 13.
11 J. Bielz, op.cit., p. 17.
11 M. M. Popescu, op.cit., p. 15.
10
V. Vătăşianu, op.cit., p. 879; V. Roth, Bes:tercei iilviismuvek, in ArchErt, an. XXXIV, 1914, p. 362.
11 V. 'Vătăşianu, op.cit., p. 881; V. Roth, Az egyhdzi kehely llirlineli fejliJdise Erdllrbm, in ArchErt, Gn. XXXIJ
1912, p. 113.
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de filigrane, presărată cu perle fine de argint. Delicatele căniţe liturghice, achizi\ionate de Muzeul Naţional din Budapesta de la Oradea, opere datînd de la
!nceputul secolului al XVI-lea, de asemenea au fusul ornamenlat, pe toată înălţimea
lui, cu o adevărată capodopera dC' filigran perlaF'1.
Din mulţimea piC'sf'!or de orfevrărie decorate cu email filigranat, amintim aici
doar două: vestitul potir "Suky'· şi pocalul "Corvinus". Primul, executat (la
comanda unui bogătaş de la Juc pentru episcopia din Alba Iulia) probabil de
un meşter clujC'an in 14402 1 : al doilea executat in 1462 in atelierul lui Wolfgang
Zulinger din WiPncr-N<'ti.Stadl. urmaş al unui meşter sibian, aşezat in sus-amintita
localitate2 4 •
Potirele' din Rupl'a (jud. BraŞO\'), Tărpiu (jud. Bistriţa-Năsăud) şi Al\x>ştii
Bistriţei (jud. Bistriţ3-Năsăud) h1 schimb ne ilustrează folosirea granulelor, independent de filigran. Pl'rlck ciP argint carC' dC'corcază coşul cupei potirelor citate
sint mult mai mari decit N'lf' întîlnite in cazul filigranului perlatzs.
Trecerea in rPvistă a tehnicilor intilnite in ornamcntarca acelor de păr de la
Jlucdin am considerat-o nec~arc"1 pPntru a da claritate prezentării ce urmează.
1. Ac de păr din argint aurit. cu cap sferic, format prin sudarea a două emisfc•re. Pc linia de sudur{, este mont<Jt un gros şnur de argint, in relief pronunţat.
Şnurul este dublat de un brîu din fir de argint fin răsucit, aşezat deasupră-i.
PartC'a inferioară d capului de ac ar<' suprafaţa nrtedc"1, neornamentată. O împletitură de filigran.C', ale c:m·i fire in torsada dPsenează minuscule cerculeţe, acoperă
ca o plasă dantPlală p<trl!'a supc·ricară a capului de ac. Plasa dl' filigrane este
presărată cu pPrle finl' d<· argint, aşPzat<o pe punctele de atingC're ale cerculeţelor
sale. Capul acului este incoronat de un cristal de J"Ocă, prins in 8 ghiarf'. Treocerea
d(' la capul sferic la tija acului Sf' realizează printr-un guler simplu (planşa 111/3).
fJimensiuni: lungimea totală a acului: 15 cm, din care: înălţimea capului: 3,20 cm
(împreună cu piatra). a gukrului: 0,40 cm. lungimea tijei: 11,40 cm. Diamctre:
cap: 2,90 cm, guler: 0.50 cm. tijă: intre 0,20 cm (la bază) ~i 0,10 cm (la vîrf)26.
2. Ac de păr din argint aurit, cu cap sferic, cu un dublu brîu de fir subţire
in torsadă p(' linia de sudurii a celor două emisfere formind capul de ac.
Partea inferioară a capului de ac est(' neornaml'ntală, in schimb pe partea superioară se remarcă un bogat decor: filigrane, granule, pietre colorat('. Decorul
este compus din şapte motivP: şase aşezate paralel cu briul dublu de la jumătatea
înălţimii capului de ac. iar al şaptelea in virf. In cazul primelor şase motive,
componentul principal coste un motiv flora! cu cinci petale (cinci cerculeţe de
filigran). In centrul fiecărui motiv flora! sco află cite o piatră roşie (granată),
ţinută de 3 ghiare. Motivul flora! este inconjurat de un dublu cerc de fir in torsadă.
ln spaţiul dintre arcurile inferioare ale acestor cercuri şi briul marcind jumă
tatea înălţimii capului de ac, sint aşezate şase granule mari, înconjurate, fiecare,
de cite un fin cerc de fir de argint răsucit. Perle mari de argint împodobesc
de asemenea şi cercuri!(' duble ale celor şase motive. Arcurile superioare ale acestor
Vătăşlanu,

op. cU., p. 885; K. Pulszky - J. Radisics, op. cU., voi. I,

planşa-anexă la p. 87-88.
tehnica lntnnite la a=.;t potir, V. Vătăşianu li datează lnsăln printul sfert al secolului al XVI-lea, vezi op.cil., p. 876.
•• J. Bielz, op.cil., p. 21.
11
V. Vătăşlanu, op.cU., p. 873-874; V. Roth, Beulercei olvosmiivek, In ArchErl, an. XXXIV, 1914, p. 364
11 MuzistTrans, nr. iov. 6113.
11

V.

11

J. Biel.z, op. cii., p. 20-21. Analizind stilul

şi
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cercuri desenează un motiv stelar (un hexagon cu laturi concave). In centrul
stelei este dispusă o granată, fixată in 4 ghiare, înconjurată d·~ trei rinduri de
cercuri din fir răsucit, ornate la rindul lor cu şase perle mari de argint. In jurul
motivului astfel creat, douăsprezece cerculeţe din fir de argint in torsadă deseneaz:'i
douăsprezece petale, conturind un frwnos motiv floral. Şi acest motiv este cuprins
intr-un cerc de sîrmă de argint răsucită. In spaţiile triunghiulare, cuprinse intre
acest cerc şi arcurile superioare ale cercurilor din primele şase motive- colţurile
stelei- se află cîte un delicat lujer de filigran. Trecerea la tijă se face printr-un
guler ornamentat cu trei rinduri de fire de argint fin răsucite (planşa 111/2). Dimensiuni: lungimea totală a aculn..ii: 16 cm, din care: înălţimea capului: 2,80 cm, a gulerului: 0,30 cm, lungimea tijei: 12,90 cm. Dia.metre: cap: 2,80 cm, guler: 0,40 cm.
tijă: 0,25-0,15 cm27.
3. Ac de păr din argint aurit, cu cap sferic. Un şnur gros, incadrat din două
părţi de cite un brîu de fir de argint răsucit, imparte in două înălţimea capului
de ac: intr-o parte neornamentată (cea inferioară) şi într-una bogat decorată (cf'a
superioară). Paralel cu şnurul gros sint montate cinci pietre: '> granatc'l. trei cristalt•
de rocă alb-gălbuie (a cincpa piatră lipseşte), prinse în 4 ghiare. Pietrele sînt
înconjurate de cite trei cercuri concentrice din fir in torsadă. Capul acului este
încoronat de un cilindru de 0,60 cm înălţime, în care a fost fixată, probabil, o
piatră, ţinută de 4 ghiare. (In starea actuală de conservare, piatra lipseşte.
virfurile ghiarelor sint rupte, astfel partea superioara a cilindrului prezintă un
profil quadrilobat.) Cilindrul este inconjurat de patru cercuri concentrice, desenate de fire răsuci te. In spaţiul dintre arcurile inierioare ale cercurilor din
jurul pietrelor şi şnurul marcînd jumătatea înălţimii capului de ac; în spaţiul
dintre motivul din vîrful capului de ac şi cele cinci motive de pe acesta; in
spaţiul dintre cele cinci grupuri de motive dispuse pe capul acului, sînt sudate'
granule mari, înconjurate de cite un cerc din fir de argint in torsadă. TreccrC'a
spre tijă o face un guler simplu (planşa 111/4). Dimensiuni: lungimea total<i. a
acului: 11,75 cm., din care: înălţimea capului: 1:15 ,cm, a gulerului: 0,10 cm, a cilindrului de pe cap: 0,60 cm, lungimea tijei: 9,30 cm. Diametrc: cap: 1,85 cm.
cilindru: 0,35 cm, guler: 0,35 cm, tijă: 0,18-0,05 cm2s.
4. Ac de păr din argint aurit, cu cap sferic, constituit din două emisfere sudate,
linia de sudură fiind mascată de un gros şnur, în relief pronunţat. Acest şnur
împarte în două, pe înălţime, capul acului. Partea inferioară şi în acest caz esle
neornamentată, cea superioară însă prezintă un ornament din perle mari de
argint şi pietre. Paralel cu şnurul gros, la jumătatea distanţei pînă la vîrful
capului de ac, sînt dispuse patru pietre cristale de rocă, uşor gălbuie ţinute in 4 ghiare. In spaţiul cuprins între aceste pietre sînt sudate perle mari
de argint. Perlele sint aşezate în formă de piramidă. In vîrful capului de ac se
înalţă un cilindru de 0,40 cm, încoronat de un cristal de rocă, fixat în 4 ghiare.
In jurul bazei cilindrului sînt sudate patru granule mari. Trecerea spre tiji'1
se realizează printr-un guler simplu, fcarte îngust (planşa Ill/5). Dimensiuni:
lungimea totală a acului: 11,10 cm, din care: înălţimea capului: 1,70 cm, a cilindrului de pe cap: 0,40 cm, a gulerului: 0,10 cm, lungimea tijei: 8,9 cm. Diametre:
11
10

MuzistTra.n.s, nr. inv. 6114.
MuzistTrans, nr. inv. 6116.
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cap: 1,90 cm, cilindru: 0,30 cm, guler: 0,30 cm,
tijă: 0,18-0,19 cm. P a rtea inferioară a capului de
ac este turtită intr-un loc29.
5. Ac de păr din a rgint aurit, cu cap sferic.
Un brîu în relief, increstat, impai'Ite în două înăl
ţimea capului de ac. Partea inferioară şi aici esle
neted ă , orname nte pUJ·tind doar c ea s uperioară .
P aralel cu briul încrestat, se s ucced patru motive.
Mot ivele, identice, se compun din trefle - motiv
flo ral cu trei p etale - înscrise în cercuri duble.
Ati t petalele, cit ş i cercurile duble sint desenate
de un fir de a r gint fin răsucit. In c entrul treflelor
este sudată cite o perlă mare de argint. !n spaţiul
format de brîul încreslat şi de arcu rile inferioare
a l cercurilor dubl e es te montată de asemenea cît
g ranulă mar . î nco n j urată de un cerc de filigran .
Pe rle d e argint găsim ş i pe cercurile dubl e. Privit
d e s us, în cen trul p ă t ra tului cu le turi concave, desen at de a t·curile superioare ale ce rcurilor, capul
de ac prezintă o gran a tă, prinsă în 4 ghiare. Trecerea la tijă se face printr-un gul er simplu (planşa III/ 1). Dimensiuni: lungimea totală a acului:
10,45 cm, din care: înă lţimea capului: 1,80 cm
(împreună cu piatra), a gul rului: 0,15 cm, lungimea
tij ei: 8,50 cm. Di a m etre: cap: 1,65 cm, guler:
0,40 cm, tij ă : 0,20-0,80 cm30.

Acele de p ăr de la Huedin prezintă multe asemănări, în tehnică, dar chiar şi în formă, cu diferite podoabe, în m ajoritatea cazurilor şi e le ace
F ig. 1. - Acul de păr <lin tezaurul
de la Baia Mare (a dou a jumlitate de p ăr descope rite in Transilvania sau in Ungaria,
a se . XVI - inceputul sec. XVII) . datind din secolele A.\il-XVII. De exemplu acul
de păr (fig. 1), descoperit în 1904 lîngă Baia Mare,
ff\clnd p arte dintr-un tezaur, este aproape ident ic cu unul di!Iltre acele de .păr de la
Huedin3t. Te:zJaurul este data.t în a doua jumăta te a secolului al X •V I-lea- începutul
se colului al XVII-lea, notindu-se şi faptul că, potrivit informaţiilor din diferite inventa re de bunuri, cu moda acelor d e p ăr ne întîlnim mai frecvent începînd din secolul
a l XVII-lea32. Acele de păr din tezaurul de la Tomaşovaţ, R.S.F. Iugoslavia, şi
î ndeosebi unul din tre ele (fig. 2) prezi ntă multe aşemă nări cu cele de la Huedin.
Tezaurul datează de la sfîrşitul secolului al XVI-lea începutul secolului al
X VII-le a33. De asemenea, unul dintre acele de p ăr (fig. 3) dE'scoperite la Dregely" MuzistTrans, ur. iov. 6117.
•• MuzistTrans, nr. iov . 6118.
u Pl anşa III/4.
,. J. Mihalik, A nagybanyai eksre,lelet, ln A,chE,t, an. XXVI, 1906, p. 121 şi p. 125.
n n . KOvt!r, Ujabb adaJok ar otuosslg to,UneUIIer harankban, tn A,ciiErl, an. XVIII, 1897, p. 247.
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Fig. 2. - Ac de păr din tezaurul de la
(a doua jumătate a sec. XVIînceputul sec. XVII).

Tomaşovaţ

Fig. 3. - Ac de p ă r din tezaurul de la
Dregely-Pal ank (sec. XVI).

Palank (R. P. Ungari a ), datate Î!n secolul al XVI-lea 34, ne oferă analogii c u acele
de păr de la Huedin.
Analizînd stilul, tehnicile întâlnite la acele de păr componente ale tezaurului
de la Huedin, folosindu-ne de posibilităţile oferite de analogii, considerăm că
acele de păr descop erite în 1882 lîngă Huedin sînt podoabe i e şite din ateliere
transilvănene, databile la sfîrş itul s ecolului al XVI-lea începutul secolului al
XVII-lea.
ANA. M A RIA

CIPAIANU

RF.GARDANT L'HISTOIRE DE L'ORFEVRERIE TRANSYL VAINE.
LES :f:PINGLES A CHBVEUX PROVENANT DU TRESOR DE HUEDIN

En 1882 an a decouvert aux environs de Huedin (dep. Cluj) un tresar contenant
13 parures, dant cinque, epingles a cheveux, se trauvent â present da ns les
collections du Musee d'Histoire de Transylvanie, â Cluj. L'article prese nte ces
epingles a cheveux a tetes spheriques, do~rees et ornees de filigranes, de grenailles et
de pierres colorees. En cansiderant la technique dans laquelle les abj ets ant ete
executes, leur style, ainsi que les analogies, l'auteur croit avoir assez d 'arguments
pour les date r dans la periode cancernant la fin du xvre siecle et les premieres
deux decennies du suivant.

•• ArchErt, an. XII, 1892, p. 33 (planşă).
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INVEN'i'ARUL

CETAŢII

ORADEA LA 1632

Documentul pe baza căruia încercăm să stabilim starea militar·ă, capacitatea de
de apărare a cetăţii Oradea intr-un moment istoric de mare importanţă
este un inventar păstrat in Arhiva istorică a Bibliotecii Academiei R. S. România
Filiala Cluj, in Arhiva familiei Gyulai-Kuun. Existenţa sa a fost semnalată de
noi intr-o lucrare in care incercam să aducem o modestă contribuţie asupra
cunoaşterii mai amănunţite a eforturilor depuse de marele comandant de oşti,
domnitorul Mihai Viteazul, privind înfiinţarea unei oştiri puternice de pămînteni
şi in cadrul ei a unei artilerii propriii.
luptă şi

Acest document de mare interes are 12 pagini in folio, dintre care primele 3 şi
ultima au rămas nescrise. Cei care au întocmit inventarul sint de profesie
militari, respectiv vicecăpitanul cetăţii şi castelanul cetăţii, un bun artilerist.
In incheiere, documentul poartă pecetea lui Gheorghe Rak6czi F. Preambulul precum şi pecetea principelui ne arată că inventarierea a fost efectuată din oficiu,
avind caracterul unei "lustratio", deci cu ocazia unui control al e.fectivului militar
şi al echipamentului militar existent. Bănuim că această op<'raţic avea menirea
de a pregăti cedarea comenzii cetăţii de Ştefan Bethlen către Gheorghe Rak6czi II,
fiul principelui, in a cărui titulatură din 1633 întîlnim şi calitatea de căpitan
suprem al cetăţii Oradea. Această titulatură din 1633 nu figurează între epitetelc
lui Ştefan Bethlen, care după moartea fratelui său, fostul principe Gabriel, aspira
şi el la tron'lll Transilvaniei, aspireţie ce 1a un moment dat părea îndreptăţită, fiind
susţinută de partida sa, care la v~nirea la putere a lui Gheorghe Râk6czi I il
onora cu epitetul de principe şi pe Ştefan Bethlen3.
Gheorghe Rak6czi I, hotărît şi necruţător în lupta pentru obţinerea puterii
depline, nu a putut tolera la comanda celui mai important bastion dinspre apus
al ţării un adversar al său şi s-a grăbit să instaleze aici pe cel mai devotal om
din partida sa, fiul său. Acest act se înscria şi in linia tradiţiilor urmările de
antecesorii săi, intrucit căpitănatul Orăzii era socotit ca cea mai bună şcoală
militară şi diplomatică pentru cei care au fost vizaţi să devină conducătorii ţării,
ca de exemplu Ştefan Bathory, Ioan Ghiczy, Ştefan Bocskai, Gabriel Bethlen şi
1 Paul Gyulai, Noi documente şi iKierpreldri noi de documente privind arlileria
lui Mihai Viteazul, in Apulum, VII/1, 1968, p. 529-542.

şi

un atelier de turnat lurmri in timpul

• Vezi paginile !otocopiate, 1ig. 1-4.

• Keminy Janos iinilelirasa es vtUogatotl levelei. Valogatta, sajt6 ala rendezte, a bevezeto tanulmânyt
teket frta V. Windisch Eva, fn colecţia Magyar Sttfzadok, Budapest, 1959, p. 174-175, 178-180.
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de a urma pe tronul Transilvaniei - exceptind pe Ioan Ghiczy
toţi au slujit in calitate de căpitani a:i Orăzii.
Inventarul de carP ne ocupăm este redactat in limba maghiară arhaizantă, cu
, ' ortografie destul de complicată şi de aceea este greu de parcurs de nespecialişti.
De aici vine, crroem, şi faptul că pînă acwn cercetătorii istoriei militare 1-au
nC'glijat. Cu ocazia preluării materialului de război din cetate, conscriptorii au
parcurs cele cinci bastioane, cazematele, turnurile de poartă şi magaziile de
c~rmament. Rind pe rind sint amintite Bastionul Nou, Bastionul Kiralyffi, Bastio~~ul Roşu, Bastionul Aurit, Bastionul Csonka, Turnul Porţii şi "Casele" magazii
dP sus ~i de jos.
Primul bastion vizitat a fost Bastionul Nou, care nu poate fi altul decit cel
carP se afla.-;e în partPa de vest al cetăţii, ridicat din pămint şi bîrne la 1576,
păstrat in acea5tă stare, după mărturia cunoscutei vedute executate de Houfnagel,
pin[; la inceputul secolului al XVII-lea şi care a fost, in sfîrşit, reconstruit din
piatră in timpul domniei lui Gabriel Bethlen 4 • ln acest bastion au fost găsite
~O de guri de foc, dintre care 9 sau 10 de mare calibru, aruncind ghiulele de
:!0-40 funţi. adică aproximativ 10-20 kg, Bastionul Nou ascunde şi o annă de
mare import<lnţă pentru istoria ţării noastre, un falcon de 5 funţi care purta
sll•ma viteazului domn Mihai, unificatorul ţărilor române, purtind numele de
.. Şoimul Mic". Importanţa acestei consemnări a fost subliniată de noi in lucrarea
mai inainte amintită, in care am incercat să găsim şi o explicaţie asupra imprejurărilor 1n care această armă de mare importanţă ar fi putut ajunge in cetatea
Orăzii. Din acest bastion amintim ca piese mai importante tunurile de 10 funţi
purtînd stema şi numele principelui Gabriel Bethlen şi un tun cu numele "Şoimul
Mare", de 20 funţi, turnat la comanda lui Ioan Homonnai, vestit comandant
de oşti din Partium.
După Bastionul Nou a fost conscris Bastionul Kirâlyffi, construit in vremea lui
Ioan Si.gismund, fiul ,,Crai"-ului Ioan Zâpolya. De aici vine şi numele care, in
~radu(.'('rC ad literam, ar insemna "Bastionul fiului regelui"S. Aici, cei care intQ::m.eau
inventarul, Andrei Csomakozi şi Mihail Thoroczkay, au găsit in total 12 piese
de artilcrje de diicritc calibre, din care cel mai mic de 2 funţi, iar cel mai
puternic de 30 funţi. De menţionat că in acest bastion, care se ridică in partea
opusă Orişului, in stinga Bastionului Nou, au fost instalate şi două mortiere
de 20 funţi care aruncau diferite "instrumente" de foc, de bună seamă proiectile
incendiare.
ln circuitul urmat de la stinga spre dreapta, in continuare a fost inventariat ·
Bastionul Roşu care in alte documente este amintit şi sub numele de Bastionul
Veneţian 6 : corect ar fi Bastionul Veneţiei, fiind indreptat spre satul Veneţia.
După Bastionul Nou observăm că şi această citadelă era foarte bine fortificată.
Au fost consemnate aci i2 piese de artilerie, dintre care 6 cu o capacitate de luptă
deosebită, de 20-40 funţi, specificate ca fiind instrumente de asediu.
Bastionul Aurit - denumit astfel după o placă comemorativă cu chenar aurit
implantat jn ae<'st bastion in cinstea construot.orilor săi Ştefan Bâthory şi ingicc~rc

care

DISCUŢII,

a fost guvernator -

• Scholtz BBa, N11gy- Vtbad vtlranak torllnete, Oradea, 1907, p. 94, 127.
1 Itkm, p. 9J.
1 In veduta diu 1598 (fig. 5) este uotat cu litera F şi se afla la &patele catedralei.
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ncrul arhitect Baldagaru 7 - a.scundeu in el 8 piese de artilerie în şirul cărora
două aveau o capacitate mare de foc. De remarcat că în acest bastion au fost
instalate 4 falcoane de 5 funţi turnate la porunca şi sub stema lui Gabriel Bethlen,
de mare eficacitate, şi de bătaie lungă, piese ·care se pot socoti dintre cele mai
moderne în acea vreme. Piesele de 16 şi 28 funţi au fost puse în dispozitiv de
luptă cu ocazia unor asalturi în masă, cind apărătorii cetăţii puteau să le folosească. cu încărcătura constituită din sute de mici bucăţi de fier, plumb sau
chiar şi piatră. Sub aspectul tacticii de luptă cel mai bine echipat pare să fi fost
al doilea bastion dinspre oraş, în apropierea Crişului, Bastionul Csonka 8 . Merită
să inşirăm spre exemplificare aşezarea în dispozitiv a tunuri lor instalate aici. De
la dreapta spre stînga ordinc>a a fost următoarea: un falcon de 4 funţi, urmat
de unul de 10, un trase de 3 funţi, dulpă 1care un tun de asediu de 28 funţi, apoi
iar urma un falcon de 7 funţi, după care, în mijlocul dispozitivului, cro mai
puternică piesă: un tun de asediu de 50 funţi dublat de un altul de 30 funţi, şi
apoi, respectînd concepţia orînduirii flancului drept, după un tun de 10 funţi urma
un tun de asediu de 2:2 funţ.i, apoi un trese de 3 tiunţi, flancuil: fiirnd închis de un
falcon de 5 funţi, o piesă dintre amintitele tunuri de lungă bătaie ale lui Gabriel
Bethlen, de mare eficacitate.
Dispozitivul de luptă .schiţat aci, în care pieselor grele li se alăturau tunuri mai
rapide cu o bătaie mai mare, a fost aplicat şi [n celelalte patru bastioane. Concepţia
organizatorilor apărării - după cum se poate observa din documentul studiat - a
fost aceea ca la fiecare bastion sa fie instalate atit piese mari cît şi mici, de
preferinţă în număr egal, în componenţa cărora să existe atît tunuri mai vechi
cu o tehnicitate mai redusă, cit :şi guri de foc mai noi, construite după concepţii mai moderne. Bineinţeles că la repartizarc>a pieselor de artilerie pPntru
fiecare bastion s-a ţinut cont şi de specificul tactic al fiecăruia, izvorît din sarcinile defensive specifice cărora trebuia să le corespundă, determinate :şi de amplasarea lor pe teren. Acest lucru este suficient exemplificat în modul in care a
fost echipat turnul porţii de intrare în cetate 9 • Documentul menţionează aici ca
existente 6 piese de artilerle. Dispozitivul lor a fost: un trase de 4 funţi, un
trase "rotativ", ·un tun mare de 30 funţi, o armă compusă din 9 ţevi de calibru
redus (numită în 1. maghiari"1 seregbonto, în germană Orgelsti.icke) pe care am
putea s-o numim ,.puşcă-orgă", încă o asemenea piesă, compusă de data aceasta
din 8 ţevi, iar pe flancul stîng a fost instalat, ca şi pe flancul drept, un al doilea
trase "rotativ". Fără îndoială 'Că aici au fost concentrate armele cele mai mobile,
mai moderne, uşor manevrabile, care la un eventual atac puteau să ţină sub
foc timp mai îndelungat spaţiul din faţa porţii, punctul cel mai nevralgic al
c.părării cetăţii.

Cei doi ofiţeri, împuterniciţi ai principelui, încheie operaţiunea inventarierii cu
inregistrarea muniţiei şi materialului de război existent în cele două ,.case-magazii"
pe care ar fl prec. pretenţios să le numim arsenale. ln prima ,.casă" au fost pre~
luate mai întîi 14.859 ghiulele sortate după calibru, necesare tunurilor de 2-7,
' Scholtz, op.cit., p. 94; este notat cu E in vcdutn din 1598 (fig. ii).
8
Notat cu D îu veduta din 1591! (li~:. 5).
• După veduta lui Houfnagcl (fig. 6) în faja catedralei, în dreapta bastiunului pe vremea lui Gabriel Dethlen, conscris sub numele de nastion Nou.
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14, 20, 22, 25, 30. 35 funţi. După ce au fost consemnate mai multe funii mari şi seripentru tras tunurile, s-a trecut la cintărirea plumbului şi salpetrului. Din salpetru au fost găsite peste 150 de măji.
In casa de sus au fost inventariate intre altele 406 puşti, 174 de archebuze, 150
lănci. 14!3 platoşe, 51 de coifuri, 11 scuturi rotunde, 28 de stooguri capturate in luptele
din 1631, precum şi alte materiale de război.
Semnificativ este modul in care a fost inmagazinată la Oradea "pîinea războiului",
praful de puşcă şi de tun. O parte din el se păstra - pentru orice eventualitate
- in afara cetăţii propriu-zise in două "case de pulbere", construite pe apă. probabil pe unul dintre canalele care deserveau cetatea şi care, in orice caz, a fost incadrat in sistemul defensiv al cetăţii şi al oraşului întărit. In aceste două case, afiezate pe apă, au fost păstrate 537 măji de pulbere de diferite calităţi. In afară de
aceasta, 343 de măji de praf de puşcă şi de tun se mai păstrau ~i in două turnuri
din cetate.
Recenta publicare integrală, în rindul urbariilor Ţării Făgăraşului, a inventarolui c<'tăţii Făgăra~ intocmit în aceeaşi perioadă ca şi cel al Orăzii, adică intre
15-23 ianuarie 163:.: 10, oferă în mod nemijlocit posibilitatea unei comparări intre
două din cele mai însemnate cetăţi ale ţării pt·ivind nivelul tehnicii lor de luptă,
echipamentul militar şi organizarea in dispozitiv de luptă. Această comparaţie duce
la concluzia că cetatea Orăzii era mult superioară Făgăraşului la acea dată din punct
de vcderP al capacităţii de luptă şi artilerie. Pînă ce la Oradea in cele 5 bastioane,
cazematcle lor şi turnul porţii au fost instalate in total 69 de guri de foc, la Făgă
raş in tot atitea bastioane şi turnuri au existat doar 27 de guri de foc şi, spre deosebire de Oradea. unele dintre acestea se aflau in afara dispozitivului de luptă, ză
cînd ici-colo părăsite, incomplet înzestrate. Artileria din Oradea s-a dovedit superioară şi prin faptul că in compoziţia sa armele grele constituiau un procentaj mai
ridicat; din totalul de 69 piese de artilerie, 29 erau de calibru greu, faţă de Făgă
raş unde din 27 piesP numai 3 aveau un calibru mai mare de 25 funţi. .Alceeaşi situaţie o prezintă raportul cantitativ şi in privinţa muniţiei şi a altor materiale de
război, aflătoarf' la acm dată in cele două cetăţi.

peţi

Explicaţia

o găsim in situaţia de cetate de frontieră a Orăzii, avind menirea
intC'reselOL politice şi a existenţei principatului allltonorn al Transilvaniei
faţă de tendinţele de cotropire manifestate deopotrivă de Imperiul otoman şi casa
de Habsburg. După căderea cetăţii Oradea in miinile turcilor otomani la 1660, puterea militară a Transilvaniei a pierdut pe unul dintre pilonii săi de- bază. Această
pierdere a constituit inceputul decăderii definitive a principatului, decădere care s-a
soldat la 1691 cu pierderea independenţei statale pe baza unei "invoieli" exoperate
de cealaltă putere dornică de cuceriri şi dominaţie, Imperiul 1n devenire al Habsburgilor.

apărării

Datele amintite consemnate in cele două inventare privind cetatea Oradea şi
in afara faptului că prezintă ştiri precise şi directe asupra înzestrării lor
cu echipament militar, ridică şi o serie de probleme de un interes mai larg, de
importanţă naţională. Menţionarea încă o dată şi in inventarul cetăţii Făgăraşului
a unui tun, o falconetă de 24 de măji, care arunca ghiulele de 6 funţi, cu stema lui
Făgăraş,

11

Urhariile Ţdrii Fdgdraşului 1601-1650, I, Bucureşti, 1970, p. 130-194.
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Mihai ViteazuL cu numele de ŞoimuJH, ar trebui să ne indemne la cer-cetarea şi mai
amănunţită a sutelor de documente existente in arhivele noastre şi cele din străi
nătate, neexcluzind nici cele care pînă astăzi au fost considerate ca furnizoare doar
de ştiri economice, inutile în cercetarea problemelor artei militare'.
Preluarea printre tunurile existC'nte la 1632 in Făgăraş şi a unei falconete purtind stema Moldoveil2 este un indiciu valoros pentru cercetătorii istoriei militare'
în privinţa eforturilor depuse pe la sfîrşitul secolului XVI - inceputul secolului
XVII şi in Moldova pentru crearea unei artilerii proprii, moldovC'neşti. Iniţiatorul
acestor strădanii - după mărturia izvoarelor cercetate de noi, nC'fructificate pma
acum in acest sens - ar fi fost Ier<'mia Movilă, care la data dC' 11 august 1598 solic-ită cupru de la negustorii oraşului Bistriţa, specificind că rlin cele 200 de măji
cerute - ca şi mai inainte - jumătate va fi destinată turnării tunurilor, iar cealaltă jumătate pentru clopotet 3 • Turnarea şi montarea tunurilor proprii in Moldova
a durat puţin, fapt adeverit şi de un document al lui Mihai Vitmzul din 25 august
1600, dat în Alba Iulia, in care domnul scrie bistriţenilor: " ... arama voievodului krcmia, care era la mîna voastră, dispunem şi vă poruncim ca de indată punind-o
pe care să ne-o trimiteţi aouă, aici la Alba IuliaH.
In orice caz, o primă şarjă de turnare a unor twlllri proprii \'el fi rC'uşit şi Ieremia Movilă, deoarece la 1598 - in docrumentul amintit - cere a doua oară cupru.
Problema însă rămîne deschisă şi viitoarele cercetări vor arăta dacă putem vorbi
de o activitate similară şi in Moldova celei întreprinse de Mihai la Alba Iulia cu
scopul înjghebării unei <::rtilerii proprii, pămîntene. Reuşita lui Mihai ne pune în
faţa a o serie de alte noi intreb{tri. dintre care un răspuns mai grabnic considerăm
că ar solicita următoarei<':
- Soarta ulterioară a pieselor de arti!C'rie ale lui Mihai Vi lC'azul şi Ieremia Movilă;

-

Dacă

anii 1598-1600 se pot considera drept data la care a luat

fiinţă

artikria

păminteană românească?

Răspunsul definitiv la această a doua intrebare se va putea da după ce vom elucida problema ridicată in legătură cu soarta ulterioară a pieselor de artilerie turnate în atelierele de la Alba Iulia şi, eventual, la Iaşi.

PAUL GYULAI

" lllem, p. 132.
11
Jllem, p. 133.
11

Hurmuzaki, Docume11te, XII, p. 878, nr. DLXXIX.
" Burmuzaki, Documente, XII, p. 1012, m. MCCCCLIII.
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INVENTARIUM Munitionum, tormentorum, caeterarumq(ue) machinarum, et instrumentorum bellicorum Arcis Varadien(sis), per Generosos Andream Csyomakeozi
Wice Cap(ita)neum Arcis, Michaelem Thoroczkay, ad partes hung: Monpptarjum (?)ac
C<lstellanos, et tornwntarios eiusdem Arcis, perlustratorum. 30 Marty 1632.
Uy

Băstya

1. Az kapu feli:ill valo szegeletb(en) vagyon az Szadwări Bcbek ăgyu, 7. funtos.

\·agyon elegendogolyobis hozza .
. ., Masodik ăgyu aL Jegendorffi Hcrczege !ele, 10 funtos, mclyhez golyobis egy
si nes.
3. Az Bugnoy(l) ăg.Y'Ui fele 10 funtos. Ahaz sincz egy golyobisis.
4. Az Cassai ăgyu. 28 funtos, Vagyon elegh golyobis hozză.
5. Tomper ăgyui fele. 16 funtos, vagycn golyobis hozza.
6. Az idwezult feiedelem ăgyui felc. 10 funtos. Nincz golyobisa.
7. Az Bugnoy agyui fel<'. -lO funtos. Vagyon golyobis hozză.
8. Azis az Bugnoy agyui fele. 40 funtos. Vagyon golyobis hozză.
9. Az szegeny feiedelem agyui fele. 10. funtos. Nincz golyobissa.
10. Az Kis Solyom newu Mihăly vayda ăgyuia. 5. fontos. Vagyon golyobis hozza.
11. Az Nagy Solyom newu Homonnai Janos agyuia, 20 funtos. Vagyon golyobis
hozză.

12. Az szegeny fPiedelemc felc. 10. fWltos. Nincz golyobissa.
13. Azis a szPgeny fciedelcmc fele. 10 fontos. Nincz golyob(issa).
14. Az Hcrczcgh ;igyui fcle 10 funlos. Ahaz sincz golyob(is).
15. Az Bugnoy agyui fck. 40. funtos. Vagyon hozza golyob(is).
16. Ezcki~lo .
. . Vagyonis .
17. Az Bugnoy . . . .f'n. .
elegendij
18.
. . . .
golyobis
] 9.
~0.
~1.

Az C.'lssai ,\gyuk ft'Je. ~O fo(ntos)
Egy kis tar:~czk, 2. funlos. Vagyon

hozza golyob(is).
Jyobis hoz(za).

Kirălyffi Băstya

kasamataba vagyon cgy ki:i. . .
. . . .es szakadekos ostromra val6
agyu.
~- Az szegeletbe vagyon fen az (Hercz(egh) ăgyui fele 10. funtos.
Ninczcn golyobissa.
3. Maximilianus Csăszăr falkonifele 7. (fon)tos. Vagyon golyob(issa).
4. Az Herczegh ăgyui fele, 10. funtos. Nincz (go)Jyobis hozza.
,j. Egy falkon. 5. funtos. Vagyon eleg golyobis hozza.
6. Egy kicsin, Szarvas newu taraczk. 3. funtos. Vagyon eleg golyo;
7. I~gy kis taraczk. 2. funtos. Vagyon eleg golyob(is).
8. Az Bathorl Istwăn agyui fele. 28. funtos. Vagyon golyob(is).
9. Egy romladozott ăgyu. 30. funtos. Nem Iohetni vei~. volna golyob(is).
10. Mas romladozott Cassai ăgyu. 18. fontos. Azzal S<'m Jeohetnl, :volna elegh golyobis
hozza.
11. Ket Mosăr. 20. funtos. tuzes szerszămmal lron<'l~ velek
12.
de agya egyikknek sincz.

1. Az

Veres Băstya
1. Az Kis frater newu ăgyu. 20. fWltos, vagyonhozză golyob(is).
2. Egy keoves, lănczos, ostromhoz valo ăgyu, 20. fontos.
11 Doc:umentul este publicat acum pentru prima datA In Intregime. Originalul, după cum am arAtat In Introducerea
articolului, se pAstreazA In Arhiva istoricA a Bibliotecii Academiei R. S. RomAnia, Filiala Cluj, fu Arhiva familiei
Gyulai·Kuun.
11 Pasajele următoare, redate prin puncte, reprezintA porţiuni ilizibile ale doc:umentului.
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3. Az eoregh frater newii âgyu. 35. funtos, Vagyon golyob(is).
4. Az Szarvas newi.i âgyu. 40. funtos. Vagyon golyobis.
5. Az Maximilian Csaszar falkoni fele. 4. funtos. Vagyon hozzâ golyobis
6. Az Tomper âgyui fele. 14. funtos. Vagyon eleg golyob(is).
7. Az Bugnoy agyui fele. 30. funtos. Vagyon hozza goly(ohis).
8. Egy ostromhoz valo keoves lanczos âgyu, 20. funtos.
9. Azis ostromhoz valo . . . . . . . zes. 7. funtos.
10. Egy kis
. . . . . . . . . . . . . . . bis hozzc-i..
11.
. . . . . . . . . . . . .
hozza.
1:2. . . . . . . (t)araczk. 2. funtos. Vagyon golyob(is).
Aranyas Bâstya
vagyon az kăz falon. Tomper agyui fele, 16. funtos
. (v)agyon golyobis hozza.
. Kis frater newii taraczk. 3. Vagyon golyob(is).
(A)z szegeny feiedelem falkoni fele eot funtos. Vagyon golyob(is).
az szegeny feiedele(m) falkoni fele. 5. funtos. Vagyon golyob(is).
(Be)bek agyu fele zadwari. 10 funtos. Ninczen golyob(is).
. . szegeny feiedelem falkoni fele. 5. funtos. Vagyon golyob(is).
(Ez)is az feiedelem falkoni fele. 5. funtos. Vagyon gjobis (sic).
Bath(ori) Istwan agyui felc Tenor ne\vi.i. 28. fontos.
vagyo(n) golyob(is).
Csyonka Bastya
l. Az Maximilian falkoni fele. 4. funtos. Vagyon hozza golyob(is).
~-

Az Herezegh agyui fele. 10. funtos. Nincz golyobis h(ozza).
3. Az Rudolphus oregh taraczki fele. 3. funtos. Vagyon golyob(is}.
4 Az Bathori Istwan agyui fele. 28. funtos. Vagyon goly(obis).
5. Rudolphus Csaszar falkoni fele.7. funtos. Vagyo(n). golyob(is).
6. Egy kurta newi.i agyu. 50. funtos. Vagyon hozza golyob(is).
7. Egy Sarkany newii. 30 funtos. Vagyon golyobis hozza.
8. Az Herczegh agyui fele. 10. funtos. Nincze(n) golyob(is).
9. Egy ostromhoz valo keoves lanczos agyu. 22. funtos.
10. Egy kis frater newii. 3. funtos taraczk. Vagyo(n) golyob(is).
11. Az szegeny feiedelem falkoni iele. 5. funtos. Vagio(n) goly(obis)
Kapu feli
1. Az elseo egy 4. funtos taraczk Vagyon golyobis hozza.

2.
3.
4.
5.

Az forgo taraczk egy funtos. Vagyon kewes golyobissa.
Az Bathori lstwan agyui fele. 30. funtos. Vagyo(n) golyob(is).
Egy sereghbonto, kilencz csew vagyon rayta.
Mas sereghbonto, az porkolab haza felet nyolcz csew
vagyon rayta. Azan felyi.il egy forgo taraczk. egi funtos.
(A 1) s o C z e y t h

az

Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az

. . . . . .
golyobis vagyon
-963.
harmincz eot
. . . . . . . . .
-1116.
harmincz funtosakhoz vagyo(n)
-1302.
huszon eot fontoshoz vagyon
-26.
huszonket fontoshoz vagyon
-91
husz fontosakhoz vagyon
-346.
tizennegy fontosakhoz vagyon
-(1)299.
eot, hat, es het fontos falkonokhoz vag(yon)
-1400.
negy fontos Taraczkokhoz vagyon
-1360.
ket, es harom fontos Taraczkokhoz Va(gyon)
--4656.
Summa szerint az golyobisnak szăma -14859.
Az mostan hozott Vy kotelek nyomnak.
-12 mâsat -66 font(ot).
Az megh holt feiedelem a kiket hozatott teszen -14 mă.sât -56 fontot.
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Ro.sz keotel kinek !"Pmmi hasznăt ne(m) vehetni -23 masat -59 funt(ot).
Eorcgh haiokotelek. kik(ne)kis it hasznăt ne(m) vehetni hat
vagyo(n) meretlenek
Ket agyuhoz valo csiga. Vagyon keoteleivel, es
minde(n) szerzammal.
Az herczegh csigaibais erzy vagyon Ncderlandi forma
minden szcr5zcim(mal).
\'agyon hat eoregh darab 66n
Sallf'trom vagyon

-150 masa. 80 funt.

Felseo Cz<>yt haz
Az ff'lsei.i Czeyt hâzban \'agyon
Azokon kiwul kelletctt adni valogatva
a Nemet gyalogoknak

-306 muskoter
-100 muskotert

Szakallas vagyon
Lanczds.sa vagyon
Ff'~'cr dcrek
Katona sisak
Nemc:'t sisak
Kerek pays

-174
-150.
-146.
-32.
-19.
-11.

;\z elmult esztendoben nyert zaszl6 vagio(n) -28.
Az huszon kilenczediket mely gyalogh zăszl6 v6lt Illyeshazi
Gaspar(na)k megh kwldotte Groff (Ur)am.
Tdw<'zlilt Urunk ideiebeli (zaszl6). vagyon
-10.
Kopia Iehet Conioctura [sic]
1\zonkepp(en) kar (tacs)
hitvan hat masa
. . hâzak .
6A. falakon kiweăl, az vizen alloket porhazban vagyon
(su)mma szerint agyu es puska por
-537 masa. 15. funt.
(Az) puska por Toronban vagyon por
--126 masa. 24. funt.
(Maso)dikban vagyon
-216 masa. 109. funt.
(S)umma szerint az ket Toronyban puska es ăgyu por vagyon

-------------------------------------343 masa. 13. funt.

(Olvasz)tott fadgyu Tonnakban vagyon
(su)mma szerint. 39. masa, es 45 funt.
Exlradatum per
Michai:Hem Thoroczkay
Ill(ustrissi)mi Domini Do(mi)n(i)
Principis (P(ro)thonota(rius)
[Pecetea

aplicată

a lui Gheorghe

Răk6czi

1.]
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DAS INVENTAR DER FESTUNG ORADEA VON 1632
(Zusammenfassung)
D er Verfasse r veroffentlicht - erstmalig zur Gănz e
e in Inven bar d e r im Jahr
1632 in der Festung Oradea vorhandenen Waffe n und Munition . D as Dokwnent
wurde vom Unterzeichner dieses Artikels im Historische n Archiv d0r Bibliothek
der Akademie der S . R. Rumănien, Filiale Cluj, unter d en Papieren der F a milie
Gyulai -Kuun e ntde ckt. Dar D okument besteht aus 12 Seiten in Folio, die c rste n
drei und die letzte davon unbeschrieben. Die Urherber d e s lnve ntars waren Berufs soldaten . Am Schlouss trăgt das Dokwnent das Siegel d es FurSJten G eo rg Rak6czi I.
Die Bedeutung dieses Aktes b esteht in dem Umstand , d a ss darin nich t wenig;er al s
69 Geschutze verschiede ner T(ypen und Kaliber, mit den Wappen und Na m e n bcd utender histori scher Personlichke iten angefi.lhrt sind. In d e r " N e uen Bastci " fand c n
die Anfertiger des Invent>a.r s a tUICh eine Waffe yon ,g rosse r Bed e Uibun g fur dl Militâ.rgeschichte Rumăniens: ei n Geschi.lltz mit den Namen des beruhmtc n Furstcn Mich ael
der Tapfere (Miha i Viteaz ul). Nach Vorlage des M ate rials d e r Festung Oradea
v e rglekh t d er V erfasser - au:Cgrund eines anderen Inventars v o m· 15.-:23. Jănn c r

Fig. 1. - Fo ia de titlu a manuscrisului.

Fig. 2. -
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1632 der in der Fest u ng Făgăraş vorhandenen Waffen - den Grad der in tden zwei
Festungen erreichten Militărtechnik und stellt fest, dass im darnaligen Zeitpunkt die
von Oradea klar i.iberlegen war.

Zum Schluss

e rwăhnt

e r ein andercs Geschiitz Michaels d es Tapferen, das sich
b efa nd, sowie ein Geschi.ilz m it dem Landeswappe n der
Molda u. Auigrund fruh er veroffenllichter Dokumente wird angenommen, dass letzlcres - a ller Wahrscheinlichke it nach - im Auftrag des Ieremia Movilă, eines
Zeitgenossen Michaels d . Tapferen, hergstelll wurde.
1632 in d er F estung

Făgăraş

Offe n bleibt dic Frage des spăteren Schicksals dieser Waffen von grosser h istorisch r Redeutung, sowie, ob die J a hre 1598-1600 als Zeitpunkt der Entstehung der
rumi:inischen Arlillerie angeschen w c rden konnen?
Im Anhang wird das Doku m ent zur Gănze wiedergegeben, zusammen mit vier
F otokopi e n und drei .'\nsichten der F s tung Oradea.

Fig. 3- -

Pagin ă

din manuscris.

Fig. 4. - Ultima pagtna a manuscrisului,
cu semnătura unuia dintre autori şi pecetea
principelui. Gheorghe Râk6czi I.
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F ig. 5. - Ved uta di n 1598.

Fi g .

6. - \'cduta ex ecut atrt d e H o ufn agc l.

e x ec ut at ă dinspre rîu l Cri ş ; în prim
ora şul Î11t ă rit , iar în sp a t e cet atea Or ă zii.

F ig. 7. - Vedere
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ZUGRAVII ICONOSTASULUI BISERICII SFINTUL NICOLAE DIN
HUNEDOARA

Veacul al XV-lea se caMcterizează printr-o intensă aot.ivitate a zugravilor dP pictură
murală şi icoane, activitate in care se remarcă două compon~nte principale. Pc dl'
o parte fondul tradiţional bizantin, care este elementul principaJ, iar in aJ doilC'a
rind elementele locale, ce îşi au originea in interferenţele cu arta apuseană. Evident că pentru arta româneascii din Transilvania, a doua jumătate a VC'acului al
XV-lea reprezintă o fază deosebit de importantă. Este epoca relaţiilor intense cu
Moldova, relaţii mult mai vechi şi cu profunde semnificaţii, care se accentuează
în perioada domniei lui Ştefan cd Mare. Relaţiile pc plan politic dintre Ştefan
cel Mare şi Matei Corvinul, obţinerC'a de către domnul moldov~an a unor intin~c
domenii transilvănene, au avut pc plan cultural-artistic efecte dintre cC'll' mai însemnate. Domnul moldovean va fi ctitorul unor biserici de piatră la Feleac şi Vad,
care prin grija sa vor deveni rcşcdinţe episcopalc şi importante focare de cultură.
In această a doua jumătlate a secolulrui al XV-lea schimbul de m·tişti este mai evident ca oricînd. Dacă documentar 5e păstrează mai puţine dovezi, studiile' comparative şi stilistice sînt în milsură si"1 afirme prezenţa unor clrtişti veniţi din Moldova ce activează în Transilvania.
Reflex al unor asemenea relaţii artistice sînt d~sigur şi două icoane din biserica
:sfîntul Nicolae din Hunedoara. Cele două icoane nu aparţin iconostasului pictat in
1654 de Constantin Zograf, fiind aduse probabil din altă parte. Pentru a fi încadrate in tîmpla bisericii hunedorene, ele au fost tăiate in ;parte-a inferioară.
In legătură cu provenienţa acestor icoane ne lămureşte o scrisoare din anul 1775
a Ieromonahului Nichita de la lVIănăstirea Prislop şi a preotului Lazăr din Silivaşul
de Sus, către episcopul unit din Blajl. Ieromonahul de la Prislop se plinge nu numai pentru mănăstirea sa, ci şi pentru Mănăstirea Plosca, de unde "s-au slr<i.inat""
o serie de bunuri printre care şi icoane: "aşişderea clopolC', icoane, odăjdii ale
Mănăstirii Plosca ce se află la bf'Siarica HinidoT"ii ... "2. In lc-giitură cu această plîngere Grigore Maior, vlădica de la Blaj, scrie in rezoluţie: "Cite se găsesc la biserica
Hinidorii să rămîie acolo în loc ... ·"~.
Cele două icoane de la MănăslirPa Plosca\ ce se găsesc 1i azi în bisC'rica din
1

Iacob Radu, Istoria vicariatului gl"eco-catolic al Hafegului, Lugoj, 1913, p. 3i5 -.:l/6.
• Idem, p. 376.
• Ibidem.
• Mănăstirea Plosca a existat pînă în veacul al X\"IU-Ica, fiind una din cele mai vechi mănăsliri din această parte
a ţării . .Se găsea în apropierea Teliucului, în judeţul Hunedoara. Ştefan Meteş, Mdnăstirile româneşti din Tra1tsilm11ia şi
Ungaria, Sibiu, 1936, p. 102; Diecesa Lugoşului, Şematism istoric, Lugoj, 1903, p. 452-453, ne informeazit despre
această mănăstire că, potrivit unei adrese a ordinariatului Episcopiei unite către Tezaurariatul regesc, în 18:.!9, lllănăs-
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Fig. 1. - Schema iconostasului bisericii sf. Nicolae din Hunedoara. Icoane ce provin de la
MAnăstirea Plosca, atribuite lui Gavril Ieromonahul: Sfintul Nicolae (1) şi Maica
Domnului cu pruncul, Hodighitria (2) ; Icoane pictate de Constantin Zograf la 1654 :
Deesis, icoană împărătească (3), Adormirea Maicii Domnului (4), icoane reprezentind
apostoli (5- 1O, 12- 17) Deesis pe tron (Il), crucea cu molenii ( 18).

Hunedoara, reprezintă pe Maica Domnului cu pruncul, de tipul Hodighitria, avind
in dreapta şi in stinga inşiruiţi prorocii, şi sfintul Nicolae in haine arhiereşti.
Trebuie să sublinif'm că cele două icoane aparţin acelui~şi meşter, fapt ce se remarcă imediat prin comparareo. cromaticii şi a tehnicii, precum şi a unor detalii
de descn 5 • Reprf'zentată pînă mai jos de brîu, Maica Domnului cu pruncul (97X
X6BX3 cm) se dC'Cupf'ază pe aurul cald al fondului, pe care litere alungite cu
ckganţă inscriu monogramclc Mariei şi ale lui Isus. Mantia violet-brună, amintind
purpura picturilor bizantine, este dccorată cu blicuri geometrice de aur, ce vor să
redea bogatele falduri ale imbrăcăminţii. Pe umăr şi pc cap maforionul are cite o
stea stilizată. Micul Isus, pc care-1 prezintă Maria cu mina dreaptă, ţine in mina
stingă un volwnen infăşurat, iar cu dreapta binecuvintează. Mantia, prinsă cu. un brîu,
cade in bogate falduri tt>rminate în pliuri molatece şi rotJunjite, incercind o materializare a veşmintelor. Drapajul amin~te de forme asemănătoace din ambianţa artistică gotică. Acelaşi bogat decor de blicuri însoţeşte şi haina portooaliu.Jocru a lui Isus.
Feţele exprim<i o atitudine calmă, mai contemplativă şi umbrită de o uşoară notă
de tristeţe in cazul Maicii Domnului. La Maria sentimentul este sugerat doar de
tirea Plosca, .,longe anliquis est quam castrum Hunyadiense" şi ar fi fost inzestratA cu bunuri de către familia HuneAceste afirmaţii se fac pe baza unei cercetări din 1711 şi a altor documente mai vechi, care din păcate s-au
pierdut. Dintre cărţile ritualc de la această mănăstire se mai păstra la Inceputul secolului nostru, în biserica neunîtâ
din Hunedoara, un Triod despre care Şcmatismul amintit mai sus afirmă că este din veacul al XIV-lea. Nicolae Iorga,
Scrisorl Şl ir~scripţii ardelene şi maramureşene, voi. II, Bucureşti, 1906, p. 121, n noteazA. ca un manuscris din veacul
al XV-lea, care n pomeneşte pc Ieromonahul Simon din Mănăstirea Neamţ, "ot Moldavsca Zemle". În 1762 mAnăstirea
este distrusă, icoanele şi odoarele sint date de episcopul Petru Pavel Aaron bisericii unite din Hunedoara.
• Sint sugestive citeva detalii In desenul celor douA icoane. Zugravul foloseşte aceeaşi formă de fald de tip
"ureche", lntnnlt la mantia micului Crist, Iar In icoana sfintului Nicolae la fald urile maforlonului Mariei. O macrofoto'B1'3fie a urechilor slîntului :!S'icolae şi a lui Isus demonstrează acelaşi desen şi pcnsulaţie.
doreştilor.
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Fig. 2. -Maica Domnului cu pruncul, Hodigbitri a, atribuit ă
lui Gavril Ieromonalml, sfîrşitul secolului al XV-lea.

î ncr-untarea sprîncenelor ş i privirea melancolică, spre deosebire de Isus, care priveşte senin şi uşor mirat. Pe marginile icoanei sînt reprezentaţi prorocii, fiecare
dintre ei ţmînd în mîini simbolul, fapt întîlnit destul de rar în iconog.rad'ia ortodoxă a aroestei epoci. Pe latura stimgă sînt rep!.·ezentaţi, d e sus în jos, Melohise dec
cu un ulcior, David cu chivotul în mîini, illie {?) cu un volumen desfăşurat, Ezechlel cu o poa.rtă de cetate, Ghedeon cu ll!l1 scu!l d e lîm.ă, Daniil (?) ;; în partea dreaptă
Samoil (?) cu cădelniţă, Solomon cu coroană lş i un volumen desfă ş ur at , Jsaia cu un
cleşte p€ntru jăratec, Iere mia cu bagheta înflorită, Iacov cu scara şi Zaharia cu un
sfeşnic 6 • Folosirea simbolurilor în cazul prorocilor., pidaţi pe marginile icoaneir precum şi folosirea faldurilor de tip "ureche", sugere ază un •contact al meşterului ce
a pictat această icoană cu ambianţa gotkă. Faldurile de acest tip se r eîntîlnesc şi
' Pentru iconografia privind prorocii am consultat lu crarea în manuscris Int roducere in iconografia romti11ească, a prof.
I. D. Ştefănescu, pentru care îi mulţumesc şi pc această calc autorului. De asem enea ş i Vasile Grccu, Cdrţi de pictură
bisericească bizat~litzd, Cernăuţi, 1936, p. 133-139 şi 212 - 213.
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în cazul icoanei ce-l reprezintă pe sfintul Nicolae, la maforionul Maicii Domnului,
care îi întinde omoforul.
Sfîntul Nicolae (90,5 X 65 X3 cm), prezentat în bust frontal, îmbrăcat în poli<>tavrion şi cu omofor, binecuvîntează cu dreapta, iar în mîna stîngă ţine o evangheliC'
fcrecată în aur şi pietre preţioase 7 • Polistavrionul este tratat plat. fără rodarea drapajului, tocmai datorită elementelor decorative geometrice, ce nu permit folosirea
curbelor fără distrugerea ritmului. In dreapta şi în stînga sfintului Nicolae, arhif'piscop de Mira, apar în bust Maria cu omoforul .şi Isus cu evanghelia. Personajck
se decupează pe aurul cald, pe care este trecută şi irnscripţia nomiruativă cu acelaşi
caracter de litere ca şi în cazul Hodighitriei. Documentar nu cunoaştem numele meş
terului care a pictat cele două icoane de la Mănăstirea Plosca, dat· unele detalii
din pictura murală a bisericii din Bălineşti ne îndreptăţesc să presupunem stabilirea unei paiternităţi comune. Asemănările fTapante dintre portretele sfîntului Nicolae de la cele două biserici sint concludentes. Dezbrăcate de culoare şi abstrăgînd de
tehnica diferită in care au fost pictate cele două reprezentări, vom constata o identitate ce merge pînă in cele mai mici detalii. O macrofotografi.e a portretului în semiprofil a lui Isus din icoana de lemn hunedoreană ne face să constatăm o similitudine izbitoare în privinţa compunerii de3enului cu silueta lui Isus pc tron din
tabloul votiv al frcscei de la Bălineşti 9 • In biserica moldoveană, in scena votivă
amintită mai sus, cete îngereşti înconjoară tronul. Unul dintre arhangheli arC' o
siluetă şi o ţinută apropiată de cea a arhanghelului Mihail din icoana Maicii Domnului Hodighitria, ce provine de la Mănăstirea Ploscato_
Atribuirea celor două icoane de la Plosca unui zugrav care a pictat şi în Moldova este pe deplin plauzibilă, socotind că în veacul al XV-lea mai cunoaştem ~i
alte relaţii cultural-artistice între \inuturile hunedorenc şi celC' moldoveneşti.
Numeroasele analogii de detaliul1 acordi'l posibilitatea atribuil'ii celor două icoane
ale Mănăstirii Plosca lui Gavril Ieromonahul, zugrevul picturii murale de la ctitoria logofătului Tăutu din Bălineşti12. Calitatea excepţională a picturii icoanelor,
7
Istoria artelor plastice îtt Romdnia, voi. II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 168-169 (capitolul Arta;,. Trausilva"ia de la inceputul secolului al XVII-lea pi~~tl in primele decenii ale secolului al XIX-lea, redactat de prof. Virgil

\'ătăşianu) datează

în 1684 "în funcţie de icoana împărătească reprezentînd scena Decsis" ~i cele două icoane de la
Plosca. Asupra originii icoanei sf. Nicolae ce se găseşte In biserica din Hunedoara, Corina Nicolescu susţine
ideea că ea este pictată de Constantin Zugravulla 1654, socotind această icoauă ca provenind din Ţara Românească,
din epoca lui Matei Basarab, "fiind poate cel mai valoros exemplu din această epocă, nu numai din Transilvania ci şi
din Ţara Românească". Vezi Corina Nicolescu, Icoa11e vechi romdneşti, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971, p. 27; în realitate Constantin Zograt pictează la 1654 interiorul bisericii împreună cu Stan, iar singur iconostasul, din care cele dou:t
icoane reprezentînd pe Maica Domnului cu pruncul Hodighitria şi sfintul Nicolae, au fost incluse în tîmplă abia în
veacul al XVIII·Ica,
' Vezi Istoria artelor plastice in Romdnia, voi. I, Bucureşti, 1968, fig. 307.
' Idem, fig. 306. Pentru a studia comparativ cele două figuri am realizat o fotografie a detaliului cu Isus din icoana
de la Plosca, la care am inversat clişeul, constatind că cele două imagini pot fi suprapuse aproape pînă in cele mai
nesemnificative detalii.
10
Îngerul din stînga tronului de la Bălineşti este aplecat spre Isus şi cu aripile desenat în acelaşi chip ca în icoa.
na noastră. Vezi Sorin mea, Gavril Ieromonahul, autorul frescelor de la Bălineşti, în Cultura moldoveneascd în timpul lui
Ştefall cel Mare, Bucureşti, 1964, fig. 1.
11
Vezi Istoria artelor plastice in Romdnia, voi. 1, fig. 309 şi 310, unde este dată figura unui personaj din scena
Corăbierii salvaţi de înec de sf. Nicolae, a căl:ui gestică, fizionomie a feţei, pleptănăturâ şi costum se aseamănă izbitor cu imaginile prorocilor Solomon şi David din icoana Maicii Domnului Hodighitria de la Plosca.
" Inscripţia cu semnătura lui Gavril Ieromonahul a fost descoperită de Sorin Ulea în vara anului 1955. Inscripţia
este pictată cu culoare albă la picioarele lui Isus pe tron din tabloul votiv: "+ Pisa! Gavril Irom." Vezi Sorin
Ulea, op. cit., p. 419 şi fig. 2.

Mănăstirea
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Fig. 6. - 1) Detaliu cu Isus din icoana sf. Nicolae de la Plosca; 2) Detaliu din tabloul votiv
din biserica de la B ălineşti (dup ă I stori a art elor pl astice în Rom âni a, voi. I , fi g. 306).
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starea de conservare deosebită în care se păstrează, dovedind temeinica cunoaştere
a tehnicii tempera, eleganta grafie a literelor, vin să ~rijine ipoteza emisă în
legătură cu autorul.
Se pune acum întrebarea cînd au fost pictate cele două icoane de la Plosca, care
probabil făceau parte dintr-un întreg iconostas, deoarece în funcţie de pictura
bisericii de la Bălineşti ele trebuie datate la sfîr-şitul veacului al XV-lea sau cel
mai tirziu la inceputul se<:olului următor1 3 • Analiza atentă a drapajului din unele
scene ale ansamblului de la Bălineşti ne face să constatăm folosirea faldurilor învolburate, atît de caracteristice ambianţei artistice ·gotice1 1, reprezentînd în sin<' incontestabile înrîuriri apusenets. Intr-un studiu mai vechi 1. D. Ştefănescu arăta că
figurile alungite şi draperiile mai degr-abă ample, subliniate de un tiv alb, de la
Bălineşti, amintesc de mc.>şterii din TransilvaniatG,
InfluenţP.le apusene care apar la Bălineşti ne fac să credem in posibilitatea ca
Ieromonahul Gavril să fi pictat înainte de această biser1că in Transilvania. Acceptind această ipoteză, presupunem că perioada sa de activitate în Transilvania ar fi
înainte de anul 1504, adică la sfîrşitul veacului al XV-lea sau în primii ani ai secolului al XVI-lea. Astfel, cele două i·coane din biserica sfintul Nicolae din Hunedoara, ce provin de la Mănăstirea Plosca, atribuite pc baza analogiilor lui Gavril
leromonahul, au fost pictate probabil tocmai in această perioddă17 •
Istoria bisericii sfintul Nicolae din Hunedoara esle deosebit de interesantă nu
numai pentru istoria şi evoluţia artei, dar şi din punct de vedere al evenimentelor
istorice, car<' s-au desfăşurat în jurul acestui monum<:'nt ce datează încă din veacul
al XV-leats.
Numeroase motive de ordin istoric ne fac să credem că la sfîrşitul yeacului al
XVI-lea şi în primul sfert al secolului următor, biserica a aparţinut ..calvinilor"
români, care deţineau mai multe biserici in acest ţinut. avind sediul prolopopcsc
chiar în Hunedoarat 9 • Potrivit diplomei din 10 octombrie 16-!3, dată d<' Gheorghe
10
Trebuie si'\ menţionă.m că în privinta datării picturilor de la Dălineşti intervin o scrie de controverse. Sorin
Ulea, op. cit., p. 425, sustine pc baza unor grafite că pictura din această biserică moldovenească a fost realizat;\ încă in
1493, deşi pisania bisericii menţionează terminarea construcţiei abia in 1499. Vezi Repertoriul monummtelor şi obiectelor
de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Editura Academiei, Dncurcşti, 1958, p. 172. Prof. Virgil VMăşianu datează pictura de la Bălineşti între anii 1504 şi 1511, deci după terminarea construcţiei. Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale
î•~ ţările Yomâne, voi. I, Bucureşti, 1959, p. 825.
- , . Pentru faldurile de acest gen a se vedea scenele de la Diilineşti : Rugăciunea de pc Jlluntcle 1\lăslinilor, Iosif din
Arimathea la Pilat, la I.D. Ştefănescu, Eglisc de Bdlineşli, in BCMI, XXXVII, 19H, fig. 8, 14, 16, 17, 18.
u În legătură cu aceasta vezi părerea lui Sorin Ulea, op.cit., p. 460, nota 1 : "În realitate, aceste calităţi nu sint
p;;;dusul unei influenţe a artei apusene, ci expresia optimismului, vitalită(ii şi talentului unui popor tînăr şi viguros, care
in condiţii istorice favorahile -· a introdus o nouft viaţă în schemele bizantine milenare".
(1
11
1. D. Ştefănescu, op.cil., p. 39.
" 'frebnie să avem în vedere că această mănăstire românească din Transilvania pentru care a pictat probabil
Gavril Ieromonahul avea legături cu Moldova încă din acest veac. Vezi Nicolae Iorga, op.cit., p. 121. Un zugrav cu
numele ~romonah Gavril este amintit şi de un pomelnic din biserica de la Hunedoara. El este probabil unul <lintre vechii zugravi ai bisericii hunedorenc ce a pictat aici înainte de 1654. Ne punem întrebarea dacă acest Eromonah·· Gavril r nu ' este identic cu zugravul de la Bălineşti şi Plosca,
deoarece in acest caz activitatea
sa ar cuprinde şi biserica din Hunedoara. De altfel, sub fresca de la 1654, datorată lui Constantin şi Stan Zograli, se
poate constata existenţa unui strat mai vechi de pictură.
18
Virgil Vătăşianu, Vechile biserici de piatră Yomâneşli di11 judeţul lf1wcdoara, în ACMIT, 1929, p. 65 şi urm.
îdem, Istoria artei feudale în ţdrile române, voi. I, Bucureşti, 1959, p. 563-564.
11
Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, Sibiu, 1920, p. 4, 17, 24;
Gheorghe Şincai, Hronica românilor, tom. III, Bucureşti, 1969, p. 56; Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a
••ieţii Yeligioase a românilor, voi. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 325-326.
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Hak6czi I lui Simion Ştefan cu ocazia recunoaşterii in funcţia de mitropolit de
Alba Iulia, biserica din Hunedoara se mai afla sub jul'isdicţia ,,superintendentului
calvin"2o. ln orice caz, inainte de 1654 biserica revine la ortodoxie, intordndu-se sub
jurisdicţia mitropolitului ortodox din Bălgrad. Numai astfel putem explica restaurarea şi reirnpodobirea bisericii hunedorene cu icoane şi picturi murale.
Inscripţia votivă din biserica sfintul Nicolae de la Hunedoara, comunicată de
Nicolae Iorga 21 , ne vorbeşte in prima parte de ,.întemeierea" bisericii: " ... intemeiatu-s-au aciastă sfîntă şi dumnezăiască bisearică pre hramu sf(ă)ntului Nicolae,
in zilele prealuminatului Craiu Ardealului Gheorghie Racoţi cel bătrîn, in cursul
anilor 1634, cu osteneala şi impreun(ă) cu tot(ă) cheltuiala a protopop(u)lui Ian~i
ot Hinidor(ă)i protopop Nicolae i Vasilie snă protopop Ian~i şi Statie gineri-său ... "22. Se pare că acest protopop Ianăş .şi cu fiii săi Nicolae şi Vasilie, prec\.IIITl
şi Statie>, ginerele său, sint ctitorii ,,noii" biserici din Hunedoara, prin faptul că ei
se reintorc de la aşa-zisa "biserică calvină românească" la ortodoxie. In acest caz
este explicabil de ce intr-un pomelnic eliptic, din aceeaşi biserică, publicat in anul
HIQ32:•, st află insemnat numele ,.Presbiter laneş" .şi al lui Statie ca•re sînt aceiaşi cu
cei din inscripţia votivă din 1654, adică protopopul şi ginerele său. In acelaşi pomelnic, pictat la proscomidie, din care azi nu se mai păstrează decit fragmente decorative, erau pomeniţi ,.zugravii Eromonah Gavril, Stari Dragotin, Constantin, Erei
Simeon", probabil vechii zugravi ai picturii murale din veacul al XV-lea sau al
XVI-lea24.

Revenind la inscripţia votivă de deasupra intrării spre pronaos, datînd din 1654,
enumerarea diferiţilor donatori, care au contribuit cu fonduri la pictarea bisericii, urmează un text in slavonă: "Văleat 1654. Această sfîntă şi dumnezeiască
biserică am scris-o cu mult greşitul .şi nevrednicul Constantin .şi Stan Zog"25.
In acdaşi an a fost pictat şi noul iconostas al bisericii, după cum reiese din
inscripţia de pe icoana împărătească Deesis: "Această icoană am scris-o eu Constantin Zograf in anul 1654"2~. Din pictura iconostasului pictat de Constantin Zograf
in anul 1654 se mai păstrează două icoane mari, Deesis şi Adormirea Maicii Domnului, friza de douăsprezece icoane cu apostolii, Deesis pe tron din centrul registr-ului superior, precum şi crucea cu molenii, care parţial este repictată.
Icoana Deesis (96,5X64X3,5 cm) îl reprezintă pe Isus binecuvintind cu cartea legii
deschisă, pe care se vede un text in limba slavonă. Mantia albastră, tivită cu o
dantelărie de aur, ii cade in falduri bogate, tratate geometric, pe umărul sting.
Sub mantie, tunica de un roşu vişiniu are o clavă pe umărul drept. Tratarea drapa.iului tunicii foloseşte aceeaşi construcţie geometrizată. Faţa lui Isus, mai puţin bine
conservată, presupune unele retuşuri tirzii. Tratarea reliefului feţei, atît cit se
mai poate distinge din vechea pictură, este realizat in tu.şe largi, aşa cum sint pictate şi figurile Mariei şi ale lui Ioan Botezătorul, ce-l flanchează pe Isus.
după

' 0 Gheorghe Şincai, op.cit., p. 56.
" Nicolae Iorga, Scrisori şi inscriPtii ardelene şi marat1rureşme, voi. II, Bucureşti, 1906, p. 117-118.
11 lbide111.
" Diecesa Lugoşului. Şematism istoric, J,ugoj, 1903, p. 349.
u Ibidem.
" Nicolae Iorga, op.cit., p. 118.
" Ibidem. Anul de pe icoană <.-ste publicat greşit: in loc de 1654 a fost citit 1684.
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Fig.

7. - Deesis,

icoan ă

împărăteascii ,

Constantin Zogr af, 1654.

koană, Adormirea Maicii Domnului (96,5 X 69,5X 3 cm), este o
cu numeroa se personaje , ce este tratată diferit faţă de compoziţiile iconografice cu aceeaş i temă pe care le cunoaştem pîn ă acum. în jurul catafalc ului cei doisprezece cupostoli sînt covîrşiţi de dure re. fiecare dintre ei exprimlindu-şi mîhnirea într~un .a numit fel. La piciop.re1e Mari.ei unul dintre apostoli, proba b il
Pavel, citeş te prohodul. Prin faptul că personajele nu sînt aşezate simetric, ci în
diferite poziţii, compoziţiei îi este imprimată o anumită mişcare . R e marcăm între
a postoli. pe unul care sărută cu veneraţie mîinile împreun:arte ale Mar!Îei . în planJUl a l
doilea, deasupra cataflalcului apare IsUG, ,pu.l'tător a l sufletului fecioar.e i, înconjuret de
o mandorlă, susţinută de cete îngereştă. în dreapta şi în stîn,ga m a ndorle i, pe UJn
fundal de arhitectură, grupuri de arhierei cu ·cărţi .şi căd e lniţe, îmbrăc a ţi în polistavrioane, participă la prohod. Tratarea figurilor este m a i plasti·că , cu wşoare nuanţări ale volumelor. Sche matismul geometric al faldurilor din icoa na Deesis este

Cea de a doua

a mplă compoz iţie,
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aici mai puţin accentuat. Aceleaşi nimburi in reHei cu motive vegetale le intilnim
şi în această icoană, ca şi în icoana împărătească. Motivul de împletitură vegetală,
cu garoaife şi lalele stilizate, este folosit pen1Jru decorarea chenarului. Incizia este
realizată în grosimea grundului şi aminteşte nu numai tehnic, d3r şi tipologie de
motivele decorative ale icoanelor epocii lui Matei Basarab de la Arnota 27 • &ena
Adormirii Maicii Domnului se repetă şi în pictura murală din biserică în aceeaşi
formă compoziţională, chiar dacă ea este uşor amplificată. Detaliu! cu sărutul miinilor Mariei îl reîntilnim în scena pictată pe peretele de vest al naosului. Compoziţia, precum şi multe din motivele decorative întrebuinţate de pictura mural<\ dovedesc că tîmpla şi fresca bisericii au aceeaşi rpatC!rnitate, autorul lor fiind Constantin Zograf în anul 1654.
Iconostasul bisericii nu conservă nici una din icoanele prăznicare şi nu av.cm
nici 'lllil indiciu că acest registru ar fi existat la origine. Deasupa icoanelor de format rnal'e urmează icoanele apostolilor, într-o precară stare de conservare, datorită
faptului că în decursul timpului au fost spălate şi probabil răzuite de funingine.
Numele apostolilor sînt trecute pe icoane: Toma, Marcu. Iacov, Petru, Ioan, Andrei,
PaV'el, Marcu (?), Luca, Simion, Filip, Bartolomeu. In 'centrul tteoriei apostolilor se
găseşte o icoană DePsis, în care Isus apare pe tron. De după spătarul jilţului apar
bustul Mariei şi al lui Ioan Botezătorul. Expresia, gPstica, desenul şi decorul Ialdurilor din această icoană sînt identice cu cele tdtin icoana impărăt<"ască Deesis, dar
reduse proporţional cu mărimea panoului rpe care s-a piclat.
Tîmpla este încoronat::. de crucea cu molcnii, care are pictura ştearsă şi parţial
Crucea (117 X 7~ cm) are la bază o inscripţie din care se mai poate deslW?i
în limba slavonă: "Pomeneşte (doamne) pe Miclăuş". Probabil donatorul acestei
cruci, menţionat de inscripţia de mai sus, este identic cu ,,Presbiter Miclăuş", run.intit de pomelnicul de la proscomidie publicat în Şematismul diecezd Lugojului, în
refăcută.

1 9QJ?S.

O primă întrebare, pe care ne-o pUinem in mod firesc, este desigur in legătură cu
definirea stilistică şi formaţia artistkă a lui Constantin Zograf. Asemănările cu
pictura icoanelor de la Arnota, ctitoria lui Matei Basarab, în privinţa fondului şi a
motivelor ornamentale întrebuinţate de meşter în decorarea chenarelor, folosirea
unor falduri geomeirizate în icoana Deesis, ne duc spre pictura iconarilor din Ţara
Românească de Ja mijlocul veacului al XVII-lea. 1/ntroducerea unor detaUi cu caracter profan, compoziţia mişcată şi tratarea rpicturală a feţeloc presupune o î.nrîurire
a artei Renaşterii transilvănene a veacului al XVII-lea. Probabil Constantin Zograf
s-a format la şcolile de zugrăvie din Ţara Românească, de unde a trecut în Transilvania, pictind la mai multe biserici. El este unul dintre meşterii cei mai dotaţi ai acestei etape de dezvoltare a picturii transilvănene.
MARIUS PORUMB

., Vezi Istoria artelor Plastice in Romdnia, voi. II, Bucureşti, 1970, fig. 82, precum şi un articol mai vechi al lui
Virgil Drăghiceanu, Pictorii lui MaJei Basarab la Arnota Vilcea, in BCMI, XXII, 1929, p. 138; icoanele de la Arnota
se găsesc azi in colecţiile Muzeului de artă al R.S. Româ.nia. Ele poartă semnătura lui Stroe Zugrav ot Tirgovişte şi
anul 1644.
•• Diecesa Lu~ofului. ŞemaJism istoric, Lugoj, 1903, p. 349.
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Fig. 10. - Adorntirea Maicii Domnului , Constantin Zograf, 1654, detaliu.
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Fig. 11. - Deesis pe tron, Constantin Zograf, 1654.
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Fig. 12. - Apostolul Iacob, Con stantin Zograf, 1654 .
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DIE IKONOSTAS-MALER DER HL. NIKOLAUSKIRCHE IN HUNEDOARA
(Zusammenfassung)
In dem lkonostas der Kirche des Hl. Nikolaus in Hunedoara befindet sich eine
Anz.ahl alter Ikonen, von denen zwei mit der Darstellung der Gottesmutter mit
dern Kind von Typ Hodegetria, bzw. des Hl. Nikolaus wahrscheinlich aus dem
Kloster Plosca stammen, von wo sie vor 1775 nach Hunedo~ra gebracht wurden,
in welchem Jahr sie in Dokumenten erwahnt sind. Aufgrund von Entsprechungen
in Stil und Komposition konnen die beiden Ikonen dem Maler Gavril Ieromonahul,
dem Urheber der Wandmalereien in der Hl. Nikolauskirche aus Bălineşti (Moldau)
zugeschrieben werden. Einige weslliche Einfllisse im W<'rk dieses Malers fi.ihren zur
Annahme, dass dieser Kunstler vom Ende des 15. Jhs. - vor Bălineşti - in
Siebenbiirgen gearbeitet hat.
Der Ikonostas der Kirche von Hunedoara wurde gleichzeitig mit der Freske
gemalt und datiert aus dem J. 1654. Die Deesis-Ikone in dem Ikonostas tragt
eine Inschrift mit dem Namen des MalE'rs und dem Jahr "ConstanUn Zograf" "1654".
Von den Ikoner. d<'S Constantin Zograf sind Prhalten Der Tod der Gottesmutter,
das Ikonenregister mit den zwblf Aposteln, in deren Mitte Jesus auf dem Thron.
Constantin Zograf ist einer der begabtesten Ikonenmaler dieser Zeit in Siebenburgen. Wahrscheinlich wurde der MPister im kunstlerischen Milieu der Walachei
ausgebildet, wo wir EntspM'Chungen in der Ikonenmalerei aus der Zeit des
Matei Basarab finden. Die Ein!Uhrung einiger Details von Laiencharakter, die
wenigcr steife Komposition und dic malerischere Behandlung dE'r Gesichter liisst
einen gewissen Einfluss der siebenburgischen Renaissance von Mitte des 17. Jhs.
vr>rmuten.
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CARACTERISTICILE STILISTICE ALE BISERICILOR
DE LEMN DIN TRANSILVANIA

Cunoaşterea

şi

cu aceasta şi preţuirea lor este lot mai accentuată, in urma
în ultimele trei decenii. Au fost ele cuprinse în catagrafii ale
unor eparhii, în special cele din Muntenia şi Moldova, mari puţin din Transilvania. Direcţia Monumentelor Istorice a făcut o inventuricrc a monumentelor istorice privind şi bisericile de lemn, atit cele declarate monumente istorice, ~i intr-o
măsură oarecare şi a acelora care urmează să fie cuprinse in lista acestor
monumente.
S-au publicat referate, materiale, lucrări de sinteză, urmărind îndeosebi arhitectura lor cu scopul de a le restaura, dîndu-le înfăţişarea cit mai aproape de
cea originală. Datorită acestei acţiuni de proporţii mari, au fost restaurate numeroase biserici de lemn în toate ţinuturile de o parte şi de alta a Carpaţilor.
ln cele ce urmează, căutăm să cunoaştem caracteristicile stilistice ale acestor
monumente.
Stilul bisericilor de lemn se poate diferenţia în special: a) după plan şi
b) după înfăţişare. Dar se pot caracteriza şi după notele specifice regionale şi
influenţe reciproce pe provincii. Astfel:
1. In primul rînd după provinciile mai mari.
2. După configuraţia topografică în plan ori arhitectură, munte, deal, ape, şes.
3. După influenţe stilistice în plan ori arhitectură, pe teritoriu mai restrins.
Vom putea stabili elemente comune la un mare număr de biserici în toate
provinciile, în special în ce priveşte planul de bază - orizontal - al bisericii.
Elemente comune stilistice vom constata şi in ce priveşte arhitectura, înfăţişarea
lor, precum şi intre elementele caracteristice numai unor regiuni (Maramureş).
Cercetînd componentele stilistice ale monumentelor putem să spunem că un
monument aparţine Moldovei, Ţării Româneşti, ori Transilvaniei inclusiv Crişanei
şi Banatului.
Planşele anexate cuprind aproximativ toate tipurile de plan din toată Transilvania cu corespondenţele respective din toată ţara. Ne-am servit de cercetările
lui C. Petranu, ale noastre şi ale profesorului V. Vătăşianu pentru bisericile de
dinooact: de Carpaţi şi de cele mai recente ale lui Radu Oreţianu pentru Muntenia
şi Ioana Cristache-Panait pentru Moldova. Pentru Transilvania a publicat E. Grecianu şi planul cîtorva biserici de pe Mureşul superior. Ioana Cristache-Panait şi

cercetărilor făcute
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1. Scheletti pentru judeţul Sălaj*, iar Ioana Cristache-Panait şi Fl. Dimitriu pentru
bisericile din Banat. (Operele consultate, in Bibliografia de la sfîrşit.)
In felul acesta putem avea o privire generală asupra bisericilor de lemn din
ţară, atît ca stil, cit şi ca număr.
Acţiunea de restaurare a acestor monumente de artă ţărănească a salvat multe
biserici de la distrugeri, intrucit încă de prin 1910-1918-1920 au fost distruse
multe biserici din ~ele mai reprezentative, mai vechi şi mai valoroase, fără nici
un discernămînt, decit din ambiţia de a avea o biserică nouă, sau, in unele cazuri,
să dispară urmele luptelor confesionale pornite in secolul al XVII-lea şi care s-au
terminat in 1948. In muzeele in aer liber din Bucureşti, Cluj, Oradea avem
păstrate cele mai repre7entative biserici din regiunile de dincoace de Carpaţi.
De aceeaşi preţuire şi ocrotire s-au bucurat bisericile de lemn şi in ţinuturile
de dincolo de Carpaţi.
Vom stărui asupra caracteristicilor acestor monumente după plan şi după înfăţişare.

Ordinea tipurilor este după clasificarea noastră, pe care am utilizat-o în
Repertoriul bisericilor de lemn din Transilvania, Crişana, Banat şi Maramureş,
lucrare in manuscris. Clasificarea am făcut-o genetic, de la formele cele mai
simple pînă la cele mai evoluate, cu variante la fiecare tip. Tipurile care se
deosebesc după diferiţi autori sint puse in legătură cu clasificarea de bază.
Vom căuta să ne cunoaştem, deocamdată, în linii mai mari, cu arhitectura
bisericilor de lemn pe baza cercetărilor din ultimele patru-cinci decenii. Astfel,
vom urmări mai deaproape:
a) planul, b) înfăţişarea - stilul, c) formele de turn, d) bolta, e) clopotniţe şi
acoperişul, f) motirvele decorative exterioare, ciopliturile in lemn.
Pli.ctura şi iconografia vor fi tratate in altă lucrare.

a. Planul

Tipul 1. Acest tip poate fi caracterizat prin forma cea mai simplă, un dreptunghi,
care include şi altarul, sau cu altarul pe lăţimea naosului, nedecroşat, de formă
circulară, pătrată, trapezică, triunghiulară ori pentagonală.
Forma primitivă a acestui tip este casa ţărănească, cu altarul inclus, deci
nedistinctiv in exterior. Este cel mai rar şi are ca variante, cu prispa pe sud sau
foişo.- pe vest.
Nu ni s-au păstrat biserici vechi, această construcţie avind un caracter provizoriu. Acestui tip aparţin bisericile din Cuştelnic, Subpădure, pe Tirnave; pe
MUTeş: Şpălnaca; Feneşel- Cluj; Erneiul Mare- Tg. Mureş, iar in jurul Ludu.şului,
la Aţintiş şi Deag. La Deag s-au păstrat amîndouă bisericile zidite una lîngă alta,
avind aproape aceleaşi dimensiuni, aceeaşi construcţie, aceeaşi pictură făcută de
zugravii şcolii de la Feisa.
Altarul circular, cu diametru! pe lăţimea naosului, este foarte rar. Din zid, la
Corneşbi pe Tîrnava, din lemn curbat la Straja - Cluj, la Baica - Alrnaş• Vor fi şi alte s1ludii mai recente,
n-.au ajuns să fie publicate.

încă

n-am avut
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Huedin, !oneşti - Arad, Dragomireşti - Timiş, Schitişorul - Neamţ şi altele in
Banat, acestea sub influenţa sîrbească.
Tipul Il. Variantele din acest tip: cu altarul nedecroşat cu 3 feţe - baza trapez:
cu 4 feţe, cu unghiul in axă sint mai puţine; dar 'cele cu 5 feţe sînt cele mai
răspîndite. Acestor biseriei, de obicei, mici ca dimensiuni, nu li s-a construit altarul
mai redus, decroşat, nefiind suficient loc pentru trebuinţele liturgice ale preotului, cădilri, înconjurări etc.
Tipul III. Naosul şi pronaosul dreptunghiulare, altarul decroşat, mai mic. In
variante poate avea 3, 4 ori 5 feţe, dar nici unul nu este ciroular. Este tipul ~l
mai frecvent. Varianta cu muchia în axă - 4 feţe - de asemenea este rară şi o
găsim numai la bisericile cele mai vechi. Este şi incomod, neavînd fereastră în
axa bisericii necesară mai ales la altarul cu ferestrele mai mici ale bisericii.
Tipul IV. Acest tip se caracterizează ca derivili1d din cele precedent<', cu caracteristica principală pronaosul fiind şi el poligonal, in afară avînd 3 feţe, baza
trapez in interior, 5 feţe. Este cel mai vechi tip de plan care corespunde
noţiunii de corabie, cum este numită de obicei această formă de biserică. Cînd
altarul nu este decroşat, atunci intreg planul este un fel de oval, şi se aseamănă
mult cu o corabie.
Acestui tip ii aparţin in general bisericile cu o singură boltă, de la altar la
pronaos; Feneşel, :&-neiul Mare, Deag, biserici fără turn sau cu turn-clopotniţă cu
sau fără prispă. Cele care au turn, acesta are o fW1cţiune simbolică sau decorativă.
Al şaptelea tip, cel mai rar şi mai evoluat, este cel cu sinuri laterali, in ct·uce
sau trilobat. Avem in Transilvania abia 12 biserici, cele mai muLte fiind in Moldova, unde acest tip este cu mult mai frecvent. Evident la noi este o influenţă
moldovenească. Amintim bisericile din
Căliineşti
şi
Breb Maramureş;
din
Reghin-sat, Topliţa, Tulgheş. Sînt pitoreşti şi construite cu măiestrie. Bolta este
cilindrică peste naos, nu au cupole ca cele moldoveneşti în afară de Bilbor şi
Tulgheş.

La tăpurile nemenţionate aici, caracteristicile sînt evidente
In general varietatea tipurilor împreună cu caracteristicile lor s-a luat de la
sat la sat, de la meşter la meşter, :multe din ele sint specifice locurilor şi
regiW1ilor.

b. 1nfăţişarea

Sub aspectul înfăţişării care dă specificul artistli.c al bisericii, bisericile pot fi
grupate în următoarele tipuri:
I. tip de casă ţărănească fără turn. Cele mai multe au o singură boltă pentru
naos şi pronaos. Alături este clopotniţa iar în sate mai necăjite, o zvoniţă pusă
într-o cracă de copac sau într-o furcă ca la fîntîna cu munpana; un clopot mai
mic dă de veste anumite momente mai principale ale slujbei sau ale înmormîntării.

Il. Cu turnul mic, fără clopote, clopotniţa separată.
Biserica poate să fie cu, sau fără prispă. In această categorie
pe Mureş, din Banat, de pe la Năsăud - G~. - Turnul este
bisericii: Erneăul Mare, Cuciu de pe Mureş.
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decit lungimea

1, este mai mic deCJ."t 1; bise-

rica are părţile proporţionale, dar nu are eleganţa şi zvelteţea celor de tipul urmă
tor. Clopotele sint in turn, care are, de obicei, galeria deschisă, împodobită cu
arcade, iar coiful are baza patrată sau oclogonală. In această categorie sint multe
biserici in Bihor, Someş şi Hunedoara.
IV. Turnul mai inalt, raportul fiind unitatea

!_
L

= 1,

raport care

e:lfprimă

o

armonie intre înălţimea şi lungimea bisericii. Putem sa-1 spunem raport armonie.
Sînt cele mai elegante, proporţionate şi cele mai numeroase. Cele mai multe sint
in Bihor, pe Somcş, Arad, la moţi şi Hunedoara.
VI. Tipul bisericilor cu turnul supraînălţat care iese din corpul bisericii ca o

săgeată.

Raportul

.!_ >

1 este mai mare decit unitatea. ln multe cazuri, biserica

L

este joasă şi parcă abia suportă greutatea şi măreţia turnului. In această categorie
sînt relativ puţine biserici, din regiunea Clujului, la Fildu de Sus, Nadăş, Drag,
Aşchileul Mare, Voivodeni, la moţi: Giurcuţa; apoi in Lăp~; cele din Şurdeşti,
Plopiş şi citeva in Bihor. Acest .stil se poate pune in legătură cu stilul gotic al
bisericilor de zid, bineinţeles in alte proporţii, după felul lucrului în lemn, care
diferă de cel din cărămidă. Turnuri de acest fel la noi au avut şi au alte confesiuni, mai al0s luteranii şi reformaţii, iar în lemn aceştia mai au citeva exemplare
mai vechi în Sălaj. Sînt construite la bisericile numai din zid - Dej, Mănăstireni,
Văleni, toate biserici mari, impozante, turnuri elegante, suprainălţate. Stilul a fost
adus din apus de unde 1-au împrumutat şi cei din Transilvania, saşii luterani, reformaţii maghiari, apoi ortodocşii.
VII. Tipul maramure~ean, cu streaşina dublă, biserici armonice, elegante, turnurile cu şi fără clopotniţe, galeriile deschise cu arcade, acoperişul separat pentru fiecare parte a bisericii, altar, naos cu pronaos, fo~orul pe vest. Nu au prispă. Din secolul al XVIII-lea s-au construit şi clopotniţe ca să cruţe turnurile. Acestui tip aparţin şi unicele biserici în afară de Maramureşul istoric la Lăpuş, Domnin-Sălaj şi
mai ales cea din Şurdeşti care insă in înălţime le intrec pe toate. In Ucraina subcarpatică, la Apşa de jos şi in alte părţi sînt clteva biserici de acest tip. Es~ explicabil: pe acea vreme, teritoriul Maramureşului s-a extins şi peste Tisa.
VIII. Bisericile cu turn baroc, cu bulbi in formă de ceapă. Il avem la mănăstirea
Strimba-Cluj, Colţirea-Baia Ma1 e şi in Banat. In Moldova şi Muntenia mai puţine. Mai numeroase pe Crişuri.
Ca vechime, cele mai multe din cite ne-au mai rămas, sînt din secolele al
XVII-lea şi al XVIII-lea. In secolul al XIX-lea încă s-au zidit un număr destul
de mare de biserici de lemn, dar ca valoare a'l'"tistică rămîn in urma celor din secolele anterioare. Multe dintre cele mai noi au un caracter provizoriu pînă îşi vor
zidi una de piatră.
Faptul că, cele mai multe biserici de lemn din Tran~ilvania sint din secolele al
XVII-lea şi al XVIII-lea, se datoreşte epocii de frămîntare, de luptă politică naţională şi religioasă, care caracterizează aceste secole. Mai dăinuiesc biserici şi din
secolele XV-XVI, unele şi mai vechi (Ieud-Maramureş, in Hunedoa'l'"a şi Sălaj).
"Unirea" din 1700, aşa cum s-a făcut, frămîntările primelor decenii, luptele reli-
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gioase din 1759-60, răscoala lud Horia din 1784, războaiele de tot felul cu tătarii,
austriecii, luptele lui Rak6czi, apoi luptele de peste hotare ale lui Napoleon, valul
revoluţiei franceze, au fost tot atitea piedici şi indemnuri în acelaşi timp, atit pentru zidirea cit şi pentru distrugerea bisericilor, mai ales ale celor de lemn. Unde
mai punem numărul mare de biserici drist.ruse cu tunul şi cu focul de generalul
Bucov in 1761-62 în cinstea crăiesei Maria Terezia şi spre gloria Romei catolice.
Trecerile de la ortodoxie la ,.unire" ori revenirile se făceau şi cu biserica satului; ba, trecerile fiind făcute cu mare zel de către stăpînire, bisericile au fost luate
de la ortodocşi cu forţa. Cei rămaşi fără biserică nu s-au lăsat, ci în wurtă vreme
- chiar în cîteva zile --- cazul de la Bălan~ălaj - şi-au ridicat alta, oricit de
mică. Majoritatea bisericilor sint zidite între 1750-1790. S-au asociat cîteodată şi
mai multe sate mai apropiate -cazul de la Luna de Sus-Cluj -,împreună au zidit
biserica şi au plăbit anumite tablouri din pictura de pe boltă, sau au făcut alte daruri, odoare ori obiecte de cult.
c. Turnul
Variante arhitectonice

Este expresia cea mai caracteristică a stilului unei biserici. Nu numai ca să se
de alte clădiri din localitate, dar în afară de cele liturgice. aveau şi
unele funcţiuni.
Cu toatl' că nu fiecare biserică a avut clopote - se serveau de toacă -. totuşi în
timpurile mai vechi şi înainte de ocupaţia turcească - secolul al XVI-lea -, biserica
a indeplinit şi in timpul .războaielor anumită misiune de pază şi de apărare. Fiind
pe loc mai ridicat - in afară de sat, forţat şi de stăpînii zilelor --, a servit ca loc
de alarmă, în caz de război, după cum ~i azi, in caz de incendiu, alarma se dă
din turnul bisericii, lovind clopotul în ,.dungă".
Biserici fără turn se vor fi zidit sub ocupaţia turcească. Turcii au luat clopotele de unde au putut. (La fel sa- intimplat şi în primul război mondial cu uite
armate.) Clopotul bisericii din Cîmpanii de Sus-Vaşcău-Bihor, din 1538, cu inscripţia Ambrus, a stat îngropat în gunoi mai bine de 200 de ani. A fost dezgropat,
sfinţit din nou şi pus la locul lui după plecarea turcilor. A fost dăruit bisericii din
Sighiştel, un sat mic, învecinat cu Cimpanii.
In însemnările unui ·călător dinainte de 1716 se spune că, în Maramureş, au fost
şi biserici fără turnuri şi fără clopote. Oamenii s-au ferit să pună clopote de teama
vrăjmaşului., care le ducea; precum şi de teama stăpînului, care le lua. Invaziunea
tătărească din 1717, în Maramureş. a distrus un număr destul de însemnat de biserici.
De la forma primitivă - cu baza pătrată, coiful ,piramidă patrată cu 4 feţe triunghiulare, scund -, forma cea mai veche pe care o găsim şi pe Oolumna lui Traian,
sau pe turnurile cetăţilor săseşti de pe la noi din secolele XIIl-XIV, forma a evoluat, coiful s-a construit cu 8 feţe, sau chiar aproape conic, iar baza lărgită. Cele
mai frumoase, cu baza octogonală, au poala mult lărgită, ca nişte volane (biserica
din Ciucea şi cea din Chirraleş, ultima adusă in Muzeul etnografic, în aer liber
din Cluj), au coiful aproape conic şi potrivit ca înălţime, cu cel mai armoni·c raport.
ConstTucţia lor este foarte solidă şi ingenioasă. Turnul bisericii din Berinţa sau al

deosebească
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celei din Vad-Satu Mare au rezistat mai bine de 20 ani, cu toate că biserica era
in ruină. La mutarea unei biserici - cazuni frecvente - demontarea turnului a
fost problema cea mai dificilă. Nu oricare meşter se încumetă s-o facă. Bi~)~rica
a rezistat şi datorită pereţilor ei, construiţi din bîrne late pînă la 80 cm şi groase
pînă la 20 cm, lungi pînă la 12-16 m. Bisericile din Berind-Cluj, Bretea pe Mureş,
Rogoz-Lăpuş, la amîndouă bisericile şi altele de la Lăpuş sau din Maramureş au
o vechime de 200-300-400 ani şi trăiesc încă. Secretml vieţii lor stă in acoperiş,
care, refăcut din 30-50 de ani, apără biserica şi-i lungeşte viaţa.
Unele turnuri îşi au ~i specificul lor. Cele din Bihor şi mai ales din jurul Beiuşului au un inel la bază, caracteristic lor (Şeghişte, Rieni, Brădet, Broaşte etc.).
Sint citeva şi pc Crişul Alb şi in Hunedoara.
In Hunedoara, pe la Jlia, la Lăpugiul de Jos sau Răduleşti, turnul este etajat,
o construcţie complicată şi foarte frumoasă. Acest model se mai găseşte şi pe Arieş
Brăzeşti, la bisericile de zid, de lip moţănesc.
Iar ca măreţie, eleganţă, supleţă sint cele citeva amintite la tipul supraînălţat Vad-Satu Mare, Şurdeşti, Plopiş, Fildu şi altele.
Pe o arie destul de mare sint turnurile flancate de cite 4 turnuleţe - simbolul
celor patru evanghelişti, unele cu mici arcade ca la galeriile bazei turnului. Este
o influenţă luată de la alte confesiuni, elemente pe care le au şi saşii-luterani şi
maghiarii refcrmaţi. Mai frecvente pe Someş, in Bihor şi cîteva in Sălaj. In Maramureş, in Budeşti; Fildul de Sus, Girbou, Agirbiciu, Păniceni din ţinutul CLujului; Vad-Satu MarP. Şurdcşti, Plopiş-Baia Mare.
In celelalte provincii nu este nici un caz nici de formă barocă, nici de "gotică"
cu patru turnulete. Este un specific transilvan
Nici Moldova, nici Ţara Românească nu au nici o biserică ou turn supraînălţat.
S-a format, a trăit şi mai trăieşte pe pămîntul Trarusilvaniei pe Someş şi pe Criişuri.
O formă rară: la Colţirea-Baia Mare şi la mănăstirea Strimba-Cluj, la mai
multe biserici din Bihor, din veacul al XVII-lea, dacă nu şi mai vechi, unele au
turnul mic, la baza coifului in formă de ceapă, caracteristica barocului &"delean.
Stilul este foarte răspîndit la bisericile de lemn şi de zid, mai ales in Banat. In
Bihor şi pe Crişul Alb sint mai rare. Stilul acesta in secolul al XVIII-lea pentru
bisericile de zid a fost impus de Maria Terezia. La cele de lemn, stilul :şi construcţia e mai simplă, a fost luată de la cele de zid. In Maramureş, barocul este la
corpul bisericii, streaşina frîntă cu acoperiş şi mai larg la bază. La coif, barocul
n-a fost aplicat aici, nicăieri.
d. Bolta

Bisericile de lemn au bolta cilindrică en berceau
in leagăn, cu variante. La
cele fără tur-n este o singură boltă de la al!Jar pînă la pronaos. Peretele despăr
ţitor nu s-a ridicat pînă la boltă, bolta prelungindu-se peste pronaos. La altele, de
tip mai vechi, altarul cu trei şi patru feţe pe lăţimea naosului, bolta cuprinde şi
altarul.
Bolta altarului are diferite variante. Construcţia depinde de forma altarului.
Cînd altarul are 5 feţe, două formind pereţiă pe N .şi S, două inclinate, cea .pe est
paralelă cu timpla; in acest caz pe cele două feţe paralele, bolta este cilindrică, pe
etlt se ridică un perete vertical care se reazimă pe un tavan orizontal.
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Cînd bolta este pe altar trapczic. atunci are sectoare care se apropie de cerc
şi în ansamblu de porţiune de sferă. ln rare cazuri, cînd altarul are 3 feţe, baza
patrată, în care caz altarul are tavan plan, orizontal.
Sînt biserid - Baica, Bălan, Rogoz, Bilbor, Tulgheş, Călineşti - unde bolta
altarului are o construcţie ingenioasă, complicată, cu încheieturi solide care să
asigure forma şi stabilitatea construcţiei. La Bilbor şi Tulghe';i, bolţile sînt sferice
cu nervuri.
In Maramureş bolta naosului este cilindrică, se reazimă pe o cunună lată, întrîndă, pereţii verticali sînt străpunşi de ferestre mici, puse întrf' cele două streşini, ca
să fie luminat întreg interiorul. La unele, Bîrsana, Ieud-Valf', bolta este parabolică, construcţie ingenioasă şi inteligentă.

Bisericile în plan în formă de cruce, nwnai sînii laterali sint uşor boltiţi ca o
din sferă, naosul boltit cilindric, pronaosul cu tavan plan - Reghin, Bilbor, Topliţa, Călineşti, Tulgheş.

porţiune

e. Prispa
îndeplineşte

o funcţ.iune practicii de ocrotire a pereţilor şi de adăpost pentt·u
sau loc de sfat după terminarea slujbelor. De obicei este de-a lungul
fatadei sudice, largă pînă la 80-100 cm, cu sau fără balustradă. Intre şoşi - colonete -, sînt arcade, unele cu frumoase cioplituri şi î:ncrestături. Totul este prins
în cuie de lemn. Alături de .prispă pe sud, unele biserici au prispă şi pe vest, iar
altele şi pe nord - Cizer (în Muzeul în aer liber din Cluj).
Unele biserici care au intrarea pc vest, în faţa intrării prispa este pe întreaga
faţă şi mai largă, formind un foişor ele unde se trag şi clopotek, turnul avînd clrcpt
bază grinzi mari care acopere foişorul.
In Maramureş, prispa de vest are numai o funcţie decorativă şi este destul de
rară. Unele biserici, ca la Sălişte, la fosta biserică veche din Văkni, fo~şorul foarte lăl"git, încăpător, numit şatră, serveşte ca loc pentru prohoclul morţilor, în loc
ca acest prohod - slujba la inmormintare - să se facă in biserică sau în faţa
bisericii.
credincioşi,

f. Decorul

Cel interior îl formează pictura, ciopliturile la uşile împărăteşti, la tîmplă, la
cununile transversale care susţin bolta şi la uştiorii uşii din peretele dintre naos
şi pronaos.
In exterior, la cîteva biserici, Pău.c;a, Bălan, Chendrea, Brîglez, la altele
din Sălaj, s-a păstrat şi pictura murală, lucru rar la bisericile de lemn din Transilvania. In Bihor, Lăpuş, Maramureş, Moldova nu S-'aU făcut zugrăveli şi în exterior. Este o influenţă moldovenească, mulţi dintre zugravii bisericilor din Transilvania au făcut şcoală pe la mănăstirile moldoveneşti.
Increstăturile de la uşi, cu motive vechi, foarte vechi, păstrează arta veche românească moştenită de la înaintaşii noştri de secole. Tot in exterior avem frumosul şi bogatul decor al anipilor şi consolelor. Aripi la altar, la pronaos, pînă
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modestă

fcrE>s-

In Cluj, in parC'Ul Muz€'Ului etnografic, este biserica adusă din Chiraleş-Bistriţa,
care are aripile cele mai fru.moosc. iar ceva mai .jos briul cioplit in bîrne, care înconjoară biserica, ca o funie inchipuind soliditatea spirituală a bisericii. Briul este
frecvC'Ilt şi la bisericile din Moldova şi Muntenia.
Multe biserici de lemn şi-au pierdut caracteristica lor, a lemnului, fiind ten.cuite
în extC'rior, unele avînd înfăţişarea unei biserici de zid. Infăţişarea caracteristică
a bisericilor de lemn au pierdut-o şi prin acoperişul din ţiglă sau tablă în loc de
şindrilă. Rcstaurârile făcute au pus şindrila la locul ci, iar biserica in frumuseţea
E'i originală.

*
Din examinarea tipurilor de plan al bisericilor de lemn din toate provinciile
unicitatea tipurilor, cu frecvenţa mai mare sau mai mică a lor.
Cel mai frecvent este cel cu altarul mai mic, zis decroşat, cu 5 feţe, iar cel mai
puţin frecvent este cel cu sinuri laterali, în afară de Moldova, unde sub influenţa
bsericilor vechi de zid, C'stc mai răspîndit. Tipul Yechi de corabie este destul de
răspîndit in toate provinciile.

ţării, constatăm

Raportind numărul bisericilor cxidente pe diferite regiuni ale ţării, Transilvania
cu 961 biserici, are cd mai mare număr de biserici, iar Banatul - cu 69 biserici cel mai mic. In Transilvania, in regiunile mai sărace, deluroase, cu păduri, s-au
construit multe biserici şi mai cu uşW'Iinţă, avind material şi meşteri, pînă cind in
Banat distrugerile au fost mai masive, ele fiind intr-o măsură mai mare, ca avind
caracter provizoriu, construite mai modeste, lemnul mai puţin, meşteri lemnari şi
mai puţini. In veacul al XVIII-lea s-au zidit biserici de zid, multe, inlocuindu-le pe
cele de lemn. Puţinele care au rămas sint foarte grăitoare de sărăcia şi mizeria in
care au trăit românii bănăţeni inainte de secolul al XX-lea.
Din prezentarea noastră, ilustrată cu citeva biserici aparţinînd diferitelor tipuri,
putem să ne facem o imagine despre valorile create de geniul poporului român,
care sînt atit de grăitoare prin specificul lor, cu note distincte faţă de ale altor
neamuri, între graniţele noastre sau afară din ele.
Să

le

păstrăm, să

Recunoştinţă

valoare

le

cunoaştem şi să

le ocrotim.

statului nostru socialist, pentru darul dat

ţării

prin punerea lor în

şi existenţă asigurată.

AT. POPA
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A..NEXE

Data construcţiei bisericilor menţionate în acest studiu:

1. Agîrbiciu, Cluj, 1690

2.

Apşa

3.

Aşchileul

de Jos, U.R.S.S., 1561
Mare, Cluj, 1819

Sălaj,

4. Baica,

Giurcuţa,

36.

37. Ieud,

Maramureş,

Sălaj,

39. Ileanda,

1695

40.

Ioneşti,

6. Rerind, Cluj, 1782

41.

Lăpugiul

7.

Bălan, Sălaj,

Berinţa, Maramureş,

XIV-XV, zid.

8. Bilbor, Harghita, 1800
Maramureş,

9. Bîrsana,

1720

Brădet,

12. Breb,

Maramureş,

13. Breb,

Sălaj,

1531

1759

Mureşană,

14. Bretea

Hi. 'Briglez,

Sălaj,

Hunedoara, 1650

1720

16.

Broaşte,

17.

Budeşti, Maramureş,

;t8.

Călineşti, Maramureş,

Bihor, 1756

19. Chendrea,
20.

Chiraleş,

Sălaj,

1643
1784

!1. Ciucea, Cluj, 1579
23.

Colţirea,

24.

Corneşti, Mureş

25.

Cuştelnic, Mureş,

26. Deag,
28.

Sălaj,

sec. XVIII

1751
şi

1805

1701
1754

1806
1706

31. Erneiul Mare, Mureş, înc. sec. XIX
32. Feneşel, Cluj, 1750
34. Gersa 1,

Lupşa,

46.

Nadăşu,

ALba, 1429
45. Muntele Rece, Cluj, 1792

Sălaj,

Năsăud,

1727

1759

35. Gfrbou, Cluj, XVII

Cluj, 1558

47. Nicula, Cluj, 1558 rdi'>trusă de inC'cndiu, în 1973. VI.]
48. Păniceni, Cluj, sf. sec. XVII
49.

Păuşa, Sălaj,

50.

Plopiş, Maramureş,

1730

Mureş,

51. Reghin,

1780

1794

52. Remetea Chioarului,

Maramureş,

53. Rieni, Bihor, 1753
Maramureş,

1643

Maramureş,

1717

56.

Săcălăşeni, Maramureş,

57.

Silivaşul

58.

Măn.

de Cîmpie,

Strimba,

1441

Năsăud,

Sălaj,

1470

59. Straja, Cluj, 1772
60.

Subpădure, Mureş,

61.

Şieu, Maramureş,

1824

1531

62 . •5pălnaca, Alba, 1753, 1760

Drăghia, Maramureş,

33. Fildul de Sus,

de Jos, Hunedoara, 1665

55. Rozavlea,

1782

Dragomireşti, Timiş,

29. Dragu,
30.

1771

1762

Sălaj,

44.

54. Rogoz,

Maramureş,

Mureş,

27. Domnin,

1850

1443

Cluj, înc. sec. XVII

Ciumărna, Sălaj,

1441

(Hălmagiu),

42. Livezeni, Hunedoara. 1868

1733

2!.

Arad

1717

43. Luna de Sus, Cluj, 1784

Bihor, înc. sec. XVIII
11. Brăzeşti, Alba, 1773

10.

1364

Maramureş,

38. Ieud-Vale,

1618

5.

Cluj, 1862

63.

Şurdeşti, Maramu~,

1782

Topliţa,

Harghita, 1824
65. Tulgheş, Harghita, 1790
64.

66; Vad,

Maramureş,

1720

Sălaj,

1820

67. Voivodeni,
68.

Văleni, Maramureş,

69. Zimbor,
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Andrei

Tipuri de plan
(Planşa

I

şi

planşa

Il)

I a - I b, cele mai primitive, dar nu şi cele mai vechi, unele ca o casă, fără
turn, la 1 a altarul inclus în dreptunghiul planului, altele, I b, cu altarul circular
(în plan), cazuri foarte rare.
Il a - II c, cu altarul nedecroşat, adică este pe lăţimea naosului.
III a - III g, cu altarul decroşat, adică mai strimt decît naosul. Este tipul oel
mai frecvent in toate ţinuturile româneşti, in special III d, altarul cu 5 feţe.
Bisericile de tipul III c şi III f, cu muchia in axă, sint foarte rare.
IV a ..__ IV e, forma de corabie, pronaosul poligonal, ailitarul nedecroşat. TiJpuriJe
cele mai wchi.
V a - V d, aceleaşi caracteristici, dar cu altarul decroşat. Cele mai multe pe
teritoriul Transilvaniei, exceptind Maramureşul.
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VI a - VI e, tipuri foarte puţin obişnuite. Sint în Bihor şi la moţi.
VII a - VII g, cel mai avansat, cu plan în. formă de cruce, cu sînuri lalerali
la naos, unele cu boltă sferică pe naos; clopotnita pe sud-vest, cu foişor pe vest.
Foarte frecvent în Moldova şi Ţara Românească, unde dealtcum sint şi biserici
apartinind tipurilor din pl. I.
L<i unele tipuri sînt indicaţii de provenienţă luate din lucrările praf. V. Vătă
şianu, C. Petranu, din lucrările publicate pentru Moldova şi Muntenia, dar cele
fără indicaţii din publicaţiile noastre.
Titlurile sînt cuprinse în Bibliografie.
Prescurtările: V.= Vătăşianu; Petr.- Petranu; Mold. =Moldova: Mt. =Muntenia.

Tipurile

după elevaţie
(Planşa

-

înfăţişare

III-IV)

cu sau fără prispă. Fără turn.
Turnul mic, coiful mic.
3. Turnul clopotniţă, fără galerie, căptu.şită cu draniţă.
4. Turnul mijlociu, cu galerie, coiful octogonal.
5. Turnul armonie, coiful ascuţit, balconaşul cu galerie şi arcade.
6. Turnul inalt, la baza lui patru turnuleţe.
7. Tip maramureşan, cu streaşină dublă.
8. Turnul baroc, galeria cu arcade, foişor pe vest.
Tipul cu plan in formă de cruce, în exterior; în afară de sinuri, nu are
caracteristici deosebite faţă de tipurile I-III. Excepţie face biserica din Căli
ncşti Maramureş.

1.

Casă,

~-

STILEIGENTtJMLICHKEITEN DER SIEBENBtJRGISCHEN HOLZKIRCHEN
(Zusammenfassung)
Dic Holzkirchen Rumăniens sind einerseits durch die Einheitlichkeit der Typcn
im Grundriss und Aussehen, andererseits aher auch durch ihre Viclfăltigkeit und
durch die Abarten des gleichen Typs nach Gebieten und klinstlerischem Ausdruck
c h arakterisiert.
Die grosste Vielfăltigkeit findet man beim Altar, jc nachd,"m cr die ganze
Breite des Kirchenschiffs einnimmt ader nicht.
In manchen Gegenden Siebenburgcns sind die Kirchcn mit hohcm Turm hăufiger; im Maramureschgebiet herrscht das Barock mit zweistufigem Dach und
ausgewogenen Proportionen vor; in der Moldau und in Muntenien sind die
Kirchen bescheidener i.m Aussehen, haben aber meisterhaft ausgeflihrle Wolbungen;
sic leiten sich von den Steinkirchen aus dem 14.-17. Jh. ah, die wieder als
Vorbild die kleinen alten bescheidenen, jedoch klinstlerisch wertvollen Holzkirchen hatten. Im Banat sind die w~nigen, heutc noch verhLiebcnen Holzkirchcn
gar nicht grossartig im Aussehen, doch sind sie kunstvoll gefligt.
Unter den Grundrisstypen sind die Typen IV und V die ăltesten, aher mit ihrer
Bootsform, auch die reizvollslen.
Die Zierelemente werden ehenfalls hervorgehohen, weiters der slidliche gedeckte
Gang und die westliche Vorhalle, Anhauten, die gleicherweise dem Schutz der
Kirche wie den Glăuhigen als schlitzendes Dach diente.
Die Holzkirchen, WO immer sie auch CI'baut wuroen, legen Zeugnis ah fUr das
klinstlerische Bewusstsein und flir die Kenntrui.s der Holzschnitzerei bei den
hauerlichen Klinstlern, die wohl wenig Buchweisheit hatten, aher umsomehr Sinn
fi.ir das Schone und Nlitzliche.
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1. Biserica din

1662. Ca

Silva ~ ul

ca

ă

de Cîmpie,

ări'i n ească .

3. Biserica .. Hor a" din Cizer - Sălaj,
zugrăvită în 1772. A lucrat la ea ş i Horea.
:Numele lui
t e încrcst at pe o scîndură
în dosul bolţii. Îu :Jiuz.eul Etnogr a fic al
Transilvan iei, S ecţ ia in aer lib er.

5. L ivezeni Modestă,

zidită

DISCUŢII ,

RECENZII

2. Biserica din Feneşel - Cluj, din 1680.
Fără turn, clopotniţa alături. Pictura de
Dim. Ispas din Gilău.

4. Cizer, Prispa. Aspect monumental. Totul
este cioplit, încrestat, şi sculptat cu m1Hestrie. Este cea mai arti stic ă biserică
de la noi.

Pe tro ş ani,

d e oameni

1868.
să raci.
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<3. Păuşa - Sălaj. Pictura exterioară bine
păstrată. Are cioplituri artistice. Este a
doua biserică de mare valoare artistică din

7. Brădet - Bihor. Sec. XVIII . Intrarea
de o bogă ţie sculpturală aproape uni că .

Transilvani a.

8. Ciumărna- Sălaj . Sec. XVII. Uşa de
intrare în naos. O asemenea uşă este şi la
Romita- Sălaj.l . ~

9. Brădet - Bihor. Se
ţă şi armonie. Inelul

distinge prin elegande la b aza coifului
caracteristic pentru bisericile de lemn din
jurul Beiuşului.
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10. Plopiş - Baia Mare, Sf. sec. X \ III.
J mpunli.toare prin turnul s upraln ă l ţat . Restaur a t ă de c ă tre D . :\1. I.

1 1a.

Şurdeşti

-

Baia Mare. Turnul înalt
de 53 m.

DISCUŢII,
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11. V ăleni - Ma r a m ureş.
trusli.. În faţă este ,. ş atra", un foişor larg,
destinat ceremoniilor care se fac în liber.
Aici se face ş i slujba la înmormînt ă ri.

12. Rozavlea- Maramureş. 1718. Se distinge prin eleganţa formelor. Acoperişul cu
streaşina dublă, caracteristic stilului
mar a mure ş an.
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13. Brăzeşti legătură între

Cîmpeni. 1773. Tipul de
bisericile cu turnul etajat
din Hunedoara . Pictura bine păstrată.

15. Topliţa- Mureş. Sec. XVII. Tip specific
zonei învecinate cu Moldova. Planul în
formă de cruce.

14. Lăpugiul(de ] os - Hunedoara. 1665.
Corpul turnului etajat, o con strucţi e
ingenioasă ş i artistică .

16. Tulglleş - Topliţ a . Sec. XVIII. Bolta
naosului. Unică în felul ei în Transilvania.
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17. J/ ănăstirea Strîmb a Turnul baroc. 1470.

19.

Căl inrş li- :l\Iaram ure ş.

1784. În . tii
dar .. i moldovean. Planul
în form ă de cruce. Eleganţă şi arm nie.
maramureşan,
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18. Mu11 tele R ece- Cluj. Sec. XVIII.
C ă ptuşitl!. cu draniţă.

20. Agîrbiciu - Cluj . Sec. XVII.
Peisaj, cu biserica în faţă.

21. Tulgheş. Biseric ă de tip moldovenesc,
cu sînuri la t er ali.
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CONSCRIPŢIILE

COMUNEI
ŞI

CUPŞENI

DIN ANII 1785-1786

1820

Comuna Cupşeni, aşezată pe coasta domoală a unui deal şi pe malul pîrîului
"Izvorul Şetroii", ce se varsă în riul Lăpuş la Rogoz, a fost in evul mediu proprietatea familiei Keresztesi. In anul 1749 ea este răscumpărată de către fise dC' la
urmaşii acestei familii şi încadrată Lăpuşului Unguresc. La 176:2 Cupşeniul L'Sle
donat contelui Bethlen Gabor, de către împărăteasa Maria Tereza, pentru ca.
ajtmgînd apoi în proprietatea văduvei contelui Barcsay Ghf'oeghc, Nalaczi S<ira,
să treacă, prin
căsătoria fiiicci
acesteia, Barcsay Agneta. cu contele Banffy
Dionisiel, în proprietatea familiei Banffy. Conscripţia iozeiină indică ca unic
proprietar al comunei pe guvernatorul Bănffy Gheorghe2, care o încadrează in
domeniul Bonţidei. In 1809, comuna trece în proprietatea contelui Banffy Iosif,
fiul- guvernatorului, împreună cu domeniul BonţideP, c:onscripţia czirakyană atestîndu-1 din nou ca proprietar al ei 4 •
Potrivit conscripţiei iozefine, in comună extistau 124 de familii de iobagi, dintre
care 108 erau iobagi .,libere migrationes cum domibus C't appertinentiis", iar
16 iobagi "Uberus migrationis domos tantum habentes". Mai existau 21 de sesii
pustii, "sine appertinentiis". Ei stăpîneau împreună 119.938 slinjenic pămînt intravilan, revenind în medie ficc<1n'i familii cîte 967 df' stînjeni~. Această medie
era depăşită doar de 64 de familii. restul posedînd intravilane cu suprafeţe mult
mai reduse, unele abi2 avînd 300-400 de stînjenF, care erau insuficiente însă
pentru a putea satisface multiplele necesităţi ale ţăranilor legate de organizarea
curţilor şi grădinilor lor, pe care-şi construiau acareturile
sau 1ş1 amenajau
grădinile de zarzavat, pomi fructiferi, cartofi, varză etc. Pămînt f'Xtravilan posedau
numai cei 108 familii de iobagi, .,libeTe migrationis cum dominus et appertiruentiis",
aVind împreună 312 iugărf' păm.int de arătură şi respectiv 296 1/4 iugăre fînaţe. Unei
famillii de iobag îi reveneau în medic :2,88 iugăre pămint de arăturf1 şi 2,47 iug;tre
pămint de finaţe, suprafeţe insuficiente atunci cind sistemul asolamentului bienal
scotea din circuitul economic, în fiecare an, 1/2 pămîntului de arătură şi cînd
munca cimpului era făcută cu unelte rud1menta,re, efectuată cu 4-6 vite de muncă.
Această medie era depăşită ele 58 de familii de iobagi, restul posedînd suprafeţe
mai mici, unele chiar sub 1 iugăr. Cei mai înstăriţi erau Kuro Nichita, care poseda
1
Kâdâr J6zsef, Szolnok-Doboka vli"negye monogrtiphiti.ja, voi. IV, Dej, 1901, p. 536.
' Arh. Stat. Budapest, F. 51, Conscriptio·Urbarialis 1785-86 Kupsafalva, 38. csomo, Magyar I,âposi jarâs.
• Arhiva istorică a Filialei Academiei RSR, Cluj, Fond Bânffy, Consignatio, 123/d.
' Arh. Stat. Budapest, F. 52, Conscriptio Czirakyana, Comitatul Solnocul Interior, voi. III, p. 123-176.
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dl' ;Jrătură şi 4 3/4 iugăre finaţe, Cupşa Andrei cu 4 2/8 iugăre
5 1 2 iugăre păşune etc.
Conscripţia czirakyană inscrie 126 de familii de supuşi, dintre care 121 erau
iobagi, iar 5 jelcri, avind nwnai intravilane. Sint înregistrate de asemenea 11 sesii
iobăg~ti şi 12 sesii jele&eşti rămase pustii, "ai căror Iocui:OZ.i au m'lll"'it din cauza
foametei " 5 in pC'rioada precedentă. Ele erau date in folosinţă, pe bani, celorlalţi
supuşi din comună. Cele 126 de familii stăpîneau impreWlă 526 de măsuri vieneze
pămint intravilan, revenind în medie 4,17 măsuri vi.eneze Wlei familii, deci
aproape 1 1/2 iugăr, mC'die ce depăşea pe cea C'Xistf>ntă in Transilvania in această
perioadă şi care era de cea 1 iugăr şi chiar mai puţinR. Intinderea mai mare a
intravilanelor din această comună a fost determinată, credem, de lipsa locurilor
pentru cosit finul, localitatea fiind aşezată intre munţi şi dealuri. De aceea ei
vor cosi finul şi ota,·a mai ales din grădinile lor de pe intravilane, după cum de
altfel declară şi ei in 1820: "Pămînt de cosit avem puţin la şes şi cea mai marP
parte se află in munţi, intre păduri şi acele puţine ce le avem se umezesc repede
primăvara, cînd sint ploi r~pezi. Otavă iarăşi nu facem decit numai in grădinile
lloastre şi numai care au în ele loc de cosit" 7 . In comună existau insă familii
care deţineau intravilane a ..ind intinderi mai mari decit această medic. Astfel.
Babuţ Vonuţ a Savului, Silip Dumitru lui Ştefan, Silip Ilie a Torni, Silip Gavr.ilă
lui Grigore, Curo Maftci, Silip Gherman etc. a\·eau intravilane de peste 6 măsuri
vieneze (deci 2 iugărc>) sau Curo Istratie dP 10 măsuri Yjeneze. Supuşii din această
comună au fost înzPstraţi deci cu intravilanl' avînd intinderi mai mari decit in
restul comunelor domeniulUii Bonţidei, unde predominau intravilanele intre
1/2-1 iugăr, pl:'ntru a compensa lipsa fînaţelor şi a pămînturilor de arătură.
Cei 121 de iobagi stăpîneau împreună 291 de iugăre pămînt de arătură şi 203 4.'8
iugăre finaţe. Comparate cu suprafeţele posedate de ei in 1735, rezultă o reducerl'
simţitoare a suprafeţei pămînturilor de arătură şi finaţe şi o micşorare a mediei
ace~tora la 2,4 iugăre pămînt de arătură şi 1.67 iugăre finaţe. Media arabilelor
din comună este mult sub cea frecventă in TransilvaniaR şi chiar sub cea prevă
zută de proiectul de lege urbarială votat de dieta Transilvaniei in anul 1847, care
indica pentru satele cu pămînt de calitatea 1 o medie ce varia intre 4-10 iugăre.
pentru cele cu pămînt de calitatea a Il-a intre 16-12 iugăre, iar pentru calitatea
a III-a şi a IV-a intre 7-14 iugăre 9• Această medie era depăşită doar de 53 de
familii, unele avind 4-6 iugăre, ca Silip Timosia, Curo Maftei, Silip Demian,
Babuţ Ştefan, Babuţ Ştefan lui VaSI(llia, şi chiar 14 iugăre ca Babuţ Istratie.
Conscripţia din 1820 înregistrează şi 30 iugăre de pămînt de arătură defrişate
de 46 de familii de iobagi.
Principala indeletnicire a locuitorilor comunei în această perioadă era agricultura. Cupşenenii cultivau grîul, dar numai cC'l de primăvară, porumbul, atunci
cînd puteau ingunoi pămîntul, orzul şi ovăzul. Dar hotarul comunei era in ge!'lJCral
5 1/8

iugăre pămint

pămint

de

arătură şi

• Idem, p. 132.
1
A. Csetri, ConscripJiil~ urbarial~ al~ saJMlui Chio&hiş tlin anii 1785 şi 1820, In AIIC,

vn, 1964, p. 239-266; Şt.
Pascu-Pr. Ghennan, Urbarivl saJului Celan tlin prima jum4ltJI~ 11 secolului al XVIII-lea,ln AIIC, III, 1960, p. 173.
' Arh. Stat. Budapest, F. 52, Conscriptio Czirakyana, Comitatul Solnocul Interior, vot. III, p. 125.
1
Şt. Pascu - Pr. Ghennan, op.cit., A. Csetri, op.cit.
• D. Prodan, Teori11 imigra.ţiâ românilor din PrimipaJele Român~ in Tra11silvania in veacul al XVIII-l~a., Sibiu,
UIH, p. 93.
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abia 1/4 a lui era mai bun, iar 3/4 mai slab. In plus, cea mai mare parte
a ogorului era aşezată pe coastă, astfel incit foarte greu putea fi îngrăşată, iar
ploile de primăvară o spălau deseorilO. Pămîntul era lucrat cu 4--6 boi. In
aceste condiţii, productivitatea era scăzută, după o mierţă de grîu de primăvară
semănată obţinindu-se abia 3-4 mierţe de grîu recoltă. In anul 1785, hotarul
sa.tului era împărţit în 2 asolamente, de sus şi de jos. In 1820, existau deja 3 asolamente, dintre care unul, care forma cea a zecea parte a hotarului, era folosit in
fiecare an, iar .celelalte două alternativ.
Creşterea V'Îtelor constituia a doua indeletnicire a cupşenenilor. Dar păşunile erau
foarte puţine, finaţele şi mai puţine, iar primăvara ele erau inundate de ploile
repezi. De aceea ei se vedeau nevoiţi să apeleze la satele vecine, de unde-şi
arendau pe bani sau robotă păşuni. Clînd hotarul de sus era ogorît, atunci arendau
pă~uni de la cei din Costeni, plătindu-le dte 20 fl.r. pe an, cînd hotarul de jos
era in poprire, plăteau curţii fiscale din Lăpuşul Românesc 60 cosasi, o vaara
de unt şi 17 fl.r., iar cind hotarul de sus era în poprire, plăteau 60 de secerători.
Chiar şi în aceste condiţii, oile şi caprele nu erau păşunate pe hotarele proprii,
ci pe seama lor erau arendate, în fiecare an, păşuni in munţii Groşilor sau Batizului. In comună se creşteau boi, vaci, oi, capre, porci, iar ţăranii mai înstăriţi.
cai.
In anul 1785, ţăranii din Cupşeni mai aveau încă dreptul de a tăia lE'mne de
foc _şi de construc',ii din pădurea domnească, aflată lin hotarul satului. Dar .,de 9 ani
incoace - se plîng ţăranili în 1820 -, stăpînul ţine in poprire pădurea »Satra« ... ,
iar pe cei care-i prinde acolo, îi pedepseşte ... "11. Cei care aveau n0voie de
lemne, trebuiau să ceară întîi de la curie şi numai după ce primeau invoirea
puteau tăia lemne de foc, din pădurile denumite Valea Paştilor, Izvorul lnmilor
şi In Degyeru. Ghindă aveau numai în pădurea Satra, ·care însă era in poprire.
Cupşenenii nu cultivau varza, legumele şi fructele decit în grădini. Dar lipsind
f.inaţele, grădinile erau folosite de cele mai multe ori pentru cosirea otăvii.
Ţăranii din Cupşeni făceau comerţ cu produsele lor (animale şi produsele animaliere: l[nă, carne, piei, blănuri, brinzeturi, unrt, apoi ouă, cereale, .ţJesături Ptc.) în
tirgul mai apropiat din Lăpuşul Unguresc (aflat la distanţă dP 2 ore), unde în
fiecare săptămînă se ţinea tîrg, de unde se aprovizionau şi cu cele necesare,
precum şi în tîrgurile miniere mai îndepărtate Capnic. Strîmbu, Băiuţ şi Lăpuşul
Românesc. Ei mai obţineau banii necesari achitării rf'ntei şi impozitului către
stat şi din iernatul vitelor minerilor din cele patru tîrguri amintite. In schimb
vitele şi le cumpărau din oraşele maă îndepărtate: Dej, Gherla, Baia Sprie, Baia
Marf' şi chiar din Reteag sau Beclean.
Cupşenenii nu se îndeletniceau cu cărăuşitul sării, dar transportau rpc bani piatra
elin Oîmpia Matza aflată in apropierea comunei, în Strîmbu. Cei lipsiţi de vitf'
se angCljau la munca manuală. Ei mai putPau cîştiga bani şi din munca la minele
10
"Griu de toamnă nu semănăm, căci locurile sint şarbede şi iernatic, piere de iarna ce grea, căci cade ometu
de vreme şi se duce singur, de aceea de multe ori şi bucatele de primăvară pier de brumă, cind se face, nu-s aşa
ca pe alte hotare de bune, fără slabe. Nici a gunoi n-avem de ce în fordulasu din jos, căci locu-i leşios şi nu se prinde
gunoi de el, cărătura incă ni·i grea printre dealuri şi văile strîmte ... ". Arh. Stat. Dudapest, F. 51, Conscriptio Urba·
rialis, 1785-1786, Kupsafalva, 38. csom6, Magyar Lăposi jărăs, p. 5.
11
Arii. Stat. Budapest, F. 52. Conscriptio Czirakyana, Comitatu1 So1nocul Interior, voi. III, p. 127.
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In comuna Cupşeni nu se cultiva viţa de vie, de aceea ţăranii nu se puteau
folosi de dreptul lor, recunoscut de altfel şi in conscripţii, de a crlşmări intre
Sf. Mihai şi Anul Nou.
In anul 1785 în Cupşeni nu era decit o singură moară, cea domnească. 'ln
1820 existau deja 4 mori. Alături de moara domnească .şi-au construit mori Babuţ
Ilie, Curo Simion şi Babuţ Eitimie. Ele satisfăceau neccsi tăţile sătenilor, astfel
că aceştia nu mai erau nevoiţi să macine la morile din satele vecine, ca in 1785.
Conscripţiile din 1785 şi 1820 ne dau detalii privind obligaţiile feudale ale
iobagilor şi jelerilor din comună. Conform urbariului, pe baza căruia a fost
cedată comuna familiei Ban!fy, iobagii cu o scsie întreagă erau obLigaţi să
slujească trei săptămîni pe an cu coasa la Bonţida, unde se afla pămîntul alodial
şi să facă o săptămînă de drăbăntie. Cei cu 1/2, 1/3, 1/4 de sesie făceau slujba
in mod corespunzător. In plus, cei care aveau vile de tracţiune, ,,atunci cind
proprietarul dorea şi poruncia, transportam vin din Sălaj, din comuna Borla la
Bonţida .. ."'1 3 . Dacă proprietarul n-avea nevoie de acest transport, atunci pentru
fiecare vită supuşii plăteau stăpînului cite 1 fl.r. Aceste obligaţii in muncă au
fost preschimbate de către stăpîn in bani la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, astfel
incit fiecare iobag cu o sesie întreagă avea datoria să plătească anual 4 fl.r. şi
30 creiţari pentru răscumpărarea celor 3 săptămîni de robotă, 30 creiţari săptămîna
de drăbăntie, iar pentru obligaţiile de cărăuşie o sumă ce corespundea numărului
vitelor de tracţiune pe care le poseda. Cei care aveau 2 boi plăteau 51 cr. anua~
cei cu 4 boi 1 fl.r. şi 42 cr., iar cei lipsi!ţi de boi 25 1/2 cr. Supuşii cu o jumătate
de sesie plăteau pentru răscumpărarea robotei o taxă de 2 fl.r. şi 15 cr., iar
pentru săptămîna de drăbăntie 15 cr. Supuşii cu mai puţin de 1/2 de sesie plăteau
1 fl. şi 30 cr. pentru răscumpărarea robotei şi 15 cr. pentru săptămîna de dră
băntie. Atît supuşii cu o 1/2 de sesie, cit şi cei cu mai puţin de 1/2 de sesie
plăteau banii de cărăuşie potrivit numărului de vite pe care le posedau, aşa cum
am arătat mai susH. Incepind cu anul 1809, iobagilor din Cupşeni li se introduc
noi obligaţii. Cei cu o ses.ie întreagă trebuiau să meargă, alături de achitarea
vechilor obligaţii băneşti, 3 săptămîni pe an la coasă la Bonţida, cei cu 1/2 de
sesie 9 zile pe an, cei cu l/3 de sesie 6 zile, iar cei cu 1/4 de sesie 4 1/2 zile
pe an.

Tot începînd cu acest an, supuşii vor plăti cite 1 fl.r. pentru fiecare vită de
iar cei fără vite, cite 1 fl.r.rt.s. Din anul 1819 preţul de răscumpărare a
celor trei săptămîni de robotă s-a ridicat la 5 fl.r. şi 24 creiţari, după cum tot
din acest an s-a reintrodus săptămîna de drăbăntie, stăpînul refuzind să mai
primească banii pentru răscumpărarea ei1 6•
tracţiune,

11

Arh. Stat. Budapest, F. 51. Conscriptio Urbarialis, 1785-1786, Kupsafalva, 38. csom6, Magyar Lâposi j6.ds.
Arh. Stat. Budapest, F. 52. Conscriptio Czirakyana, Comltatul Solnocul Interior, vot. III, p. 130.
u Idem, p. 124.
11 Arh. ist. a Filialei Academiei R.S.RomA..nia, Cluj, Fond B6..n.ffy, Consignatio 124/b, Registrul de ta:l:e al domeniu·
lui Bontida, anul 1809 şi 1810.
11 Arh. Stat. Budapest, F. 52, Conscriptio Czirakyana, Comitetul Solnocul Interior, voi. III, p. 124.
11

https://biblioteca-digitala.ro

N01'E,

DISCUŢII,

RECENZII

719

Cupşenenii

aveau şi alte obligaţii în muncă. Eli trebuiau să toarcă şi să tcasă.
în 1785, cite 1/2 funt de cînepă. Dar şi aceasta a fost preschimbată pînă in 1820
in obligaţia de a preda în colectiv stăpînului, in fiecare an, cite 36 de saci.
Dijma cupşenenilor consta în obligaţlia de a preda din 10 clăi de cereale una.
iar la porumb din 10 mierţe una. La fel se percepea dijma şi din oi, din 10 buc;iţi
o oaie. Cei care n-aveau 10 oi, dădeau după fiecare oaie 7 hand în 1785 !;ii 6 creiţari
in 18ZO. Ei mai dădeau dijmă şi din porci, plătind pentru răscumpărarea ei cîtl'
1 cr. de porc. Şi cupşenenii trebuiau să dea găina şi ouăle de crăciun, preschimbate şi ele în bani, iniţial la 2 potori, apoi la 3 potori1 7 , din anul 1800 la
4 1/2 cr.·ts, iar în 1815 la. 15 cr.
Rezultă deci că în comuna Cupşeni cea mai mare parte a obligaţiilor iobăgeşli
au fost preschimbate în bani, aci predominînd deci renta în bani, spre deosebire
de majoritatea comunelor Transilvaniei, unde predomina robota.

M. ROŞCA-ROSEN

Conscripţia

Nr.

crt.

1

comunei

Cupşeni

din anul 1785

Capacitas 1 Sessionales
fundi intra- terrae arabivillani orgy- les ex jugearum quad- ris 1600
ratorum
quadrat
1 orgyarum

Nomina et cognomina

2

3

1

Prata Sessionalia
Semper Raro nunquam
Bis falcabilia
Jugerorum a 1600
orgiis quadr.
computand
5

4

Dominii lllustr. D. Comites Georgii Bânfii
Coloni libere migrationis cum Domibus et appertinentiis
l

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Babutz Szavin
Babutz Mârk
Kupsa T6gyer }
. t
Kupsa Petru
uno VlC u
Kupsa Iuon
Butkure Pintye}
. t
Butkure Ursz uno Vlc u
Butkure Danyila
Butkure Mârk
Butkure Nyisztor
Butkure Iliszia
Kuro Gyorgy
Kuro Ursz a Juani
Nyag Juon } uno
Nyag Nikita victu
Nyag Maftyej

1224
1120

4 2/8
4 2/8

3 3/4
3 3/4

1020

4 2/2

3 3/4

1064

2

1 1/4

800

4 1/8

3 1/2

646
875
560
560
486
450

2
4 1/2
2 2/8
2 2/8
2
1 5/8

2
2 1/4
1 1/4
1 1/4
2
2

1560

4 1/8

3

1566

4 1/8

3

,. Arh. Stat. Budapest, F. 51. Conscriptio Urbarialis, 1785-1786, Kupsafalva, 38. csomo, Magyar Laposi jaras,
p. 3.
10
Arh. ist. a Filialei Academiei R.S. România Cluj, Fond Bânffy, Consignatio 124/a, Registrul de taxe al domeniului Bonţida, anul 1800.
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2

1
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68

69
70
71

3

Nyag Yon lui Juon
Nyag Alysina
Silip Vaszalia lui Juon
VAd. Nyag Szăva
Silip Tyink
Butkure Ursz Senior
Silip Gavrilla
Silip Ursz a Lupsi
Kupsa :lolark
Butkure Jakob
Todoran Jakob
Todoran Nyisztor
Kuro Simnyon
Kuro Grigoraş
Kuro Andrej
Silip Luka
Pintye Iuon
Pintye lsztraty
Pintye Vaszalia
Sillp Juon a Mitri
Văd. Silip Uszmira
Silip Stefan
Silip Andrej lui Stefan
Sillp Todor
}
. t
Silip Gyorgye
uno VlC 0
Silip Die
}
.
Silip Vaszalia uno vtcto
Kuro Ny:ikita
Silip Gyorgye
Todoran Grigoraş
Todoran J akob
Balucz Vaszalia
Silip Szimnyon
Kuro Jakob
Nyag Gavrilla
BaLutz Kosztan
Babutz Nyika
Babutz V aszalie
Babutz Vaszalie
Văd. Pintye Mar:ikutya
Silip Von lui Ilies
Văd. Todoran Juon
Todoran Juon }
. t
Kupsa Juon
uno vtc u
Kuro Bumb
Babutz Flora
Babutz Vaszalia
Babutz Todor a Melintyie
Babutz Danyila
Kupsa Doroftye
Văd Silip Todor
Silip Kosztan } uno
Silip Kornyelia victu
Silip Pavel
Silip Juon
Silip Andrej a Odotyie
Văd.

}

4

DISCUŢII,

5

1620
700
4346
858
1000
440
1240
1120
1980
1980
1600
2016
1054
570
396
1160
1470
1470
1076
2160
3040
1080
1960

4 1/8
2 3/8
4 2/8
23/8
3 7/8
2 1/8
1
4 2/8
4 1/8
3 1/8
4 1/2
3 5/8
4 5/8
1 1/2
1
4 1/2
4 5/8
4 5/8
4 1/2
1
3 5/8
2 1/8
4 2/8

3
2
3 1/4
2
4 1/4
1 1/2
1
4 1/4
4
3 3/4
4
5
3 1/4
3/4
1
4
4 1/4
4 1/4
4
1
4 1/4
1 3/4
4 1/4

550
1140
832
624
1584
640
840
1088
1088
256
240
900
900
1102
1076
408
1056
504
880
1040
1080
722
1976
552
800
1120
1170
1080

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

4 1/2
4 3/4
2 1/4
3 3/4
4 3/4
4 1/4
3 1/2
4 1/2
3 3/4
1 1/4
3
3 3/4
3 3/4
4
4
4 1/2
4 3/4
3 3/4
2 3/4
2 3/4
1 1/4
4 1/4
3
2 3/4
4
2
1 3/4
3 3/4
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1

72
73
74
75
76
77

78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

3

Văd.

Silip Gafia lui Todor
Silip Gafia lui Tyifor
Silip Grigoria Nasztasi
Silip Andrej lui Tyifor
Nyag Von a Vonuluj
Babutz ] akob
Kupsa Tyirila
Babutz Ursz a Melintvii
Silip Andrej a TodoriKuro Logyin
Babutz Stefan a Nyili
Silip Ilia lui Antonie
Kuro Juan }
.
Kuro Todor uno nctu
Silip Kosztan
Silip Salavestru
Babutz Ursz a ~Iiki
Silip Logyin
Kuro Pavel
Babutz von
Kupsa Andrej
Todoran Stefan
Babutz Lazar
Văd. Babutz Maria Urszului
Pintye luon lui Ilia
Pintye Iuon lui Togyer }
victo
Pintye Anton
uno
Pintye Togyer
Butkure Timosia
Butkure Sztratyia
Silip Lazar
Kuro Sziridon
Pintye Sandor
Kuro Iuon
Babutz Grigoria lui Gavrilla
Kuro Vaszalia
Nyag :JI.!Iihaj

Văd.

1536
1008
1092
960
1380
1100
532
1728
612
408
1240
960

4

5

2 1/2
4 1/8
4
2 1/8

5
1 3/4

2
'2 7/8

1 1/4
1 3/4

1 5/8

2 1/2

2

4 3/4

1 1/4
1 2/8

1 1/4

2 1/8
4

2 2/8

2
4
2

2800

4 5/8

5 1/4

780
39
528
624
828
1140
1406
1102
2100
672
1302

3

2

260
768
432
432
704
572
520
440
836
960
736

3/8

1

'2 1{8

1 3/.J

3

3/4

1

3 2/8
2 1/2
4 2/8

:~

1/'2

:~

5 1/2

4 1{8

4 3/4

2 2{8
2 2{8

2 1/2
2 1/4

41/8

4 1{'2

4 2/8

5

4

4

2 3{8

1 1/2

2
4 5{8
4 1/8

2
4
4 1{4

4 7{8

4 3/4

2
2
4 1/2
2

2
2
4 3{4
2

Coloni liberus migraliouis domos laulum ltabentcs
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Văd.

Kuro Ana
Silip Szavin
Silip Ursz a lui Partyin
Văd. Kuro Koszintyam
Silip Ifrenyie a lui Mihok
Silip Ifrenyie a lui Ştefan
Silip Vasilon
Kuro Kretsun
Silip Gyorgyia
Silip Vaszilia lui Szimnyon
Babutz Vaszilia a Lupuluj
Silip Ursz a lui Grigoria
Silip Gyerman
Văd. Kupsa "'Ielintyia
Babutz Nikita
Pintye Palodia

494
644
672
360
1000
3760
364
1728
1848
1200
338

1170
1200
1254
108
736
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4

Deserta seu Harti sine apperlinenliis
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Kuro Logyin
Babutz Mark
Silip Kosztan
Silip Luka
Silip Vaszi
Todoran Ştefan
Kuro Bumb
Silip Todor a Gosle
Kuro Pavel
Todoran Jakob
VAd. Todoră.n juvara
Babutz J akob
Silip Vaszalia
Silip Andrej Odotyii
Silip Ştefan
Silip Ştefan
Todoran Nyisztor
Kupsa Andrej senior
Babutz Szavin
Pintye luon
Nyâg Iuon a Laczi

816
1560
630
494
1240
874
1728
1040
600
760
1100

392
1170
1650

2432
2432
612
140
800
280
80
Iscalituri

Conscripţia

comuuei

Nr.

crt.

Nomina et cognoruina

2

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Colonorum
Babucz Vonucz a Szavului
Kupsa luon a Petri
Barbure Ilie a Urszu1uj
Barbure Danyila
Barbure Silimon
Barbure Dumitru
Kuro Todor a Gyorgyii
Kuro Dumitru a Gyorgyi
Nyag Petre
Nyag Makovej
Nyag Ale.xe
Silip Szav lui Togyer
Silip Vaszalia luj Szavin
Nyag Szav luj Tanaszia
Nyag Gavrilla Aftyimie
Silip Logyin
Nyag Tanaszie

Cupşeni

din anul 1820

Capacitas
fundi intraviUani metretarum
viennensium.

Sessionales
terrae arabiles
jugerorum

Sesionalia prata
Semper Raro nunquam
Falcabilia
Jugerorum

3

4

5

6
4 4/
3 6/
6
4 4/
4 4/
3 6/
2 2/
3 6/
3
3
3 6/
3 6/
3
3
3
3

2
3
3
4
4
3
2 4/
3
2 3/
1 6/
2 6/
2 1/
1 3/
2 6/
2 6/
1 3/
1 71
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7/
1 5(
1 4/
1 5/
2 1/
7/
1 7/
4/
1 7/
1 5/
1 2/
1 3/
1 7/
7/8
1
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1
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

723

RECENZII

2

3

Kupse Alexa
Silip Dumitru Tyirilla
Do Ursz lui Gavrilla
Do Gligorie a Urszuluj
Kupse Kosztan
do Jakob
Do Todor a Petri
Todoran Urszlui Jakob
do Toder
do Szimion
Kuro Iuon
do Vaszalie
Nyag Gyorgyie
Silip Grigorie lui Gyerman
Popovici Tyimofie
Pintye Logyin
Şilip Dumitru Iftyemia
Silip Nyikita lui Ilie
do Dumitru Stefan
Do Vonutz lui Kretsun
do Danyilla lui lftenyia
do Iftyenie
do Kosztan lui Andrej
do Alexa lui Andrej
do Nyisztor
do Nyikita a Omutzuluj
do Demian
do Jakob lui Ilie
do Szavuj
do Ilie a Tomi
do Grigorie a Torni
do Nyikita
Silip Gavrila Grigorie
do Iuon Grigorie
do Nyag Gyorgyine
Lume Tudor
Kupsa Ursza Tyiri
Babucz Ursz lui Grigorie
Kuro Maftyej
Babucz Ursz a lui Melintyii
Silip Ion lui Pavel
do Andrei lui Todor
do Iuon lui Styefân
do Silimon lui Iuon
văd. Silip Togyeme lui Văszilia
Silip Tyimosia
Pintye Iuon
Silip Lup lui Gyorgye
Kuro Tyimok
Babutz Ştefan
Silip Petru lui luon
Kupsa Alexa a Petri
Silip Gyerman
Kuro Todor
do Pavel
Silip Silimon

2 2/
2 2/
3
3 6/
2
2
3 6/
3 6/
6
3 6{
3 6/
3 6/
3
4 4/
3 6/
3 6{
3 6{
1 4/
6 6f
6
3 3{
-t 4/
~J 3{
3 3{
3 6/
3 6{
3
3
3
6 4/
4 4/
4 4{
6
4 4/
6
3
6
5 2{
6
7 4/
6
6

3
3
6
6
1 4/
4 4/
6
6
-t 4/
3
6
5 2/
5 2/
6
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4

5

1 4/
1 4/
1 6/
2 4/
5/
5/
3 2/
3 3/
3 3/
1 6/
2 1{
2 1/
1 7/
5{

1 1{
1
3 7/

4{
4 1/
1 6/
1 4/
1 3/
2 5/
1 7/
2 3/
2 3{
4 5{
1 4/
1 4{

5{
5/
2 2/
1 7/
1 7/
3 1/
1 1/
2
1 6/
4 4/
2 6/
2 7/
2 7/
2 7/
2 7/
4 5/
4 5{8
4
2 6/
4 4/
6 2/
1 1/
2 7/
2 5/
3 2/
3 5/
4 4/

7/
7/

4J

1 6{

4{

4{
1 3{
1 7f
1 7/
2
1 2/
1 2{
1
1 5{
1 3{
1 2{
2 1/
5/
4 3/
4/
1 7/
3 3{
2 4/
3 7{
1 7/
1 7f
3 5/
6/
6/
1 3/
1 3/
1 5/
1 6/8
1 6/
2 2/
5/
1 2/
1 4/
1 6/
2 3{
2
2 2/
1 6/
1 5/
1 4{
3 4/
2
1 3/
1 6/
2 4/
1
1 7/
3 1/
1 _ţ!
:..! 1!

4 2;
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3
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75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
131.

Kuru Gyorgynic 1. Pavel
Silip Ananic
Kuro Petre
Nyag Iuon 1. <;anii a
Babucz )lark
do Ilie
do Ştefan 1. \" aszalic
Silip Todor 1. c;yerman
Do Ursz lui C,;ontos
Pintye l'a\'cl
l'odoran Iuon 1. Jakob
Văd. llahutz \"onitznc a \'aszilikie
Văd. Todoran \'onutznc
Kupsa Ursz lui luon
Kuro Iftyenyic
Babutz t:rsz. 1. Vaszalia
do Vonucz 1. Todor
do llrsz a l>anyilij
do Mnkovei
do Iftyenyic
Nyag Va.<;zalia 1. Tana.o;zi
Kuro JakolJ a Todori
do Si1imon 1. Jakoh
Kupsa l'rsz !ni Doroftye
Silip luou a l~rszn1uj
Babutz Iroftycj
Todoran Silimon
Kuro Isztratyic
Babucz Ilontyc
Kupsa Jakol• a l'rszuluj
do Zaharia
Do Danyila 1. ::-\yisztor
Todoran c;yorgyic
do Ganila
Babucz Isztratyie
do Todor 1. Ilia
do Vonucz 1. Ilia
Pintye Ursz junior
do Petre
Zob Stefan
Pintye Ursz 1. Stefan
Babncz c;anilla
Butkure Iliszie
Kuro Szavu
Bahucz c;yorgyi
Kuro !non
do Alexa
Kupsa Popa Dumitru
Summa

4
3
3
6
4
3
3
6
3
4
6
4

2 1/
1 2/
1 3/
3 4/

4/

4
2 7/

6/

5 1/

4/

1/

:J
6
4 4/
5 2/
6 6/
2 2/
2 2/
2 2/
3
4 4/
1 4/
6
3
3 6!
:J
10
5 2/
6
6
4/4
:i
3
4 4/
6
3
3
4 4/
1 4/
2
3
6
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1 3/

4 1/
2 4/
2 3/

71

3

3 1/

1 5/
2 3/

3

6/

3 1/
2 5/
2 2/

1 3/
6/8

4 6/

2 7/

2 3/
1
1 4/
1 4/
1 4/
1 5/
2 6/

6/
4/

3/

2 2/
2 2/
2 3/
2 3/
1 6/

2 5/

1 2/

1 2/

1
2 3/

1 7/
2 7/
2 4/

2 1/
2 3/
1 4/

3 2/

2 3/

2
2 7/
2 7/

1 2/8
1 4/
1 4/

1 4/

1 1/

2 3/
2 3/
14

1 3/

4 7/

2
2
2 7/
1 5/
1 5/
1 3/

2
3 2/

1 3/
1 6/
1 3/
1 3/
2 3/

1.5/
1 5/
1 2/
1 6/
2 3/

4/

2 2/
6
2 2/
2 2/
9

1 /7
1 7/
2 7/

2 4/

510 2/

291 6/

203 4/

https://biblioteca-digitala.ro

1

6/

71
7f
71

NOTE,

DISCUŢII,

RECENZII

2

1
1.
2.
3.
4.
5.

725

Inquillini Domos habentes
Kuro Logyinne
Silip V aszalia
Do Jakab
Do Grigoria 1. Ilie
Do Doroftye 1. Gyerman
văd.

Summa

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Desertae Colonicoru.m
Silip Jakob
Do Tanaszie
do Vonucz 1. Tyirilla
do Grigorie 1. Ilies
do Prikop
Silip Gyorgyie lui Anton
do Makovej
Babucz Kosztân
Pintye Kosztă.n
Do Onusz 1. Sândor
Silip Logyin

Summa

4

3

5

3
3
1 4/
3
5 2/

15 6/

3 6/
3 6/
3
3
6
1 4/
3
4 4/
2
3 6/
4 4/

2 7/
1 4/
1 1/
1 5/
1 7/
1
2 4/
1 1/
1 3/
1/
4/

38 6/

16 4/

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

15 1/

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

9.
10.
11.
12.

Silip Nyikită.ne
do Arszintye
Babucz Flore
Silip Iuon
Văd. Silip Togyerne
Kuro David
Babucz Mark
Kupsa Petre a A1exii
Todoran Stefan
Nyag Silimon a Lupuluj
Kuro David
Nyâg Andrej

Summa totalis

6
6

9
3
3
6/
3 6/
6
3 6f
3 6/8
6/
3

614 14/

308 2/

218 5/

510 2/
38 6/
15 6/

291
16 4/

203 4/

Recapitulatio
l2l.
Il.

5.
12.

Coloni
Deserta Colonicalis
Inquilini
Desert ac I nquilinalis

48 6/
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DIE KONSKRIPTIONEN DER GEMEINDE CUPŞENI IN DEN
JAHREN 1785-1786 UND 1820
(Zusammenrassung)
Die Gemeinde Cupşeni war im Mittelalter Eigentum der Familie Keresztesi,
wurde im J. 1749 vom Fiskus eingclăst und an Lăpuşul Ungul"E'Sc angeschlossen.
Durch Schenkung gelangt sie in der zweiten Hălfte des 18. Jhs. in das Eigentum
der Familie Bă.nffy, was alles durch die beiden Konskriptionen bestătigt wird.
Nach der joscfinischen Konskription lebten in der Gemeinde 124 Familien von
Leibeigenen verschiedener Kategorien, wobei es noch 21 unbebaute Grundstiicke
gab. Sie besassen 119.938 Quadratklafter Boden im Dorfe, 312 Joch Ackergrund
und 296 1/4 Joch Weideland. Die Konskription des Cziraky verzeichnet 126 Familien
von Untertanen, darunter bereits fiinf Familien besitzlose Landarbeiter. Die Zahl
dcr unbebauten Grundstiicke war aur 123 angestiegen. Der dorfliche Boden der
Gemeinde bestand im J. 1820 aus 520 Wiener Mass, der ausserdorfliche aber aus
291 Joch Ack<'rbodcn und 203 4,'8 Joch Weideland.
Die Hauptbeschaftigung der Bewohner war der Ackerbau, daneben ergănzte
die Viehzucht den Bedarf der Bauern. Dic Erzeugnisse ihrer Landwirtschaft und
Viehzucht verhanddt('n sie aur den năherc>n oder weiteren Mărkten der Umgebung
wie: Lăpuşul Unguresc, Capnic, Strimbu, Băiuţ u.a. Ausserdem verd1enten sie
noch durch Uberwinterung des Viehs der Bergleute, durch Transport von Steinen,
durch Arbeit in den Gold- und Silberbergwerken usw.
Die Konskriptionen ergeben Einzelheiten liber die Feudallasten der Fronbauern
und Landarbeiter der Gemeinde. Der grosste Teil dieser Lasten wurde damals
von den Grundherren in Barzahlungen wn.gewandelt, da dass ein Fronbauer,
Inhabc>r eines ganzen Grundstiickes jăhrlich 4 fl. und 30 kr. fUr die Frontage,
30 kr. fUr eine Woche militărischen Hilfdienst, fUr die Fuhrvel'pflichtung aber
cine der Anzahl seiner Zugtiere entsprechende Summe zahlte. Untertanen, die
weniger als ein ganzes Grundsti.ick bewirtschafteten, zahlten dementsprechend
kleinere Taxen. Der Fruchtzins der Bewohner von Cupşeni bestand in der Verpflichhmg, dem Grundherrn je einen von Zehn Getreideschobern, eines von zehn
Scharf'n oder eines von zehn Schweinen abzuliefern. Die Leistungen an Eiern
und Hiihnern wurden gleichralls in Barzahlungen umgewandelt. Aus ali dem
('rgibt sich, dass !in Oupşeni die durch eine Reihe von objektiven Griinden bedingte
Geldrf'nte vorherrschte.
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DIN PROBLEMA RELATIILOR REVOLUTIONARILOR MAGHIARI
CU AVRAM IANCU

In tezaurul tradiţiilor de luptă ale poporului român pentru unitate naţională,
pentru făurirea unei patrii libere, independente şi suverane, activitatea revoluţio
nară a lud Avram Iancu, pătrunsă de o dragoste neţărmurită faţă de popor şi
de o convingere nestrămutată în progresul social, constituie o nepreţuită moştenire.
Un aspect deosebit de valoros în această moştenire îl prezintă lupta lui, in
timpul revoluţiei burgheza-democratice din 1848-49, pentru drepturile naţiwliri,
de asemenea stăruinţa sa, in cadrul acestei lupte, pentru Iră~ic între popoare.
1. In mediul in care şi-a continuat studiile, la Cluj şi apoi la Tg. Mureş, unde
şi-a făcut stag,iul de cancelist, in comunitatea colegilor români şi maghiari,
Iancu işi dă seama din fragedă tinereţe de un aspect specific al Transilvaniei,
de convieţuirea poporului român cu maghiarii şi cu saşii, şi că majoritatea acestora trăiau in condiţiile grele, asupritoare, ale feudalismului. Totodată observă
nemulţumirile maselor pe de o parte, iar pe de altă pal'te atitudinea de diispreţ
a elementelor privilegiate şi ataşate regimului străin habsburgic. Studiind cu cel
mai mare interes literatura juridică privitoare la situaţia iobagilor şi a "drepturilor" feudalilor, îşi formează de pe acum părerea - in cadrul atmosferei încăr
cate din viaţa publică a ţării - că o transformare se poate face numai cu forţa,
cu lupta, "cu lancea lui Horea". Văzînd preocupările intense ale tineretului,
ajunge de asemenea la concluzia că toate acestea se pot !'ealli.za printr-o colaborare strînsă intre asupriţii diferitelor popoare. Intreaga lui viaţă dovedeşte că
nu a renunţat la această idee niciodată, nici în condiţiile cele mai grele ale
conflict-elor dintre revoluţionarii români şi maghiari, ce s-au creat în urma concepţiei limitate a conducătorilor maghiari in problema drepturilor naţionale ale
românilor din Transilvania.
2.. Istoriografia a analizat această problemă deosebit de importantă a anilor
1848-49. Istoricii Silviu Dragomir şi Ştefan Pascu consacră zeci de pagini in
lucrările lor relaţiilor revoluţionarilor maghiari cu conducătorul moţilor, Avram
Iancu. La elucidarea acestei probleme şi-au adus contribuţia, pe baza principiilor
materialismului istoric, şi istoricii maghiari din R. P. Ungaria, astfel I. T6th
Zoltan, Tr6csanyi Zsolt şi alţiil. Şi totuşi, dacă noe propunem să atingem din nou
S. Dragom.ir, Avram Iancu, Bucureşti, 1965; Şt. Pascu, Avram Iancu. Viaţa şi faptele unui erou şi martir, Bucu·
1972; Din istoria Transilvaniei, vol. II, ediţia a II·a, Bucureşti, 1963; 1. T6th Zoltan, Kossuth is a nemselăsigi
kirtlis 1848-49·ben, in Emlikkiinyv Kossuth Lajos s~illelisinek 150·ik ivfortlul6jd.ra, voi. II, Budapest, 1952; Tr6cslmyi
Zsolt, A~ erdilyi parasztsag torlinete 1790-1849, Budapest, 1956; Spira GyOrgy, A magyar forradalom 1848-49·bm,
llullnpcst, 1959.
1
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problema relaţiilor revoluţionarilor maghiari cu Avram Iancu, o facem pentru
faptul că s-au găsit noi date referitoare la legăturile lui Avram Iancu cu revoluţionarii maghiari. In analiza problemei n2 vom baza şi pe aceste materiale.
De la bun inceput dorim să subliniem că nu vom analiza legăturile revoluţionarilor maghiari cu Avram Iancu in tot cursul revoluţiei. Intenţionăm să
atingem numai o perioadă scurtă, pPrioada premergătoare infrin~rii marii mişcări
revoluţionare a popoarelor român şi maghiar. Dar deoarece dintre mai multe
acţăWli istorice în veden·a înţelegerii dintre revoluţionarii acestor meleaguri, două,
prima şi ultima, anume cea dusă de deputatul Dragoş şi cea iniţiată de marele
revoluţionar N. Bălcescu. sint bine cunoscute2, ne vom ocupa în primul rînd de
încercările ce au avut loc intre acţiunile acestora.
3. Pînă in lunile de primăvară ale anului 1849, în Munţii Apuseni se formează
o putere politică, cum o denumeşle S. Dragom.ir, "Prefectura din munţi". Ea
era organizată in aşa fel, incit să servească la apărarea românilor, conduşi de
tribuni şi prefecţii lor. Aceşti revoluţionari insă erau însărcinaţi şi cu asigurarea
aprovizionării, a ordinii legale, a conducerii societăţii din Munţii Apuseni. A luat
fiinţă deci aici o putere politică, cu o organizaţie proprie românilor 3 • Deşi Avram
Iancu avea doar funcţia de prefect, in realitate conducerea întregii puteri administrativ-politice şi militare ii aparţinea lui.
Avea oare vreo importanţă existenţa acestei puteri administrativ-militare in
problem;L legăturilor cu revoluţionarii maghiari, cu guvernul maghiar? Noi credem
că da. Dacă pînă la apariţia acestei puteni organizate guvernul maghiar privea
activitatea independentă a românilor din Munţii Ap~ni ca un fenomen trecător,
care poate fi lichidat de armata ungară - şi, după cum se ştie, măsuri militare
de acest fel au şi fost luate - după crearea acestei "Prefectul'li din munţi" ea
nu putea fi privită altfel, decit cum era: drept o putere politică organizată. De
la această dată caracterul raporturilor s-a schimbat. Guvernul maghiar se ferea
să mai dea ordine pentru liniştirea spiritelor de aici cu ajutorul armelor şi a trecut
la metoda tratativelor.
4. Primul proiect pentru tratative cu forţele revoluţionare conduse de Avram
Iancu a apărut după promulgarea Constituţiei Monarhiei Habsburgi~ din 4 martie
1849, care, neluind în considerare Constituţia din aprilie 1848 a Ungariei, a
proclamat autonomia Transilvaniei şi a Părţilor, autonomia Croaţiei, Slavoniei,
a Fiumei, a regiunilor grănicereşti şi a Voivodinei sîrbeşti. Ca răspuns la această
constituţie, guvernt•l revoluţionar maghiar la 14 martie 1849 a proclamat independenţa Ungariei şi detronarea Casei de Habsburg, dar totodată a incercat să
ajungă la o înţelegere cu reprezentanţii poporului român din Transilvania, cu
popoarele sirb şi croat.
Primii paş:i au fost făcuţi spre sîrbi, apoi spre croaţi. Şi, deşi unele elemente
progresiste italiene - cum era şi Niccolo Tommaseo - apoi şi poloneze, îndemnau
pe croaţi la lupta comună cu maghiarii, totuşi convorbirile duse, prin reprezentanţi,
din partea sirbilor cu Djordje Stratim.irovici şi din partea croaţilor cu Dragolio
Kuslian, s-au terminat fără nici un rezultat, deoarece guvernul maghiar din
S. Dragomir, op.cit. ; Din istoria Transilvaniei, ed. a II-a, Bucureşti, 1963.
L. Ursuţiu, Un document privind organizarea administrativtl a rom4nilor in revolf4ia din 1848 in Transilvania, in
.A elaM N, VI, 1969, p. 593-611.
1

1
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programul revoluţionar al sirbilor a recunoscut doar autonomia Slavoniei şi nu
şi a Voivodinei, iar croaţilor numai II'espectarea autonomiei vechi limi,l.lat€ 4• Desi.gu1·
această .platformă nu putea să sati5Iacă năzuin:ţele popoarelor slave.
Tratativele cu românii au avut loc paralel cu celelalte încercări. Discutînd şi
cu deputaţii români din parlamentul maghiar posibilităţHe de impăcare 5 C'U conducătorul revoluţionar din Munţii Apuseni, guvernatorul Ungariei, Kossuth acceptă
propunerea acestora ca dintre ei să fie designat un mediator !Şi trimite pe deputatul
Ioan Dragoş la Avram Iancu, in 14 aprilie 1849 pentru a incepe tratativele. Un
acord paşnic cu revoluţionarii români ar fi eliberat 12 000 de oameni din armata
maghiară, care se ana in Munţii Apuseni şi ei ar fi putut fi folosiţi in altă parte'
a ţărili. Dar Dragoş se deplasa în Munţii Apuseni fără nici o platformă de tratative. Nu primea promisiuni concrete nici după reintoarcerea sa la Kossuth, doar
declaraţii vagi, intre care ,.dreptul de libertate comună". In schimb guvernatorul
Ungariei, Kossuth pretindea "depunerea armelor şi fidelitate faţă de patrie şi faţi1
de legi". Astfel, cum se ştie, neînţelegerea din partea lui Kossuth a năzuinţdor
juste ale românilor a dus la eşecul tratativelor 6 •
5. O a doua încercare va avea loc in a doua jumătate a lunii iunie, !iniţiată
de locotenent-colonelul .Simonffy Jozsef şi sprijinită de deputatul Ioan Gozman.
Cu toate probabilităţile ideea s-a născut in rindurile membrilor guvernului maghiar, care erau în strînsă legătură cu deputaţii românii. Simonffy a fost executorul planului.
Dar cine era Simonify Jozsef, a cărui acţiune pînă in ultimii ani nu a fost
subliniată de istorici? El s-a născut in 1790, intr-o regiune a monarhiei locuită
de populaţie mixtă. A devenit ofiţer in armata imperială şi a ajuns la gradul de
căpitan. In această calitate a intrat in pensie. In 1848 s-a alăturat rcvolu~iei şi
a fost numit, la inceput, maior al gărzii civile revoluţionare in Nyitra, localitate
in Slovada, apoi în februarie 1849 comandant al gărziă. civile comitatense din
Bereg, regiune cu o populaţie mixtă maghiară-ruteana. Inrolindu-se in armata
maghiară, după acţiuni importante, a fost numit comandant de divizie, iar la
8 mai 1849 locotenent-colonel. După inf.ringerea revoluţiei a fost condamnat la
moarte împreună cu încă 400 de partidpanţi la revolutie 7 , alături de Eftimie
Murgu şi alături de medicul transilvan din Munţii Apuseni Oroszhegyi Jo2')Sas. Dar
după execuţia a 13 persoane conducătorii .superiori ai armatei maghiare - ,
împăratul a transformat pedeapsa cu moartea a celorlalţi în pedeapsă cu temniţă.
Astfel el a stat inchis pînă în 18529 .
Simonffy nu aparţinea acelor revoluţionari care au înţeles pe deplin ideea
privind drepturile naţiunilor, ce a cuprins toată Europa in acea perioadă. Fiind
soldat in armata austriacă, cu detaşări in diferite garnizoane, locui,te de diferite

• Thim J6zscf, A magyarorsrdgi 1848-49-iki szerb fiilkeles tiirlenete, voi. III: 1ratok 1848 sreptember-decembl!!r es 1849
janudr-augusztus, .Budapest, 1935, p. 489, 506-509; vezi şi Spira Gyllrgy, op.cit., p. 563-564.
• Despre activitatea deputaţilor români în parlamentul maghiar vezi capitolul .,Deputaţii români în parlamentul
din Pesta", in volumul Revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-49, voi. V, redactat de S. Dragomir, p.
372-389.
1
S. Dragomir, op.cit., p. 126-179.
1
Mărki Sândor, Aradvdrmegye es Arad szabad kirdlyi vdros tărtinete, partea a 11-a, Arad, 1895, p. 609.
1 1dem, p. 586.
• 1detn, p. 656.
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popoare, şi-a dat însă seama că puterea absolutistă habsburgică putea fi lichidată
numai prin forţe unite. Inţelegind această necesitate, dar cred că nu greşim dacă
subliniem că exclusiv această necesitate şi nu şi a respectării năzuinţelor naţionale
ale fiecărei popor. s-a alăturat grupării de deputaţi români in parlamentul maghiar
şi şi-a luat angajamentul să rezolve o problemă acută a guv<:>rnului maghiar şi
anume împăcarea cu Avram Iancu.
In acest sens Simonffy, cu sprijinul deputatului Ioan Gozman, a trimis o scrisoare lui Iancu, la 21 iunie 1849, datată din Vaşcău, in care el cerea ca "fraţiri
români" să renunţe la slăbirea reciprocă prin sabie şi să SC' întîlnească pentru
o înţelegere. In scrisoare putem citi: ,,românii şi maghiarii ... au neapărată trebuinţă de cea mai intimă frăţietatc, căci aşa le va fi asigurată existenţa"t 0 • Avram
Iancu a primit cu înţelegere propunerea lui Simonffy - deşi nu îl cunoştea şi a răspuns expunind ideile sale in problema dreptu.bui fiecărui popor la libertate,
C'galitate, independenţă. La declaraţiile lui Simonffy cu privire la necesitatea unor
raporturi frăţeşti intre poporul român şi poporul maghiar Iancu scria: "In aceste
două patrii surori maghiarii nu-şi pot asigura existenţa şi viitorul fără români,
nici românii fără maghiari ... Amîndouă părţile vedem că pericolul ne ameninţă
şi încă de aproape, totuşi nu ne putem inţelege. Nu ştiu din ce pricină invidia
sau doar trufia îşi învîrtesc sabia intre noi şi voi, ca să nu putem vorbi ae
aproape mc1 in ceasul agoniei"11. In scrisoare Avram Iancu subliniază că poporul
român luptă pentru recunoaşterea naţionalităţii politice, impotriva asupririi. "Am
fost silit să ridicăm armele - se scrie in această adresă - sii. le folosim impotriva aceluia, care mai de aproape ne tiraneşte şi se vede că ne apasă t>xistenţa politică, despre ce, va certifica istoria ... "12. "Libertate, C'galitate. friiţietatC',
aceste principii sint deviza noastră"1 3 - scrie Avram Iancu.
Iancu a răspuns şi la scrisoarea lui Gozman pe care a primit-o împreună cu
adresa lui Simonffy. Pe un ton hotărît, el critica deputaţii români din parlamentul maghiar pentru neînţelegerea drepturilor politice ale românilor din Transilvania, pentru atitudinea lor faţă de conservatorii şi aristocraţii maghiari ,.carP
nu ·vor libertate practică intre naţiunile transilvănenP". Ferm pe poziţie, Iancu
subliniază că "vor lupta eroiceşte pînă la non plus ultra .. nerenunţind totuşi la
posibilitatea unei inţelegerit 4 •
Dar - cum subliniază şi o serie de istorici maghiari marxişti - Kossuth a
rămas neinţelegător şi de această dată faţă de problema românilor, ca de altfel şi
faţă de sirbi şi croaţi. In scrisoarea sa trimisă lui Simonify după această incercare de a prelua tratativele - elin nou se exprimă in fraze generale, subliniind importanţa depunerii armdor, dar nu şi a recunoaşterii drepturilor politice
ale românilor, sirbilor, croaţilort5.
Analizind conţinutul scrisorii lui Kossuth către Simonffy la data de 5 iulie
1849, !istoricul S. Dragomir menţionează că guvernatorul Ungariei a scris această

10

TransuvtJJJia, nr. 5 din 1877, p. 54.

11

Ibidem.
Ibidem.

11

11
TrtJJJSUVtJJJia, nr. 5 din 1877, p. 55.
"TraJJsilvania, nr. 14 din 1877, p. 159-160.
" TrtJnsilvtJJJia, nr. 7 din 1877, p. 77.
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scrisoare - evident într-un moment de supărare, din cauză că i s-a atribuit lui
vina pentru intervenţia armată a lui Hatvani cu ocazia tratativelo:- între Avram
Iancu 'Şi deputatul Dragoşt6.
Fără să insistăm asupra acestei probleme, la clarificarea căreia au adus contribuţii serioase şi istoricii maghiari din R.P.U., între care în primul rînd îl
amintim pe I. T6th Zoltan, trebuie să subldniem că tratativele s-au intrerupt.
Scrisoarea lungă a lui Kossuth către Simonffy despre concepţia guvernului
asuJ)Ta problemei naţionale - a ajuns la Avram Iancu, dar luptătorul consecvent al intereselor naţiunii române nu a mai răspuns. La 13 iulie Simonffy a
mai trimis o "chemare" din Vaşcău, dar şi de această dată fără promisiuni
concrete, în care el spunea: ,.Dacă doriţi Dvs. să discutaţi mai pe larg despre
această problemă [a înţelegerii n.n.] veniţi la ma1ginea graniţei fără arme,
astfel voi veni şi eu, asigurîndu-vă totodată faţă de orice atac, desi,gnaţi locul şi
data intîlnirii"P. Puţin mai tîi"'Ziu, printr-un curier trimis de Simonffy la Avram
Iancu, el a primit doar un mesaj verbal: "Ce a fost a fost, acum e prea tîrziu"l 8 .
Nu s-a !Schimbat deci concepţia guvernatorului Ungariei faţă de problema recudrepturilor naţionale ale popoarelor ideea principală a secolului
al XIX-lea şi care a cuprins toate popoarele - nici cu ocazia celei de a doua
încer<!ări de înţelegere intre revoluţionarii maghiari şi români, făcută de locotenent-colonelul Simonffy J6zsef, la 21 iunie 1849, cu toate că la 9 mai 1849 s-a
publicat oficial că ţarul Rusiei, Nicolae 1 s-a înţeles cu Franz Iosef că va V('ni
în -~jutorul Austriei în vederea lichidării mişcărilor revoluţionare.
noaşterii

şi-a menţinut poziţia veche, deşi o serie de elemente r<'voluţionare
între care o grupare a radicalilor maghi<llri, cercul Marczius Tiz<'năltldike
(Cincisprezece Martie), susţineau necesitatea înţelegerii. Această grupare dorea
să asigure popoarelor din Ungaria o autonomie largă, dar erau pentru acordarea
unor drepturi naţionale pentru popoarele din Ungaria şi unii reprezentanţi ai
guVernului maghiar din străinătate, cum ('ra de exemplu Tcleki Laszl6, un bun
cunoscător al Transilvaniei, care s-a adresat lui Kossuth sfătuindu-1 .,să daţi
tot ce se poate (naţionalităţilor)"1 9• Dacă nu în timpul revoluţicvi, mai tîrziu
Kossuth îşi va regreta concepţia sa greşită faţă de problema naţională şi va
scrie: "Maghiarul şi românul, românul şi maghiarul îşi au fiC'care viitorul fericit
în . unirea frăţească, ·şi nicidecum, dacă unul se lasă amăgit pe seama asupririi
celuălalt, căci în acest caz pune mîna pe asemenea nrmă, cu care se loveşte şi
pe sine".

Kossuth

~hiare,

6. O acţiune semnalată de documente pentru o înţelegere între guvernul maghiar
Avram Iancu, afară de cea iniţiată de N. Bălcescu, a avut loc la începutul
lunii iulie 1849. Referitor la aceasta, arhiva guvernatorului Kossuth conţine un
document interesant, care se referă la primii paşi ai acţirunii2o. In această perioadă,
cîn~ evenimentele se prE>cipitau cu o repeziciune deosebită, cercurile conducătoare
maghiare foloseau diferite persoane pentru convingerea revoluţional'ilor sîrbi, croaţi
şi

S. Dragom.ir, op.cit., p. 218.
Deâk Imre, 1848. A szabadsagharc tiirtitlete levelekben, ahogy a kortarsak ltittak, f.a.p., 402.
11 S. Dragomir, op.cit., p. 220.
u Spira GyOrgy, op.cit., p. 557.
"' Barta Istvân, Kossuth Lajos kormanyz6el1Jiiki iratai. 18J9 apr. 15 - aug. 15, voi. V, Budapest, 1955, p. 763 ·
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şi români. Pe baza documentului arătat subliniem că guvernul maghiar a devenit
treptat receptiv faţă de problemele sîrbilor, croaţilor .şi românilor şi a fost gata
să admită .şi concesii substanţiale, fără doar şi poate in urma influenţei lui
Bălcescu asupra conducătorilor revoluţionari maghiari din Ungaria. Astfel,· la o
,·este primită din partea unei persoane sosite din Vidra de Jos, prin care se
credea că Iancu ar fi de acord cu începen~a tratativelor, Kossuth şi guvernul
maghiar erau gata să treacă la ac~iune. Prin comisarul guvernamental arădean .şi
apoi .şi pentru Banat, Tărăk Gabor, care il cunoştea pc Avram Iancu, guvernul
dorea să aducă la cunoştinţa revolu\ionarilor din Munţii Apuseni că sint de acord
cu asigurarea acelor drepturi ale românilor care erau compatibile cu integritatea
ţării şi dorea o intilnire intre un reprezentant al guvernului şi Iancu. Adresa
seiiUlată de Kossuth la 23 iulie 1849 şi care trebuia să ajungă la Tărăk Gabor
şi prin el la Avram Iancu s-a referit la conţinutul Proiectului de pacificare2!1. Sursele ce ne stau la dispoziţie nu lămw·esc soarta acestei acţiuni.
7. Intre timp situaţia revoluţiei din Ungaria a devenit foarte grea. Armata
maghiară era silită să se concentreze pentru bătălia decisivă intr-un triunghi pe
locul undC' Mureşul se varsă in Tisa. In astfel de condiţii, după 6 săptămîni de
activitate febrilă a lui N. Bălcescu, se reu.şea înţelegerea româna-maghiară. Actul
de importanţă istorică şi care atingea şi problema revoluţionarilor din Munţii
Apuseni a fost semnat la 14 iulie 1849, la Seghedân de către Kossuth, ca guvernator al Ungariei, iar din partea românilor de N. Bălcescu şi C. Bolliac. Actul
- cum se ştie prea bine - cuprindea două texte: proiectul de pacificare şi tratatul privind înfiinţarea legiunii române22.

Proiectul mai conţinea o hotărîre importantă privind ţărănimea. El declara
robotele şi celelalte prestaţii feudale ale "curialiştilor" şi "huruba.şilor" sint
aboli teza.

că

Istoriografia noastră nu a subliniat pînă în prezent în suficientă măsură imporacestei hotărîri privind abolirea tuturor prestaţiilor, care oglindeşte întru
totul concepţia lui N. Bălcescu faţă de problemele sociale ale revoluţiei. El lega, ca
şi in principate, lupta de eliberare naţională de cea socială, infLuenţînd pe Kossuth
să accepte lărgirea legii de desfiinţare a iobăgiei adusă de dieta din Cluj, la
6 iunie 1848. l..egea dietei a desfiinţat numai robotele liobasgilor, nu şi ale cUiiialişt.i
lor, hurubaşilor, adică ale jelerilor alodiali, deşi numărul acestora in unele comitate se ridica la o cifră aproape egală cu iobagii. Această prevedere însă nu a
fost introdusă in textul proiectului de lege al actului semnat de N. Bălcescu,
C. Bolliac şi L. Kossuth şi care a fost prezentat de primul ministru Szemere
camerei deputaţilor, la 28 iulie 1849, spre aprobare. Astfel mase intregi de ţărani,
zi.şi jeleri alodiali, au rămas in continuare în dependenţă feudală faţă de moşieri.
Pe baza principiilor "Proiectului de pacificare", camera deputaţilor maghiarl a
votat .şi o lege a naţionalităţilor cu caracter burghez. Istoricul maghiar Spira Gyorgy
menţionează in legătură cu ea: "Legea naţionalităţilor însă a rămas in urmă cu
tanţa

" 1dem, p. 763.
S. Dragomir, op.cil., p. 223-233.
11
Barta Istvân, op.cil., p. 724 -725.
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un pas faţă de Projet de pacification, ea a exprimat naţionalitatea popoarelor mai
palid, decît proiectul aminU.t"2 4 •
8. Proiectul de pacifi.care, tratatui privind înfiinţarea legiunii române, lărgirea
legii de desfiinţare a iobăgiei, legea naţionalităţilor formulate şi sugerate in mare
parte de N. Bălcescu s-au născut in condiţi~ erlrem de grele, in pragul prăbuşirii
rcvoluţiilor. Fără să aibă vreun efect., din cauza înfrîngerii rapide a revoluţiilor
de către armatele ţariste şi habsburgice, actele referitoare la înţelegerea românamaghiară au totuşi o însemnătate istorică. Ele -e~primă dorinţa de colaborare a
celor două popoare impotriYa duşmanului comun pentru o viaţă liberă, independentă. Inţelegerea se datcra in primul rind activităţii marelui revoluţionar N. Băl
c~u şi atitudinH lui Avram Iancu, care în principiu era de acord cu o inţclc
gere justă.
Aflind de N. Bălcescu, de înţelegerea româna-maghiară, Avram Iancu, deşi îşi
dădea seama că eforturile revoluţionarilor sînt pierdute, totuşi trimite o scrisoare
lui Kossuth in care, pc lîngă altele, subliniază sentimentele sale frăţeşti faţă
de naţiunea maghiară şi comunică hotărîrea să rămînă neutri faţă de armata
ungară în tot timpul acestor luptP. neatacînd-o şi apărindu-sc numai în cazul daci't
ar fi atacaţi25.

Avram Iancu a intrat în tezaurul tradiţidlor revoluţionare~ ca luptător consecvent al intereselor naţiunii, al progresului social. Prin această sohiţă am incercat
să scoatem în evidenţă o altă latură a personalităţii acestui erou: stăruinţa sa
pentru o colaborare, pe baza principiilor egalităţid, cu revoluţionarii maghiari în
vederea reuşitei luptei revoluţionare .pentru libertate şi frăţictate de la mijlocul
secolului al XIX-lea. Eforturile sale şi pe acest tărîm arată calităţile sale de
remarcabilă figură istorncă.

l. KOVACS

0BER DIE BEZIEHUNGEN DER UNGARISCHEN
AVRAM IANCU

REVOLUTIONĂRE

ZU

(Zusamrnenfassung)
Die Arbeit, die auf eine in der Geschicbtsschreibung weniger bekannte und
beniltzte Dokumentation grilndet, will zu einer tiefercn Kenntnis der Beziehungen
der ungarischen Revolutionăre zu Avram Iancu und dem von diesem "Helden der
Westkarpaten" geleiteten Volk beiltragen. Sie miSchte unterstreichen, dass ausser
den grossen, representativen Pcrsonlichkeiten, auch eine Reihe geschichtlich weniger bekannter Elemente filr eine brilderliche Zusammenarbeit eintraten. Diese
weniger bekanll!ten Leute verwandten verschiedene Methoden, scheuten keine
Anstrengung, um die Ka.mpfeseinheit fi.ilr nationalle rund soziale Befr-eiung zu
erreichen. So bereichert die Arbeit unsere revolutionăren Traditionen des Zusammenlebens rund der Zusammenarbe<ilt des rumănischen Volkes mit den rnitwohnenden
Nationahităten .
.. Spira Gy()rgy, op.cit., p. 567.
11
Deăk Imre, op.cit., p. 409.
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OBIECTE LEGATE DE REVOLUTIA DIN 1848 lN COLECTlA
MUZEULUI DE ISTORIE. AL TRANSILVANIEI
..

Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj prezintă într-o succesiune cremaşi tematică principalele momente ale istoriei acestei părţi a ţării, lupta
maselor populare român~ti şi a naţionalităţilor conlocuitoarc pentru dreptate
socială şi naţională. In acest context, un loc dmportant în cadrul s~cţiei de .rstornc
modernă a muzeului este rezervat Revoluţiei de la 1848.
Revoluţia burgheza-democratică din 1848 din cele trei ţări române, integrală
organic în cadrul larg al revoluţiei europene, a avut ca obiectiv răsturnarea
orinduirii feudale care împiedica dezvoltarea societăţii şi cra un obstacol in calea
eliberării şi unifi.cării naţionale a ţării, dependentă de cele trei imperii absolutislc.
,.

logică

In Transilvania revolutia
. română urmărea în mod consecvent cele mai rqdicah·
.:··,
înaintate obiective: desfiinţarea completă a iobăgiei, recunoaşterea politicii.
egala îndreptăţire şi independenţa naţiunii române. Un deziderat nu mai pu~in
fierbinte dorit de poporul român şi ·exprimat în numeroase scrieri ale conducăto
rilor revoluţiei de pe ambele versantc ale Carpaţilor, dar neformulat prograwatic
decit parţial din motive de tactică, era unificarea politică a ţărilor române.
realizarea unităţii naţionale depline. O premisă absolut necesară pentru aceasta
cra menţinerea autonomiei Transilvaniei, organizarea ei ca "ţară românea.scq··.
In această problemă, vitală pentru români, se produce d!ivergenţa cea mai gravă
Intre revoluţia română şi cea maghiară.
şi

Ciocnirea

tragică

care a avut loc în 1848-49 în Transilvania a avut drept
românilor ca naţiune egal îndreptăţită şi atitudinea at~islo
craţied maghiare conservatoare faţă de revendicările maselor româneşti. C~r·inţele
juste ale românilor formulate la .Adunarea Naţională de la Blaj au fost respinse,
iar dieta feudală conservatoare, ignorînd toate protestele românilor, votează. unirea Transilvaniei cu Ungaria. Tergiversarea abolirii relaţiilor feudale, apOti. rcit;zarea aplicării în practică a desfiinţării iobăgiei şi împrop!iietăririi ţărănimii.
terorizarea şi masacrarea ţăranilor care încercau să-şi realizeze drepturile, îndepărtau poporul român de la alianţa cu revoluţia maghiară.
In tot cursul evenimentelor din 1848-49 nu au lipsit din ambele tabere pet·sonalităţile care intrevedeau posibilitatea şi necesitatea unei concilieri, care mi1itau
pentru inchegarea unui front revoluţionar comun, în baza deplinei egalităţi naţio
nale, polJ.tice. Alături de conducători ai revoluţiei române ca Nicolae Bălcescu,
Avram Iancu şi alţii, unele personalităţi progresiste ale revoluţiei maghiare, ~:ltră
geau atenţia asupra politicii greşite faţă de popoarele ncmaghiare şi mUţtau

cauză nerecunoaştcrea
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pentru renunţarea la pretenţiile de supremaţie, pentru realizarea unei adevărate
irăţili intre popoare.
Amintirea lor şi a evenimentelor politice şi militare din 1848-49 este evocată
in Muzeul de istoric al Transilvaniei din Cluj. In expoziţie cît şi in depozitele
muzeului se păstrează un număr mare de obiecte legate de acest eveniment.
Majoritatea lor provin din Colecţia fostului Muzeu de relicve ale revoluţiei
de la 1848, iniţiat la Cluj in anul 1891, ca rezultat al tendinţei de colectare a
amintirilor legat<' de revoluţie, expresie directă a cultului paşoptist care s-a
manifestat dP-a lungul deceniilor, încă din secolul trecut. Alături de vestigii ale
revoluţiei maghiarl', prin această colecţie nc'-au parvenit şi obiecte deosebit de
\'aloroase legate dP revoluţia română din 1848. Alte obiecte au intrat izolat, ca
donaţie sau achiziţie in patrimoniul fostului Muzeu Ardelean, majoritatea la
sfîrşitul sec. XIX, unele din ele încă in pecioada dinaintea primei invent:alrieri
din 1887, cind au fost înregistrate cu această dată. O altă categorie, mai ales
documente. sint rezultatul achi2liţiilor din ultimii ani ale actualului Muzeu de
istorie.
O parte din aceste vestigii sint legate direct de desfăşurarea evenimentelor
revoluţionare, altdP au aparţinut unor personalităţi de seamă din 1848. O serie
de document<', obi<'cle de campaniP şi dl' uz personal evocă personalitatea, activilatea şi lupta rPvoluţionară a lui Avram Iancu, Petofi Sendor, Iosif Bem, Gâbor
,\ron.
Printre ei. in centrul atenţiei a stat figura conducătorului ţărănimii române
elin Munţii A))US!•ni, Anam Iancu, care s-a identificat in modul cel mai desă
Yîrşit şi cel mai combativ cu interesele maselor populare ~obăgeşti din Transil,·ania.
In patrimoniul Muzeului de istorie al Transilvaniei s-a păstrat decenii de-a
rindul un tun de calibru mic*, pe care registrul de inventar al fostului Muzeu
de relăcve ale revoluţiei din 1848-1849 il m<'n1ionează la nr. inv. ·160 ca aparţinînd
formaţiunilor lui Avram Iancu. Pc afctul lui este scris numele "Decebal" şi o
inscripţie versificată, in limba maghiară, care arată că tunul a fost trimis de la
Alba Iulia in tab<ira lui Avram Iancu, de unde a fost capturat de honvezi şi botezat
.. Decebal". Ţeava propriu-z.isă este confecţionată din fier turnat, are o formă
lronconică, in interior cilindrică, cu incărcan•a la gură, cu o lungime de 44 cm, un
diametru maxim de 15 cm şi o deschidere de 5,5 cm. Ţeava are în partea superioară un orificiu pentru fitilul de aprindere. Astfel este din lemn tare, are o
lungime de 65 cm şi este prevăzut cu două roţi avînd diametru! de 28 cm.
Inălţimea tunului este de 38,5 cm1 .
Dacă ar fi să dăm crezare inscripţiei de pc alfet, că această piesă a fost trimisă
de la Alba Iulia, <'Ste posibil să fi fost un tun de semnalizare de la această
cetate. Dar aspectul său brut, lipsa oricărf'i mărci de fabricaţie, ne face să
inclănăm spre o altă ipoteză. Este cunoscut faptul că oastea română a lui Avram
Jancu a primit de la austrieci numai 500 de puşti vechi şi nici un tun. In tabăra
lui Avram Iancu se aflau şi citeva tunuri capturate de la inamic, prea mari şi
• În prezent in expoziţia Muzeului de istorie al R.S. România, Bucureşti.
N. Cordoş - P. Gyulai, Materiale apar'jintntl rnoluţumarilor tk la 1848 aflate in
comunicare prezentată la sesiunea a III·a a muzeelor din 21 dec. 1966, p. 2-3.
1
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grele pentru terenul muntos, s-au confecţionat tunuri din lemn care nu reZiistau;
la Cîmpeni s-au turnat de către un meşter clopotar sas două tunuri din arama
unor clopote topite2, dar in afara lor s-au turnat şi cîteva tunuri de fier, la
Buciumi, la "maşina" unui anumit Slafcovici3. în caracteristicile acestora se
încadrează cel mai bine Lunul descrtis de noi.
Biografii lui Avram Iancu evocă ace5t aspect al activităţii salet, iar Rubin
Partiţia arată intr-un articol de z.i&, in ,,Românul"~, că tunurile confecţionate in
tabăra lui Iancu erau micuţe, se puteau încărca pe cite un cal bun, rotilele pe
altul şi uşor .transporta. Intr-adevăr aceste tunuri mici erau extrem de mobile,
uşor transportabile în zonele muntoase şi sistemul lor de tragere era, la fel, adaptat
luptelor in munţi: avind un unghi de înclinaţie de 30-75°, îşi puteau trimite
încărcătura la o ţintă aflată în spatele unei acoperir,i, care în munţi consta de
regulă dintr-o ridicătură naturală de teren.
Inscripţia de pe afet admiţfnd că nu este eventual ulterioară poate avea
la bază o simplă eroare: inamicul care a capturat poate această piesă, necunoscind activitatea de turnare de tunuri, desfăşurată in tabăra moţilor, credea
că are în faţă o piesă de artilerie trimisă lu~ Iancu de la Alba Iulia.
Un alt obiect atrdbuit conducătorului revoluţiei române din Transilvania este
o lance din fier forjat, cu o lunJgime de 51 cm, păstrată în stare bună în expoziţia
Muzeului de istorie. Registrul de inventar·: arată că este o achiziţie din an•Jl
1908, iar in actul de donaţie se spec:fică că lanoea a fost oumpărrată de donator de
la nişte rude mai îndepărtate ale lui Avram Iancu din Scărişoara.
D~i din documentele şi mărturiile contemporane nu rezultă faptul că Avram
Iancu ar fi purtat şi folosit în 1848-49 lance, şi nu este reprezentat astfel in
nici un portret, nu este exclus, ci firesc, ca conducătorul lăncierulor moţi să fi
posedat şi el o asemenea armă, larg folosită în 1848. In orice caz această pies~
trebuie privită cu rezerva cuvenită.
De viaţa şi zbuciumul lui Av~acrn Iancu în perioada de după înfrîngerea revoluţiei amintesc alte două obiecte din expoziţia de istorie modernă, şi anume un
fluier şi o pipă de lemn. Ele provin din lăsămintul profesorului Borbely Samuel;
registrul de inventar menţionează că este vorba despre fluierul şi pipa lui Avram
Iancu pe care acesta personal le-a dat donatorului. Borbely Samuel le-a încredinţat spre sfîrşitul vieţii sale Muzeului Ardelean, unde au fost inventariate cu
întregul lăsămînt prin anii 1922-23.
FluieruF aparţine tipului obişnuit in Transilvania, numit şi trişcă şi face parte
din categoria fluierelor cu dop şi gura transversală. El este confecţionat cu cea mai
mare probabilitate din esenţă de soc, are o lungime de 32,5 cm şi este prevăzut
cu 6 orificii pentru digitaţie**. Tubul este ornamentat cu motive fine, inelare.
Liviu Maior, Avram Iancu. Scrisori, Cluj. 1972, p. 34.
• Silviu Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1965, p. 204; Iosif Stcrca Sulupu, At•ram Ia11c11, îu Tra11silvar~ia, 1897
p. 100-102.
2

• Idem.
• Rubin Patiţia, Tu11urile lui Iancu, în Romd•ml, an. 1, nr. 80, 8/21 aprilie 1911, p. 3.
1 Nr. inv. 1 7847; vezi şi N. Cordoş
- P. Gyulai, op.cil., p. 2.
1 Nr. inv. IV 2833.
•• Mulţumesc prof. 1. Nicola de la Conservatorul "Gh. Dima"' diu Cluj, care a avut buuăvoinţa de a·mi da deslu.
şiri în legătură cu aceste detalii de specialitate.
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Fig. 1. - Fluierul lui Avram Iancu.

Fluierul poartă o mtca eti chetă autografă a lui Borbely Sa muel, scnsa probabil cu
ocazia dobîndirii obiectelor, sau atunci cind le-a predat muzeului. Eticheta 1este
scrisă în limba maghiară; dăm traducerea ei : "Fluierul lui Avram Iancu, · conducător român din 1848/9. Cu mîna sa proprie mi l-a dat mie în 1865, 5 martie.
Borbely Samuel."
Pipas este compusă din două piese. Corpul propriu-zis are o lungime de 8,5 'Cm
şi este lucrat de mină , cu un perfect simţ al proporţiilor, da r într-o manieră mai
brută, din lemn de fag. Coada sau şipca detaşabilă este a platizată pe o porţiun e
de două t rci mi şi are o lun gime de 15 cm. Ea este lucrat ă eLin le mn de vlişin
şi ma i p oartă î n pa r te stratul de coa j ă. Şi pipa poartă o etichetă scrisă de Borbely
Samuel pa r ţia l d ete riorată, care arată că este vorba despre pipa lui Avram
Iancu, strunjită de mina lui, dată persona l lui Borbely in 5 martie 1865.
Donatorul obiectelor, Borbely Samuel, s-a născut în anul 1842 în fostul comitat
Turda -Ari eş . Profesor şi director la diferi te şcoli, a desfăşurat prin deceniile
7 şi 8 o vie activitate de publicist în paginile mai multor ziare, militînd şi pentru
înfiinţarea de şcoli româneş ti. In anul 1881, deci încă cu mult înainte de a dona
obiectele muzeului , Borbely a redactat un manuscris în care relat ează întîlnirea
sa cu Avram Iancu şi primirea fluierului şi a pipei de la acesta, manuscris
intitulat "Amintiri de la Avram Iancu" 9 • Unele însemnări sînt făcute încă în
1865, ele sînt reluate şi amplificate în 1881, datorită apariţiei în presa vremiti a
unor articole despre Avram Iancut 0 • Borbely îşi începe manuscrisul cu evocarea
amintirilor sale din copilărne, legate de eveni mentele din 1848, relatînd apoi prima
sa întîlnire cu Avram Iancu, în 19 decembrie 1864, la tîrgul de ţară de la Abrud.
A cestei prime cunoştinţe i-a urmat în curînd o altă întîlnire. Borbely relateaz ă

' N r . inv. I V 2834/::l .
'D.C.U. Cluj, Ms. nr. 3 16 1
333.

şi

D. P rodan, Un P11bhci.st

1Wg11r

despre Avmm Ian cu 186 1- 65 , in A pul11m , 1, p .

""Ahol ]ank" is 1-/ orea uiiletelt" , !u J11agyar Polgd r, 188 1, nr. 22 1.
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Fig. 2. - Pipa lui Avram Iancu.

următoarele

în legătură cu această întîmpla re: "La 5 m a r tie 1865, foarte. d e dimihutmanul Fra ncisc Schuch îmi d ă du d e veste că I a nc u, venind dinspre
Cărpiniş, a intrat în cîrciuma de lîngă ş tea mpuri, a,cum aş putea vorbi cu el . ..
Mă îmbrăcai r epede şi mă dusei la locul indi,c at"ll. Iancu îl p rimeşte cu bucurie,
mănîncă şi beau împreu nă . Borbely a notat şi unele a mă nun te biografi,c e povestite
de Iancu şi reuşeşt e s ă afl e de la acesta şi cite ceva des pre revolu ţi e. Ia ncu
îşi deapăna amintirHe despre drumul său la Viena în 1851 ş i expulza rea sa,
despre vizita împăratului în Tra nsilvani a, apoi despre întem n iţa rea sa la A lba
Iulia şi Sibiu. Atitudinea p e rfidă a imperia lilor îl r odea pc I a ncu ş i cu ace as t ă
ocazie: "Făgăduieli a u fost destule , dar fă g ă dui e li a u răm as toat . Şi ca să nu
cîrtim, cu o cruce au vrut să n e plăte ască d e la Viena. Dar mi c nu mi-a t rebuit
crucea lor. Au românii cruci d estu1e, p e biseri ci, p e case, pe um ed . . . "12.
Ou aceas tă or.azie Borb ely a ow111p ăr at1J de la I a ncu flui erul ş i pi pa a cest tia,
făoînd şi o însemn a re : "Gura R oş ii , 5 m artie 1865. Az i a m stat mu lt cu Ia ncu .. .
A vorbit în chipul cel m a i cumin te şi ma i cuv iincios. l-a m cumpărat .fl uierul' ş i pipa
de lemn"H.
·
Dacă manuscrisul lui Borbely Sâmue l n u a apărut a tunci în nici una din foile
maghiare, c ărora artkolul le era fără îndoială destina t, nu ac e l aş i lucru s-a
,întîmplat mai tîrziu cu o corespondenţă care a văzut lumina t iparului în anul
1899 în presa românească . Gazeta Transilvaniei a publicat în va ra anului 189915 o
ştire despre unele obiecte '<llparţinărtoare lui A wam I ancu. A t'llllci profesorul pen
sionar Gavril Trifu din Seini, pornind de la cele de zbătut e în ziar, public ă

neaţă,

1

" D. Prod a n, op.cit., p . 336.
a Jdem, p. 337.
" Borbely în m a nuscrisul să u f ol oseşte în m1 elc locuri t erme nu l de " cumpM a t ", in a ltel e a rată ci\ a primit obiec t ele
ca "dar" , ca "amint ire" de la A v ram I ancu . Probabil acesta la cererea lui B orb(·Jy i le ·a dtt rui t ca nsuvenire", dnr
ş i Borbely s-a reva n şat în t r -un fel c u ocazia îutilnirilor la ospă t ă ri a de la G ura R oş i i.
" D. Prodan, op.cit., p . 334.
" Gazeta Transi/va11 iei, a n . J ,X II. nr. 11 0/ 1899, p. 3; n r. 11 3/ 1899, p . 3.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

740

DISCUŢII,

RECENZII

al acestei foi următoarele: "Citind impărtăşirile Gazetei ... imi adusei
fostul meu coleg la preparandia de stat din Zalău şi acum dirigentul
preparandiei din Cristur, Samuilă Borbely, intre anii 1874--1889, imi arăta adeseori un fluier, mi se pare din soc, lung cam de 30-40 cm, despre care zicea
că umblind prin Munţii Apuseni şi conversind adesea cu fericitul Iancu, l-a căpătat
in dar de la el. Eu, singurul român intre cole~ am luat adeseori in ris lucrul,
dar el afirma serios că ar fi căpătat fluierul de la Iancu in. persoană. Fostul meu
coleg, căruia mă adresai indată după citirea celor publicate in Gazetă, sper
că-mi va da desluşire ... "16.
Şi intr-adevăr Borbely Samuel răspunde foarte prompt. Gavril Trifu trimite
scrisoarea primită de la fostul său coleg Gazetei Transilvaniei, care o publică
aproape integral. Borbely in această scrisoare arată printre altele: "Am un fluier,
o pipă de lemn primitiv tăiată şi un şir de scrisoare de la Iancu. Acestea le-am
prlmit eu din mina lui Jancu"1 7• Borbel,y relatează in scrisoare intilnirile sale cu
Avram Iancu, la fel ca în manuscnisul său din anul 1881. J:şi aminteşte cum ceru la
ospătăria de la Gura Roşii fluierul "drept suvenire", iar Iancu i-l dădu bucuros,
zlclnd: "las că-mi procur eu altul"1". Borbely Samuel îşi incheie astfel scrisoarea
adresată lui Gavril Trifu: "De poţi să iei foloase acestor comunicate, foloseşte-le
după plac. Despre una te asigur, că ce-ţi scriu este adE"Văr, garantez cu cuvintul
meu de onoare despre toate aici scrise. Dacă ştiam atunci că obiectele acestea vor
avea valoare cindva, nu numai pentru mine, ci vor fi relicvii preţioase pentru
români, autentificam identitatea lor prin Iancu însuşi ... "19•
Această corespondenţă este republicată şi de alte gazete româneşti~o.
într-un

număr

amănte că

Gavril Tri!u mai adugă că l-a întrebat in scrisoare pc fostul său coleg dacă
n-ar fi aplicat să dea aceste obiecte celor ce le colecţionează, de exemplu lui Iosif
Sterca Suluţiu. Dintr-un motiv sau altul, acest lucru însă nu s-a intimplat, căci
Borbely a încredinţat obiectele respective mai tirziu muzeului din Cluj.
In cursul anilor săi de peregrinări prin munţi, Iancu a avut şi a folosit mai
multe fluiere. Şi inaintea morţii sale, Avram Iancu avea două fluiere; avocatul
Gherosim Candrea din Baia-de-Criş a trimis in 1899 lui Iosif Sterca Suluţiu un
fluier-baston pe care Iancu il avea asupra sa cînd a decedat in casa covrigarului
Ion Stupina-Liber, iar unul mai mic din lemn de cireş se întreabă dacă este
păstrat in Muzeul din AradZl. Cel descris de noi şi dăruit lui Borbely Samuel iucă
în 1865 este un tip care se făcea şi se face şi astăzi în satele din regtiunea aceea
şi pe care şl l-a putut procura cu uşurinţă. Acelaşi lucru se poate afirma şi despre
pipă; de-a lungul anilor nu a avut numai una. Cu ocazia primei intilniri cu
Dorbely, la tirgul de ţară de la Abrud în 19 decembrie 1864, Iancu a fost fotografiat
de un fotograf ambulant, acolo el apare cu o pipă neagră lungă rotunjită la
strung 22 • Ceea ce conferă acestei piese o deosebită valoare şi interes este faptul

" Jdcm, nr. 143, 2/14 iulie 1899, p. 3.
17
JJcm, nr. 155, 16/:!!-l iulie 1899, p. 3.
" Ibidem.
" Jhidem.
" Nc!•ista Ordşliei, an. V, Orăştie, 24 iulie/5 august IH99, nr. 30, p. 119.
" Ga:cta Tra11silvaniei, an LXII, 111. 140, 27 iunie/19 iulie 1899, p. 3.
" D. Pro<.lau, op.cil.
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ea este confecţionată de însuşi Iancu. Acest lucru este menţionat de Borbcly
in mod expres atit in manuscrisul său, oit şi pe ·eticheta pipei; fără îndoială, chiar
Iancu i l-a spus cind i-a dat pipa. Afirmaţia lui Borbely îşi găseşte sprijin şi confirmare in însuşi aspectul oarecum brut, nefinli.sat, stingaci lucrat al pipei.
In sprijinul autenticităţii pieselor amintim şi faptul că scrisul de pe etichetele
obiectelor şi de pe manuscrisele lui Borbely este identic.
Intilnirea lui Borbely Samuel cu Avram Iancu a avut loc in acela<?i an cind 1-au
intilnit Aran Densuşianu şi Gheorghe Bariţiu.
Era perioada cind politica perfidă a împăratului ii zguduise deja întreaga
fiinţă. Ideea cum a.J"ată şi biograful său Silviu Dragomir - că românii şi-au
jert:ffit zadarnic viaţa şi avutul, nu-l mai părăseşte de acwn pe fostul prefect al
legiunii Auraria Gemina. Pribegind prin munţi şi cintind din fluier, este ascultat
cu admiraţie şi duioşie de moţii săi credincioşiza. Una din puţinele şi cele mai
interesante ocazii de a sta de vorbă cu el în această perioadă a avut-o f5ră
îndoială Borbely Samuel, care a şi păstrat vie in memorie amintirea evenimentului
de-a lungul anilor, după cum a păstrat şi obiectele primite de la Avram Iancu cu
această ocazie.
Muzeul de istorie al Transilvaniei posedă şi obiecte personale -şi de campanie
care au aparţinut altor personalităţi revoluţionare de la 1848.
Amintim in primul rind pc poetul maghiar Petofi Sandor, fig'l.ll"a cea mai
progresistă a revoluţiei maghiare, un revoluţionar radical, democrat, care a luptat
cu rondeiul şi cu arma pentru idealurile sale revoluţionare, de frăţie intre
popoare. Inrolindu-se în armata revoluţionară a generalului Bem, ca aghiotant al
acestuia, Pet6fi Sandor a participat în vara anului 1849 la campania din Transilvania, in cadrul căreia îşi va pierde şi viaţa in lupta de la Albeşti-Sighişoara.
la 31 iulie 1849.
Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj păstrează un pahLir folosât de poet
in chiar ajunul morţii sale, paharul constituind de fapt ultima amintire rămasă
de la Pet6:ffi Sandor. PahaTuF~ este confecţionat din sticlă de Boemi•a, şlefuit octogonal in formă de potir, este de ·culoare verde-gălbuie, cu ornamente albe şi auritc
in stil baroc. Este o achiziţie de la familia Varga din Cristurul Secuiesc. Registrul
de inventar al fostului muzeu de relicve 1848-1849 specifică că paharul a fost
folosit de Petofi la Cristurul Secuiesc, 10C8Jlirtate unde poetul şi-a petrecut ultima
noapte in ajunul bătăliei de la Albeşti-Sighişoara. Şi biografii lui Pet6fi amintesc
de acest ultim popas 25, reţinînd că acesta 1n seaDa :oilei de 30 iulie 1849 a .cost
invitat la cină la familia Va•rga Zs1gmond, arendaşul moşiei Kemeny. Varga
a păstrat paharul şi acesta a fost moştenit de descendenţii săi, dintre care unul
l-a predat Muzeului de relkve 18482f>.
Alte două piese amintesc de persoana conducătorului secuilor din 1848-49,
Gabor Aron şi anwne o scăriţă din metal în stare bună, care are o inscripţie
stanţată "Gahar Aron 4 XI 1848" - inscripţie ce poate fi şi ulterioară -, precum

" Silviu l>ragon1ir, op.cit., p. 290.
"' Colecţia :\luzeului <le rdicve ale rc\'oluţici uc la 1848 (în continuare: Col. Muz.rel.), nr. inv. 631.
zr, Zilahy Karoly, Pet<ifi Stiu dor e/etrajza, Pcst, 1864, p. 155 ; Da viu Gyula, l\lik6 Imrc·, l'etofi Er~lilj'brn, Bucurc~t i,
1972, p. 263-264.
11 N. Cordo~ 1'. Gyubi, op.cit., p. :- ;;,
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şi

un portofoliu. ;\c<·:,ta este c o nfecţ ion a~ d in pi c l ele culoa re brun - desc his ă, cu
orn amente geom etrice. arc 14 cm in ă lţim şi 8 cm lă yi me. I n in terior este că pt uşi t
cu pie le ro şie , este pr yăzut cu despărţituri p entru bani, a cte ş i ţigări şi co n,ţin e
ş i 10 fi le d e h îrtie. U n le din ele au avut in emn ă ri cu c reionul cat·e a u fost î nsă
şterse, în,tr-u n loc se mai poate dislingc anul: 1845, d e un de putem deduce c ă
este vorba de în semnă ri mai ve ch1, şterse poate chiar de Gâb or i\ron înai nte de
ca mpania d in 1848- 49. S-a u păs tra doar însemnări priv itoare la ICOstul abonamentul ui la diferite ziare ş i r eviste, p c p;imu l loc fig urînd publi caţ i a "F'iatals âg
13aratja" (Amicul tineretu lui). S -au p ăstrat fâ reşte înse mn ă ril e cu e rnea l ă: sume
c helluite, costul tra nsp ortu lui în tr e d iferite l oca li tăţi, p rec um '?i o însemna r e
fă c u tă de p ăstr ător ul p ortmoneulu i, pe care o r edă m în •î ntregime, în traducer e
di n limba maghi a ră: "Adnotare . Aces t simplu p ortm one u a fost a l lui Bereczk i
Gâbo r Aron, ma ior de art.ilenie revoluţionar secui , ca r e a căzlllt în bă·tă l ia între
Ozun ş i Ohichi ş la ::! iul ie 1849, o ghiulea de t un d e trei funţi nime rindu-1 d rept
în ini mă. Dup ă că d e re a lui , l-am luat asupra m ea , ca aghiota,nt a l să u, Na gy
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Fig. 4. - Portofoliu! lui Gabor Aron .
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Sandor, preot ev. ref. din Sf. Gheorghe - in prezent din Hoghiz. Insemnare din
Hoghiz, 1863, 10 mai Nagy Sandor preot r.". De altfel Nagy Sandor, în cartea sa2 7
despre evenimentele revoluţionare din 1848-49, descrie moartea lui Gahar Aron
şi aminteşte intre obiect<.>le păstrate de la el, şi acest portmoneu, pe care l-a dat
mai tirziu, prin 1864-65, in păstrarea fostului Muzeu Ardelean.
Mai multe obiecte sînt legate de personalitatea şi campaniile generalului revode origine poloneză Iosif Bem, care după infringerea mişcărilor de eliberare din patria sa, s-a pus in slujba revoluţiei de la .1848, in cadrul căreia a [ncercat să urmeze o politică de atragcre şi colaborare a diferitelor naţlionalităţi. Din
timpul campaniei sale impotriva armatelor imperiale austriece şi ţariste din Transilvania au rămas citeva obiecte păstrate in Muzeul de istorie al Transilvaniei.
Amintim in primul rind o hartă a Transilvaniei 2S folosită de Bem în campania
din 1849. Este o hartă tipărită la Sibiu la inceputul anului 1849 in editura Hochmeister, ediţia a Il-a îmbunătăţită, avînd dimensiunile de 50/61 cm. Harta este o
donaţie de la Varr6 Geră din Sebeş, făcută in anuJ. 1891. Donatorul a fost fratele lui
Varr6 Elek, şeful poştei din Sebeş in 1849, la care a fost cazat Iosif Bem in
cursul retragerii sale după lupta de la Sibiu din 6 august 1849. Aceste împrejurări
sint specificate in legătură cu un alt obiect, plosca lui Iosif Bem, donată Muzeului
de relicve din 1848 de acelaşi Varr6 Geră din Sebeş tot în anul 1891. Registrul de
inventar:?O şi o etichetă lipită pe ploscă indică pr<)\'enienţa ei, faptul că a fost
lăsată la Varr6 Elek, şeful poştei, de către Bem in retragerea sa din august 1849.
Plosca de sticlă are un toc de piele maron şi o ·curea ornamentată cu cusături.
Plosca are dimensiunile de 22 X 13 cm, grosimea de 5 cm, iar cureaua are lungimea
:le 60 cm. Muzeul de istorie al Transilvaniei mai păstrează citeva obiecte care au
aparţinut lui I. Bem. Amintim tiparul sigiliului său, de formă uşor ovală, cu
un scut pe care sint gravate iniţialele "I. B.", scutul fiind inconjurat de arme şi
drapele şi purtind deasupra o coroană. Este confecţDonat dintr-un aliaj in stare
bună, are lungimea de 5 cm, iar dimensiunile sigiliului propriu-zis sînt de
2X 2,5 cm. A intrat in inventarul fostului Muzeu Ardelean'10 inainte de 1887, cind
s-a făcut prima inventariere. S-a păstrat şi porthartul generalului Bem, folosit
in campania din Transilvania din anul 1849. Este confecţionat din piele maron,
prevăzut cu o cataramă şi are dimensiunile de 20X 21 cm. ,Jn invC'ntarul fostului
muzeu de relicve ale revoluţiei din 1848 3 1 em ţinut [n evidenţă ca aparţinînd generalului Bem. Tot de campania din :1849 din Transilvania se leagă citeva obiecte
de uz personal ale lui Bem şi anume pănaşul său ldin pene negre de struţ atribuit
lui atit de inventarul Muzeului de relicve ale revoluţiei din 1848s~. cit şi de o
etichetă pe care o poartă; cravaşa din piele neagră împletită (inventar nr. 6505)
şi tnLsa sa de ras (Inv. nr. 610î). Aceasta este compusă dintr-o cutie de lemn de
20X8X4,5 cm, căptuşită cu piele de culoare vişinie şi verde inchis, care conţine o
cutiuţă metalică pentru săpun, două bricege şi un ascuţitor de brice. Şi această
luţionar

17
11
10
10
11
11

Nagy Săndor,
Col. Muz. rei.,
Col. Muz. rei.,
Nr. inv. 6618.
Col. Muz. rei.,
Col. Muz. rei.,

Hdromszek ooavi<le/011i harca 1848-49, Cluj, 1896, Aucxa XC\', pct. 5.
nr. inv. 329.
nr. inv. 328.
nr. inv. 332.
nr. iov. 331.
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a intrat în posesia fostului Muzeu Ardelean inainte de prima inventariere
din anul 188733.
Alte două obiecte păstrate de Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj au
aparţinut revoluţionarului Tancsics Mihaly. Acesta a împărţit detenţiunea la închisoarea din Buda cu revoluţionarul român Eftimie Murgu. Din perioada acestei
detenţiuni, din 1846-1848, datează o faţă de masă, din bumbac şi in, cu franjuri,
de 97 X 97 cm" 4 şi nişte tacîmuri compuse d.Jintr-un cuţit şi o furculiţă (lingura
lipseşte) din fier, cu plăsele de os~~. Registrul de inventar al fostului Muzeu de
relicve din 1848 specifică că aceste obiecte au 'ap<M"ţinut lui Tancsics Mihăly pe
cind se afla la închisoarea din Buda~o.
Multe obiecte, deşi nu sînt legate de personalităţi conducătoare, ilustrează
desfăşurarea evenimentelor revoluţionare', campaniile din 1848-49.
Aşa este colecţia relativ bogată de arme rămase de la diferite unităţi armatc
care s-au infruntat in cursul revoluţiei in Transilvania. Lucrarea de faţă nu-şi
propune o enumerare şi descriere a fiecărei piese. Remarcăm în general caracterul variat al acestei colecţii, atît în ce priveşte genul de arme, cît şi tipurile
existente, inmănunchind aproape toate felurile de arme cunoscute şi folosite în
1848: puşti, pistoale, săbii, baionete, pumnale; se foloseau deopotrivă arme reglementare ale armatei austriece şi ungare, arme nobiliare, de vînătoare cit şi armele
confecţionate de oştile ţărăneşti răsculate. Intilnim arme încă de la sfîrşitul sec.
XVIII pe lîngă ultimele tipmi introduse in armată in preajma revoluţiei. Pc
lîngă o serie de piese fostă proprietate personală (mai ales arme de vînătoare).
intre armele reglementare să păstrează arme de foc cu cremene: puşti, carabine
şi pistoale adoptate in armată în anul 1798, dar îrucep să apară şi noile tipuri cu
aprindere chimică, şi anume puşti şi carabine sistem Augustin, introduse in
imperiul habsburgic în anii 1841-42 şi pistoale sistem Augustin cu capsă. Acestea
insă în 1848 nu au fost încă generalizate, in TraillSilvania predominînd cele cu cremene. lntre armele albe sînt, la fel, mai multe piese individuale, lucrate la
comandă. ln ce priveşte cele reglementare, se întîlnesc săbii curbate de cavalerie
model 1824, săbii de infanterie din 1836 şi 1837 (de ofiţeri) şi săbii de cavalerie
model 1845, cu garda lată, ornamentată. Se păstrează şi hangcre căzăceşti scurte,
din Luptele desfăşurate în vara anului 1849 în Transilvania.
Muzeul de istorie al Transilvaniei posedă şi un număr de arme ţărăneşti, lănci
folosite de ţăranii răsculaţi, în special de moţii din Munţii Apuseni, dar şi de
iobagii din alte regiuni. Deosebit de interesante sînt cîteva ghiulele de piatră,
confecţionate şi folosite de moţi cu succes atunci cînd lipseau alte muniţii. Interesante sînt şi două tipare pentru turnat plumb, cu care se turnau gloanţe chiat·
pe cfunpul de luptă şi dintre care unul, mic, are un aspect impoovizat 37. Aici trebuie
să amintim şi un nwnăr de ghiulele de tun, gloanţe de p~că, baionete, reci de
săbii din timpul bătăliilor de la 1848-49.
In Muzeul de istorie al Transilvaniei se păstrează şi numemase alte obiecte
de campanie. Amintim in primul rind cîteva cartuşiere din piele tare, de formâ
Vezi şi N. Cordoş - P. Gyulai, op.cit., p. 6.
,. Col. Muz. rei., nr. inv. 611.
•• Col. Muz. rei., nr. inv. 610.
11 N. Cordoş P. Gyulai, op.cil., p. 5. Mulţumesc
., Col. Muz. rei., nr. inv. 358.

u

tovarăşului

N.

Cordoş
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Fig. 6. - Obiecte de campanie din 1848 - 1849.
dreptunghiulară,

majoritatea d e culoare neagră, unele fiind prevăzute cu ap lica ţii
de. metal, reprezentînd mai ales s leme. O altă categorie o formează portharturile,
di~re care patru au dimensiunile de 30 X 25 cm, sînt pr văzute cu cîte o curea şi
ornamentate cu brode rii b ogate, di n fure, apUcate p e ;piele sau p e catifea roşie .
Mai simple sînt cîteva tăş cuţe-plicuri din piele m ai moale de dimensiuni mai
reduse de diferite forme, unele pentru păstrarea actelor, altele pentru praf de
puşcă. Din timpul campanie<i anjlor 1848-49 s-au păstrat ş i cîteva p l oşti din sticlă,
î n tocuri de piele în general si mple. Una din ploşti este orn a men tat ă cu frumoase
cusături din pie le şi paie ·c olorate r eprezentind motive populare r omâneşti .

. . în colecţiile Muzeului de istorie a l Transilvaniei există şi cîteva sigilii militare
diri timpul revoluţiei de la 1848, tipare de sigilii ale diferi te le~· unităţi militare
c are au operat în 1848-49 în Transilvania şi ale unor ·c omanda mente militare.
Ele sînt -confecţionate din aramă sa u dintr-un aliaj, unele au mînerul din acelaşi
metal, altele din lemn.
S-au

păst rat

nume roase bancnote emise în 1848-49 care înlocui a u în timpul
banii auSitrieci. Sîn t mai a.les bancnote de 10 florini, de 5 şi de 1 florin
emise la Budapesta în septembrie 1848, care au texte în cinci limbi. Interesante
sînt bancnotele emise de comisarii revoluţionari din dife rite regiuni care circulau
ş i trebuiau acceptate în locul valoriLor de 3, 5 sau 10 creiţari austrieci38. S-a
păstrat şi o piatră utilizată p e ntru imprimarea litografică a bancnotelor de 10
creiţarl în .timpul revoluţie P9.
revoluţiei

"Col. Muz. r ei., nr. inv . 5 ~2 -55 1.
" Col. Uuz. r ei., n r . io v. 576.
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In colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei se află şi citeva steaguri dm
timpul revoluţiei. In (•xpoziţie se poate observa reconstituirea fidelă a tricolorului
românesc, înfiinţat prin Decretul nr. 1 al Guv·ernului Provizoriu al Ţării Româneşti
care poartă deviza .,Drr~ptate Frăţie", precum şi a steagului sub care au fos':.
conduse cetele de moti ale lui Avram Iancu la Adunarea de la Blaj din 3/5 mai
1848, steag purtat cu aceasta ocazie de Ioan cavaler de Puşcariu~o. In depozitul
muzeului se mai păstrează citeva steaguri originale, dintre care amintim in primul
rind steagul Gărzii naţionale din Vinţul de SusH din ·1848, cu inscripţia în
limba maghiară, aplicată din fir colorat pe ambele feţe ale steagului, confecţionat
din mătase albă, de 4-!X 146 cm. Un alt steag42 de mătase crem poartă o inscripţie
brodată în limba maghiară cu fir de aur, şi anume deviza ,.Libertate, Egalitate,
Fraternitate" şi an:o dimensiunile de 50X116 cm. Mai amintim un steag4a de mătase
albă, cu bordura în culori, cu inscripţia în limba maghiară ,.Libertatea presei,
Gardă Naţională, Egalitate"'. dimensiunile fiind de 72X78 cm.
Cîteva piese autentice de uniformă ale unor unităţi care au luptat in 1848 in
Transilvania fac parte de asemenea din variata colecţie a vestigiilor din timpul
revoluţiei. S-au păstrat trei mantale de honvczi din stofă neagră cu şnururi negre,
respectiv roşii, şi o manta austriacă de cavalerie din saten alb. Există şi c'J'.teva
chipiuri militare din stofă neagră, roşie sau albastră.
Numeroase sint eşarfele, banderolele, insignele, cocardele din timpul revoluţiei
de Ia 1848, precum şi diferite piese de la uniforme paşoptiste, ca nasturi, fireturi,
pangli<.i, pănaşe etc.
După infringerea revoluţiei s-a dezlănţuit teroarea absolutismului habsburgic.
Nenumăraţi revoluţionari din Transilvania au fost cercetaţi, executaţi sau închişi
in temniţele din Arad, Sibiu, Olmiitz, Kufstein, Theresienstadt, locurile de tProare
unde îşi ispăşeau pedeapsa luptătorii pentru libertate a popoarelor subjugate din
imperiul habsburgic.
Cîteva obiecte semnificative amintesc de această perioadă. Sint in primul rind
cătuşe cu lanţuri, bucăţi de lemn din spinzurători, pămînt de la mormintele
celor Pxecutaţi.
Foarte numeroase sint obiectele folosite şi mai ales cele lucrate la diverse
inchisori de către revoluţionarii întemniţaţi, care nu şi-au pierdut moralul şi speranţa, ceea ce se oglindeşte in simbolica ,.amintirilor" şi ,,suvenirurilor" confecţionate in temniţă.
Categoria cea mai numeroasă a acestor vestigti o formează brăţările de lemn,
lucrate fin şi îngrijit, care deseori poartă pe un fond de catifea inscripţii ce
amintesc de prizonierat !'au exprimă crezul revoluţionar, patriotic, al autorului loc.
Astfel, dintre cele 16 brăţări păstrateu, jumătate poartă inscripţia "EmlE~k 1851"
(Amillltire 1851) sau "Emlek 1848" (Amintire 1848), cu litere de lemn, pe un fond
de catifea bordo, negru, galben sau verde. Cîteva inddcă şi oraşul detenţiunii şi

•• Muzeul Militar Central, dosar 1929, fila 1!4 -85. Originalul în prez<·nt la J\luzenl de istoric al R.S. România'
Ducureşti.

"
"
"
"

Col.
Col.
Col.
Col.

Jlluz.
llluz.
Muz.
Muz.

rei., nr. im·. 319.
rei., ur. iuv. :ns.
rei., ur. Îll\'. :120.
rd., nr. iuv ..'iS:!- S!,Jti, 591!.
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anume oraşul Arad. Unele au un medalion central, lucrat tot din lemn, cu un
motiv decorativ floral sau simbolic, de exemplu o ancoră semnificînd speranţa45 •
Semnificative sint citeva brăţări lucrate in formă de lanţ cu incheietorile in chip
de lacăt 40 , sau in formă de cătuşe 47 •
O altă categorie o formează tacimurile, fie cele de lemn puse la dispoziţia
deţinuţilor de administraţia inchisorii, pe care aceştia aplicau apoi diferite inscripţii, fie piese lucrate chiar de prizonieri. Remarcăm aici un cuţit de lemn
cu lungimea de 16,5 cm, o lingură şi o furculiţă de lemn, de 26 cm lungime,
care poartă inscripţia ,.Nagyszeben 1850" (Sibiu 185W". precum şi o linguriţă de
lemn de 14 cm lungime. Tot aici amintim şi o solniţă de lemn 49 care poartă
inscripţia ,.Fogsagi Emlek 1850.. (Amintire din prizonierat 1850). Există şi citeva
cupe de lemn lucrate la inchisoare, una cu inscripţia ,,Bortăni Emlek 1852"
(Amintire din inchisoare 1852)50 şi o cupă înaltă de 14,5 cm, bogat 'Jrnamentată
cu motive vegetnle sculptate care încadrează stema Transilvanieist.
Din categoria obiectelor lucrate la inchisoare fac parte şi citeva casete şi
cutii. Amintim aici o frumoasă casetă de lemn cu dimensiunile de 15 cm lungime,
8,5 cm lăţime şi 9 cm inălţimes2, cu bogate sculpturi in lemn reprezentind scene
de vînătoare, figuri militare şi alegorice cu ornamente stilizate. Pe o latură este
gravată o inscripţie in limba maghiară: "Amintire de la Terezvar"s:J. Există şi trei
cutii de carton mai mari, de 20X30 cm, cu despărţituri, garnituri de catifea, oglinzi
şi hirtii aurite. Două poartă semnătura autorului, Ştefan Zathurecky din Transilvania; una, indicind şi anul, 1856, reprezintă pe capac vederea cetăţii-inchisori
Kufstein din Tirol. Citeva cutiuţe au dimensiuni mai reduse, printre ele remarcăm
in primul rind o cutiuţă lucrată din piine, de 6X2,5 cm, pe care este notat numele
aceleiaşi inchisori: Kufstein, şi anul· 185154. S-au păstrat şi trei cutiuţe pentru ace,
de formă ovală, dreptunghiulară, rotunjită, din carton şi paie colorate, de 6,6 cm
înălţime. Una prezintă motive geometrice şi registrul de inventarss specifică că
a fost confecţionată la inchisoare de un luptător paşoptist in anul 1851. Celelalte
două 50 , cu aceleaşi dimensiuni, sint identice, poartă inscripţia ,.Temesvar 1851"
(Timişoara 1851 ), iar motivele lucrate in paie reprezintă diverse clădiri.
Diferite obiecte decorative lucrate in inchisoare întregesc această colecţie. Astfel
sint două cruci 57 , una poartă inscripţia "Sibiu 1850", cealaltă indică doar oraşul:
Arad. Mai amintim două săbii in miniatură lucrate din piine pe lemn, respectiv

" Col. 1\luz. rei., nr. inv. 583.
•• Col. Muz. rei., nr. inv. 584.
u Col. Muz. rei., nr. inv. 586, 589.
•• Col. Muz. rei., nr. inv. 605.
u Col. Muz. rei., nr. inv. 602.
11 Col. Muz. rei., nr. inv. 632.
•• Col. 1\luz. rei., nr. inv. 633.
11 Nr. inv. 6096.
11
Theresienstadt, ln prezent Te:rezinn, veche forlărcnt:L în npwJiL'fl: de l'mgn, tmn5formnlă in incllisonrl" de regimul absolutist habsburgic. !n timpul celui de-ni doilea război lll<•lldial l<lf.:{<r f"scisl de exterminare.
" Col. Muz. rei., nr. inv. 601.
u Nr. inv. VI 3418.
" Col. Muz. rcl., ur. iuv. 599-600.
" Col. ~luz. rel., nr. iuv. :14o, 642.
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Fig. 8. a - b. Diferite obiecte lucrate la închisoare dup ă 1849.
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din ipsos, un obiect decorativ in formă de melc, un :şirag de mărgele din sticlă albă
care are franjuri de forma ciucurilor de la să:biiss, un evantai din lemn 59 cu inscripţia "Arad" şi o tavă de 38 X 2S cm, confecţionată din moncde de trei creiţari,
emise in 1849-49t'o.
Din temniţa de la Arad provine ş.i o legătură de paie care indica celula unui
revoluţionar paşoptist condamnat la moarte. Probabil că la închisoare au fost
confecţionate şi alte obiecte, nemenţionate in documente ca atare, de exemplu
o pipă şi două portrete-siluete cu ramă.
Toarte aceste vestigii, aparţinînd poporului român c:it şi naţionalităţilor conlocuitoare, ilustreazii. tot ce a fost progresist şi comun în lupta lor şi aduc o
contribuţie la cunoaşterea şi prezentarea pe plan ·muzcistic a epocii şi evenimentelor revoluţionare din 1846-49.
MARIA

MIREL

GEGENSTĂNDE AUS DER ZEIT DER REVOLUTION VON 1848
IN DER SAMMLUNG DES HISTORISCHEN MUSEUMS TRANSILVi\NIENS

(Zusammen!assung)
In der vorliegenden Arbeit &:hildert die Verfu.sserin eine Anmhl von Gegenstanden aus den Sammlungen des Historistilien Museums Transilwn'iens in Cluj, die aus
der Zeit der 1848-er Revolution stammen. Unter diesen befinden sich persănliche
G€genstănde fiihrender Persănlichkeiten; im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand
die GestaJ.t des rumănischen Bauernfilhrers aus dem siebenblirgischen Erzgebirge,
Avram Iancu.
Weiterhin sind Waffen, Rlistungsgegenstănde, Fahnen, Uniformen usw, aus der
Zeit der Revolution beschrieben, wie auch Gegenstănde, die nach der Niederwerfund der Revolution von verui'II:eilten Revolutionăren in verschiedeneu Gefăngnissen
hergestellt wurden.

" Col. Muz. rei., nr. iuv. 597.
" Col. Muz. rei., nr. inv. 351.
•• Col. Muz. rei., nr. inv. 606.
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·LUPTELE REVENDICATIVE ŞI MIŞCAREA SINDICALA A l\UNERILOR
DIN BANAT lNTRE ANII 1918-1921

In anii avintului revoluţionar minerii din Banat şi-au adus contribuţia la campaniile 'indîrjite purtate de proletariatul din România pentru cucerirea de2lideratelo;·
economice şi politice fundamentale privind ameliorarea condiţiilor de muncă şi de
viaţă şi recunoaşterea dreptului la organizare şi la grevă. Jn acest fel ei s-au incadrat in mişcarea generală a muncitorimii, in condiţiile dnd "adîncirea contradicţiilor social-economice ale regimului burghezo-moşierc>sc, cauzatit de distrugerile
războiului, de dezorganizarea activităţii economice şi înrăutăţirea situaţiei materiale
a maselor largi populare, determină în anii 1918-1920 o creştere impetuoasă a avintului şi combativităţii revoluţionare a maselor muncitoare"l.
Atmosfera revoluţionară a dat naştere la numeroase lupte II"evendicatiw, în cursul
masele de mineri români, germani, maghiari şi-au rl- t tot mai mult seama cii
acţiunea unitară şi temeii1Ji.ca organizare erau factorii esenţiali care decideau deznodămintul ciocnirilor de clasă. Minerii din Banat s-au străduit încă înaintea primului război mondial să se constituie in sdndicate, dar politica rept·csivă a autorităţilor
austro-ungarc nu a permis să se obţină rezultate durabile în ac-eastă privinţă. Agravarea contradicţiilor sociale şi naţionale ce subminau monarhia austro-ungară către
sfîrşitul războiului mondial, avîntul revoluţionar care a cuprins mase tot mai largi
ale proletariatului, au silit însă guvernul maghiar să recunoască, la sfî~itul anului
1917, dreptul la organizare al muncitorilor mineri.
Minerii 'bănăţeni - în special cei de la Anina · - care luptau de decenii pentru
a obţime dreptul la asociere legală în sindicate, au trecut astfel în .anul 1918 la o
susţinută acţiune de organizare profesională şi politică. ln primăvara anului 1918.
în ·cursul lunilor martie, aprilie, mai, minerii societăţii STEG au înfiinţat sindica,te
la Anina, Doman, Secui., Ocna de Fier şi Dogneceaz. In octombrie 1918 muncitorii de
la Cozla au trecut şi ei la organizarea sindicatului. Sindit'tlf.ele aclivau in strînsă
legătură cu Partidul Social-Democrat. ln acest fel, evenimentele revoluţionare din
toamna anului 1918 i-au găsit pe minerii bănăţeni bine organiza~i şi pregătiţi pentru
a i~une prin luptă patronatului îmbunătăţirea !COndiţiilor de muncă şi de trai, care
în cursul războiului au cunoscut o înrăutăţire progresivă.
cărora

1

Partidul Comunist Român, continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului romdn,
socialiste din Romania, Bucureşti, 1966, p. 22.
Uniunea Muncitorilor in Industria Minieră din Româ.uia. Raport catre al VII·Ita Congres, Bucureşti, H::::?, 1'·

N.

Ceauşescu,

tradiţiilor mişcdrii muncitoreşti şi
1

34-35.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE,

756

DISCUŢII,

RECENZII

O influenţă deosebită a dobîndit sindicatul minier dân Anina, care .colabora strîns
cu cel al muncitorilor metalurgişti şi constructori din localitate, precum şi .cu
organizaţiile muncitoreşti din Reşiţa. In octombrie 1918, odată cu des.compunerea
administraţiei austro-ungare, lucrătorii din Anina au organizat gărzi muncitoreşti
pentru supravegherea minC'lor şi menţinerea ordineP. De altfel, datorită influenţei
pc care o exereita munci~urimea din intregul Banat, prin intermediul Sfatului Muncitoresc, lucrătorii au I"('U~it în scurt timp să impună o serie de revendicări burgheziei care, in faţa avintului revoluţionar, a fost nevoită să adopte o atitudine defensivă.

Prima grijă a muncitorilor organizaţi a fost ace<:'a de a obţine reducerea timpului
de lucru. La iniţiativa muncitorilor metalurgişti din Anina s-eu inceput tratative
în acest scop cu condu('('rC'a uzinelor din Banat ale societăţii STEG. Tratativele s-au
soldat cu adoptarea unC'i hotărîri foarte importante pentru muncitori: patronii au
fos" nevoiţi să acct:"pte introducerea timpului de lucru de 8 ore in toate intreprinderile
şi minele aparţinînd de Reşiţa, incepind cu data de 2 ianuarie 1919~.
Astfel, anul 1919 <1 incf'put cu un succes de seamă pentru lucrătorii mineri şi metalurgişti din Banat. 1\ceastă victorie a întărit hotărîrea intregii muncitorimi bănă
ţene de a obţine rcducC'rca timpului de muncă, reflectată în decizia Sfatului Muncitoresc din 3 ianuarie 1919 de a introduce in toate intreprinderile şi minele din
Banat timpul de lucru de' 51 ore săptămînal, sau 8 1/2 ore pe zi. Autorităţile din
Banat au fost nevoile sf1 !'ilncţioneze şi să respC'ctC' această hotărire 5 .
Intrarea trupelor Ant:.mtci in Banat a ingreunat din nou posibilităţile de' .acţiune
ale organizaţiilor munci tvrcşti. Trupele de ocupaţie au căutat să împiedice, pe cît
posibil, activitatea prolct.ariatului din Banat. de a cărui combativitate se temeau.
,\stfel, la Anina, autoritfiţilc militare au persecutat organizaţii·le muncitoreşti şi au
căutat chiar să confiştC' suma de 35.000 de coroane p~ care au adunat-o cu mari
sacrificii muncitorii mineri. Fondul sindical a fost salvat de minerul Johann Kalafusz, care s-a refugiat, împreună cu suma respectivă, in păduret;,
Prigoana pornit."i de trupele de ocupaţie împotriva sindicatelor a evidenţiat necesitatea colaborării cit mai strînse intre muncitorii organizaţi. Ca urmare, la 25
mai 1919 a fost convocat primul congres sindical din Banat, la care s-a constituit
Consiliul Sindicatf'lor din Danat. La acest congres au participat şi delegaţii de la
1\nina şi Reşiţa, care însă au declarat că deocamdată nu se alătură acestui organ
coordonator7•
Atenţia minerilor din Banat s-a indreptat mai degrabă către puternica centrală
sindicală intitulată "Uruiunea Muncitorilor Mineri şi Topitori din A,rdeal şi Banat",
întemeiată in martie 1919 la Sibiu, dar numai odată cu introducerea administraţiei
româneşti în Banat, in vara anului 1919, s-a crealt posibi'litatea ca minerii din Banat să obţină sprijinul confraţilor lor dlin celC'lalrte părţi ale ţării. Acest sprijin era
cu atît mai necesar, <"U cit autorităţile militare au introdus cea mai severă stare de
asediu, căutînd să zădărnicească activitatea organizaţiilor muncitoreşti. Intr-a-

•
•
'
'
'

Tdeon, p. 32.
Volkswille (Timişoara). nr. ~ elin 4 ianuarie 1919.
ldem, nr. 45 din 7 şi 1> ianu.uic 1919.
Uniunea Muncitorilor din Industria ::llinieră din România. Raport la Co11gresul VIT . . .
Gtruerkscllaft, Ssaks:crvczel (Timişoara), nr. 9 din 19 septembrie 1920.
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din regiunile numere ale Banatului a reuşit să supravieţuiască, în bună parte, tocmai datorită sprijinului acordat de centrala sindicală
de la Sibiua. De altfel, Uniunea muncitorilor mineri a avut o prezenţă activă in
viaţa social-politică a Transilvandei, silind Consiliul Dirigent să ţină seama de •Cererile lucrătorilor.
Eficienţa eu care activa Uniunea minerilor a determinat pe minerii organizaţi din
Banat să caute tot mai insistent afilierea la această centrală sindicală. Autorităţil<xr
burgheze nu le convenea însă continua întărire a unei organizaţii muncitoreşti car<'
a cuprins, în scurt timp, peste 20.000 de membri. De aceea au intensificat măsurile
restrictive indreptate împotriva muncitorilor, indeosebi după retragerea socialiştilm·
din Consiliul Dirigent şi Marele Sfat Naţional. Deosebit de severe erau restricţiile
de circtilaţie introduse de Marele Cartier General, care făceau pur şi simplu imposibilă deplasarea delegaţilor mineri din Banat pentru a înfăptui afilierea la centrala sindicală minieră. De asemenea, autorităţile nu permiteau ţinerea adunărilor
sindicale obişnuite şi aplicau o cenzură foarte severă publicaţiilor muncitoreşti.

Muncitorii organizaţi au căutat să-şi apere drepturile. In august 1919, delegaţia
muncitorilor formată din Iosif Ciser, conducătorul Uniunii minl'rilor, şi Iosif Jumanca, s-a prezentat la Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigcnt, reproşîndu-i
prigoana pe care autorităţile o exercitau împotriva muncitorimii. In urma acestei
intrevederi, 1. Maniu 1a fost nevoit să promită "că va da ordin către autorităţile din
ţară ca-n atingerea lor cu muncirlorimea să observe o purtare cinstită. Se va îngă
dui ca organizaţiile muncitoreşti să-şi poată ţine întrunirile lor de breaslă cel puţin
în cadrele, cum o făceau aceasta pînă acum·' 9 •
In ciuda acestei promisiuni, atitudinea autorităţilor civile şi militare faţă d<'
clasei muncitoare nu s-a ameliorat, dimpotrivă, în unele regiuni din
Banat s-a ajuns pînă acolo, incit întrunirea organizaţiilor a devenit cu totul imposibilă, iar comandanţii de poliţie nu permiteau nici măcar încasarea cotizaţiilor. Situaţia nu s-a schimbat nici în urma memoriului pc care Consiliul sindical
din Banat şi Partidul social-democrat 1-au înmînat in septembrie 1919 către prefectura din Timişoara, prin oare au cerut atenuarea interdicţiei de întrunire ,,avind
în vedere importanta activitate desfăşurată de sindicate pe teren social :şi cultural"lo.
Toate acestea se întîmplau în împrejurările in care muncitorii aveau mai multă nevoie ca oricînd de posibilitatea oferită de organizaţiile sindicale de a lupta pentru
cUJClelrirea venitului necesar unui trai decent, avind in vedere că inflaţ.ia a redus în
foarte mare măsură pUJterea de cumpărare a salariilor din Banat, în comparaţie cu
perioada antebelică. Principalul factor care inrăutăţea nivelul de trai era scumpetea
c~ tindea să se accentueze. "Nu-i de mirare in felul acesta că muncitorii şi toţi
funoţiona'iii care sînt osîndiţi a trăi din plată fixă, se încovoaie sub greutatea
vieţii de azi. Şi să nu se mire nimeni dacă in asemenea împrejurări grevele nu
încetează şi muncitorimea nu e mulţumită"ll conchidea gazeta "Tribuna So-

organizaţiile

cialistă".

• Ibidem.
' Tribuna Socialistă (Sibiu), nr. 35 diu 21 august 1919.
10
Munkti.slap (Timişoara), nr. 13 din 18 ianuarie 1920.
11 Tribuna Socialistă, nr. 39 din 4 septembrie 1919.
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In condiţiile avintului revoluţionar, acţiunile revendicative şi tendinţa spre o
E>rganizare centralizată a mişcării sindicale nu puteau fi însă împiedicate prin măsuri
represive. llidicarea restricţiilor de circulaţie de către Marele Cartier General in
septembrie 1919 a dat posibilitate minerilor din Banat să întreţină o legătură mai
strînsă cu Uniunea muncitorilor mineri şi topitori, pentru a înfăptui afilierea organizaţiilor locale la acest important centru sindical. Cu toate acestea, prigoana exercitată de către autorităţi in Banat, indeosebi in regiunea industrială-minieră a jud.
Caraş-severin, continua să se manifeste cu vigoare. "In Caraş-Severin, la Lugoj, la
Reşiţa, la Anina, la Bocşa şi pretutindeni unde sint organizaţii muncitoreşti toate
acestea nu se pot mişca, nu-şi pot ţine şedinţele regulat<', mC'mbrii lor stau sub
pază poliţienească··l2.

Persecuţiile antimuncitoreşti au atins apogeul la Anina, ceea ce nu este întîmplă
tor, avind in vedere că acest centru metalurgic-minier a devenit in anii perioadei
discutate un focar perm:ment al ciocnirilor de clasă din Banat. Datorită atitudinii
ostile a patronilor şi a autorităţilor, Anina a devenit "locul cel mai urgisit al
exploatării capitaliste" constată gazeta "Tribuna Socialistă'", adăugînd că "foloasele acestei stări de lucruri le trage însă societatea ~trăină. Capitalul străin se
bucură de faptul că muncitorii in cea mai mare par.e români - lucrează ca
robii şi n-au putinţa de a sc apăra"IJ.

Scopul autorităţilor era acela de a distruge organizaţia sindicală de la Anina
a împiedeca alăturarea ei la Uniunea muncitorilor mineri. In acest scop organizaţia a fost ,,suspendată, banii muncitorilor sechestraţi, iar ei sint opriţi a se
afilia la centrala dC' la Sibiu. Comitetul nu poate să se intrunească pentru a ţine
nici o singură şedinţă de 10-12 m<'mbri"14.
Tendinţa spre' organizare a minerilor bănăţeni a continuat însă să se afirme
cu putere. In toamna anului 1919 au fost create organizaţii profe~ionale la Baia
Nouă şi Mehadia, iar pînă in lw1a noiembrie grupele sindicale de la Ocna de Fier.
Dognecea, Baia Nouă şi Cozla s-au alăturat centralei miniere de la Sibiuts.
In\rucit imposibilitatea de a impiectica activitatea sindicatelor cu ajutorul represiunii devenise evidentă, autorităţile au fost nevoite să recunoască starea de fapt
şi să legalizeze existenţa organizaţiilor muncitoreşti. "Gazeta Oficială", publicată
de Consiliul Dirigent, a inserat in nr. 68 din 22 noiembrie 1919 "Ordonanţa referitoare la funcţionarea Uniunilor Muncitoreşti şi a filialclor de pe teritoriul administrat de Consiliul Dirigent", emisă de Resortul de interne, ordonanţă care preciza
că: "Uniunile muncitoreşti care au statutele aprobate de fostul Minister de Interne
Ungar ... sint recunoscute şi vor funcţiona şi mai departe neconturbate în cadrele
statutelor sus citate". Prin această ordonanţă se crea posibilitatea legală de a se
forma organizaţii sindicale locale, care erau autorizate a se constitui in uniuni pe
ramură. De asemenea, se recunoştea dreptul sindicatelor de a reprezenta interesele
membrilor lor in relaţiile cu patronii şi eu autorităţile de stat.
şi

11

Jdem, nr. 5:! din 19
Idem, ur. 50 din 12
" ldem, nr. 5:1 din 23
11 Minert•l (Sibiu). nr.
11

octombrie 1919.
octombrie 1919
octombrie 1919
8-9 din 15 noiembrie 1919.
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Muncitorii mineri s-au folosit de posibilitatea ivită pentru a convoca congresul
extraordinar al Uniunii minerilor, ţinUJt la Sibiu la data de 7-9 decembrie 1919.
Cu ocazia acestui congres s-a produs afilierea tuturor grupelor sindicale din Banat,
inclusiv a celei de la Anina, la Uniunea minieră. In cadrul dezbaterilor, atJ."'t ·raportul
general prezentat de I. Ciser, cit şi delegaţii minerilor au înfăţişat încă o dată
represiunile la care sint supuşi minerii din Banalt, in special cei de la Anina. Ca
urmare, congresul a hotărît să trimită generalului Averescu, ministrul de interne,
o telegramă in care "cere muncă, libertatea întrunirilor, libertatea cuvîntului şi a
presei, cere încetarea bătăii şi schingiuirii muncitorimii"1 6 •
Anul 1920 a debutat pentru minerii şi oamenii muncii bănăţeni sub semnul ineforturilor pentru crearea unui climat social-politic mai ravorabil acţiunilor organizate ale proletariatului. In luna ianuarie 1920 Partidul socialist şi
Consiliul sindicatelor din Banat au trimis o delegaţie formată din Iosif Mayer şi
Coloman Miiller la Bucureşti pentru a trata cu primul ministru Alexandru Vaida şi
cu ministrul de interne N. Lupu in vederea încetării persecuţiilor antimuncitoreşti,
inminind în acest sens un memoriu. Al. Vaida a promis că va ordona, prin intermediul Consiliului Dirigent, acordarea permisiunii de a se ţine periodic adunări de
membri ale organizaţiilor muncitoreşti1 7 • Acest demers a avut un oar~are efect, căci
chestiunea a ajuns in faţa Consiliului Dirigent, care la rîndul său a trimis problema
spre rezolvare Prefecturii Timiş. Aceasta s-a adresat Comandamentului Militar al
zonei care, în sfîrşit, şi-a dat consimţămîntul pentru ţinerea adunărilor sindicale 18.
tensificării

A trebuit deci pus în mişcare întregul mecanism greoi de runcţionare al aparatului birocratica-militar burghez pentru a se obţine această aprobare' care, de altfel,
in multe cazuri a rămas formală. La obţinerea acestui suoces a contribuit, desigur,
coordonarrea acţiunilor întreprinse de organizaţiile muncitoreşti din Banat cu cele
ale Comitetului Executiv al Partidului Socialist şi ale Comisiei Generale a Sindicacatelor din Ardeal şi Banat care în martie 1920 au adresat un memoriu către 1.
Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent, "în ·chestia libertăţii de acţiune a organizaţiilor muncitoreşti". In acest memoriu se constată că ordonanţa Consiliului Dirigent din 22 noiembrie 1919 referitoare la libertatea de acţiune a sindicatelor "nu ISe
respectă în special în teritoriile miniere. La toate grupele de pe teritoriul Banatului, cum este Anina, Doman, Secul. Cozla, Dognecea, Ocna de Fier, Baia Nouă, autorităţile militare ~i civile nu vor să ia la cunoştinţă funcţicnarea grupelor ... "1 9 .
Memoriul cerea încă o dată - ca în atllea alte rînduri - încetarea art>Stărilor,
libertatea întrunirilor, sistarea cenzurii şi & stării de asediu, posibilităţi reale de
acţiune pentru muncitorii organizaţi. Aceste revendicări se situau de altfel, în centrul activităţii întregii mişcări muncitoreşti din România în primii ani postbelici,
avînd scopul de a cuceri un statut legal de activitate organizaţiilor proletare2o.
Pentru minerii din Banat, menţinerea sindicatelor in stare de funcţiune era o
necesitate vitală, căci ele constibuiau singura pavăză de apărare în faţa rapacităţii
Tribuna Socialistă, nr. 61 din 28 decembrie 1919.
" Munkaslap, nr. 13 din 18 ianuarie 1920.
11 Gewerkschajt, Szakszerveret, nr. 1 din 15 aprilie 1920.
10
Tribuna Socialistd, nr. 13 din 28 martie 1920.

· 10

•• .C. Cuşnir Mihailovici, FI. Dragne, Gh. Unc, Mişcarea mtmciloreaw1 di11 Româ"i"
p. 138.
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patronilor, care consimţeau foarte greu să urce salariile, deşi preţurile creşteau vertiginos. Prin intermediul sindicatelor minerii reuşeau nu numai să impună contracte
colective care să prevadă mărirea salariilor, ci să-i şi silească pe patroni să le respecte, recurgînd in caz contrar la grevă. Astfel de contracte au fost negociate de
către sindicatele de la Mehadia, Baia Nouă şi Cozla la începutul anului 1920. Tot
atunci sindicatul de la Anina, cel mai important din Banat, a fost reactivat, datorită faptului că autorităţile au permis după 6 lWli de interdicţie ţinerea unei
adWlări sindicale in luna februarie.
In afară de lupta pentru libertă~i sindicale şi pentru sporirea salariilor, munciterti mineri din Banat au fost nevoiţi să se angajeze şi in campania pentru menţi
nerea autonomiei asigurărilor sociale muncitoreşti, autonomie periclitată de politica Consiliului Dirigenl. Ce-i drept, Decretul nr. XIX din 1 octombrie 1919 al
Consiliului Dirigent avea şi unele prevederi pozitive, în sensul introducerii unor
măsuri privind unificarea diferitelor sisteme de asigurări sociale ce erau în vigoare
inainte de război. In schimb, Decretul desfiinţa Casele miniere de pensionari aşa-numitele "Brud€rlade" sau "Case frăţeşti" care garantau drepturile de pensie
ale lucrătorilor mineri. In Banat asemenea Case frăţeşti eXistau la minele şi intreprinderile aparţinir.d de uzinele Reşiţa, precum şi la Mehadia, Baia Nouă şi Drencova-Cozla3.1.
Deoarece Consiliul Dirigent era pe cale de desfiinţare, i-a revenit guvernului
Averescu sarcina de a reglementa problema asigurărilor sociale. Dar cum noul
guvern manifesta in chestiunile muncitoreşti o atitudine tot mai rigidă, prin Jurnalul Consiliului de Miniştri din 9 mai 1920, autonomia Caselor cereuale a fost practic desfiinţată.
Această măsură guvernamentală se încadra in orientarea politică generală a
guvernului Avercscu, care tindea să adopte faţă de mişcarea muncitorească in plină
desfăşurare o atitudinP dură, deşi în momentul instalării primul ministru a promis
respectarea libertăţii de acţiune a organizaţiilor muncitoreşti. Măsurile represive
luate cu ocazia manifestărilor de 1 Mai organizate de minerii de la Anina, Mehadia,
Dognecea şi Ocna de Fier au demonstrat însă că guvernul nu intenţionează să respecte doleanţele muncitoreşti. Intr-adevăr, persecuţiile îndreptate impotriva organizaţiilor de partid şi sindicale din Banat s-au intensificat din nou. In semn de
protest, in luna mai a ;:.nului 1920 Partidul Socialist din Banat a înmînat un memoriu ·către Averescu, in care se arăta că activitatea sindicatelor şi a organizaţiilor
muncitoreşti din Anina, Bocşa Montană, Secui (unde existau sindicate miniere), precum şi din alte localităti ca Oravi~a, Rusca etc. era impiedicată de către organele
locale ale puterii de stat22 • Memoriul cerea posibilităţi de activitate nestingherită
pentru aceste organizaţii.
Guvernul Averescu nu avea însă de gind să cedeze nenumăratelor revendicări
pe ·oare proletariatul din intrea·ga ţară le fonnula din ce in ce mai insistent, cău
tînd să le impună prin luptă. Dimpotrivă, sfidînd valul de greve ce cuprindea,
rind pe rind, cele mai importante ramuri de activitate şi centre industriale, guvernul a emis Legea pentru reglementarea conflictelor de muncă, prin care a limitat
in mare măsură posibilităţile de acţiune ale muncitorimii, avind un caracter represiv
11
11

Da1e de seam4 asup1a activitdlii Casei Cent1ale a Asigu141ilof Sociale pe anii 1912-1934,
.-trbeiler Zeitung (Timişoara), nr. 102 din 6 mai 1920.
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şi

antigrevist23. Deosebit de grav atingeau prevederile acestei legi pe minerii din
carbonifere, căci minele de cărbuni fiind considerate de utilitate publică, erau .supuse interdicţiei de a declanşa greve ~i obligativităţii de a se recurge
la arbitrajul obligatoriu. Or, cea mai mare parte a minerilor din Banat lucrau în
mine de cărbune, iar revendkărHe lor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
şi de trai erau la ordinea zilei.
In luna mai 1920, organizaţiile sindicale de la Anina au înaintat un memoriu
direcţiunii în care formulau o serie de cereri. In timpul tratativelor pentru rezolvarea lor a survenit însă un eveniment care a oontribuit în foarte mare măsură la
radicalizarea muncitorimii din Banat şi, prin ecourile ei, chiar din întreaga ţară. E
vorba de catastrofa de la Anina din 7 iunie 1920, în care şi-au pierdut viaţa 182
de mineri, datorită nepăsării dovedite de Direcţia minelor, care a neglijat să evacueze explozibilul depozitat in galerie incă din timpul războiutui2 4 • Accidentul,
de amploare nemaiîntîlnită pînă atunci, care a făcut atitea victime, lăsînd circa
500 persoane fără susţinători, a provocat un puternic val de indignare ce s-a
propagat, începînd cu centrele muncitoreşti din Banat, în întreaga ţară.
Insăşi ceremonia funebră a celor ucişi s-a transformat intr-o impresionantă demonstraţie de protest şi solidaritate. După inmormintare, a avut loc o mare adunare
muncitorească la care au parUcipat mii de oameni. Vorbitorii şi-au exprimat cornpasiunea pentru urmaşii celor ucişi şi protestul faţă de lipsa de răspundere pc care
o dovedea administraţia minelor. Adunarea a formulat o serie de cereri privind
imediata transportare a explozibilului rămas în galerie, înfiinţarea unui cămin muncitoresc pentru văduve şi orfani pe contul societăţii STEG, locuinţe gratuite şi
pensii pentru urmaşii celor decedaţi, precum şi stabilirea cauzelor precise ale
accidentului şi p~depsirea celor ce vor fi găsiţi vinovaţi. Muncitorii au mai cerut
reglementarea problemei salariiloc şi a ~a~provizionării cu alimente, precum şi acceptarea memoriului înaintat Direcţiunii încă in Iunia trecută25. De asemenea, muncitorii
au hotărît să nu reia munca în mine pînă cind eXJplozibilul nu va fi cvacUJat. Lucrul
a fost relUJat numai la data de 14 iunie, 1 după ce au început tratativele asupra memoriului înmînat de muncitori.
Catastrofa de la Anina a dat naştere unei ample mişcări de solidaritate şi protest
în rindul proletariatului din întreaga ţară. Muncitorii de la Reşiţa, Timişoara, Cluj,
Braşov şi din alte localităţi au organizat adunări insufleţite, în cadrul cărora au
condamnat neglijenţa patronilor, cerînd judecarea celor vinovaţi şi ajutorarea eficientă a vi·ctimelor. Peste tot muncitorimea a contribuit din plin la augmentarca
fondului de ajutorare, în care scop a fost lansată o colectă publică din iniţi,ativa
sindicatelor miniere.
Accidentul a stirnit o deosebită compasiUII1e şi indignare în Valea Jiului, minerii
de acolo fiind cei mai în măsură a inţelege proporţiile catastrofei, deoarece şi ei
munceau zilnic sub ameninţarea aceluiaşi pericol. Ziarul "Socialismul" relatează
despre marea întrunire de la 20 iunie, la care a participat "înkeaga muncitorime
manuală şi intelectoolă de la Petroşani". Parti.dpanţii au declarat în unanimitate:
"Cerem ca guvernul să tragă la răspundere pe toţi aceia care au neglija.t şi sint
exploatările

" Mişcarea 1111111Cilorească şi legislaţia muncii in Romania, 7864-7944, Ducurcşti, 1972, p. 88.
u Miner11l (Cluj), nr. 16-17 din 15 iulie 1920.
" Arbeiter Zeit11ng, nr. 132 din 12 iunie 1920.
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răspunzători

pentru fapta aceasta. Cerem ca orfanii şi văduvele rămase de pe
urma catastrofei să fie apărate de guvern faţă de Societatea minelor, impunind
acesteia întreţinerea şi educaţia urmaşilor victimelor"2 6•
Evenimentele de la Anina au provocat incordare şi au mărit tensiunea socială
in tot Banatul. Pretutindeni muncitorii din mine şi uzine erau tot mai hotărîţi
să-şi impună revendicările prin luptă. Astfel, la 24 iunie au incetat lucrul minerii
din Mehadia, deoarece direcţiunca nu a acceptat cererea de mărire a salariilor şi
a refuzat să mai acorde lucrătorilor îmbrăcăminte la preţuri de favoare.
Spre sfîrşitul verii şi in cursul toamnei climatul social s-a infierbintat şi mai
mult in Banat. Lupta muncitorimii impotriva stării de asediu şi a măsurilor de reprimare, impotriva legii conflictelor de muncă şi a abrogării autonomiei asigurări
lor sociale se înteţea in intreaga ţară şi tot mai multe voci cereau declanşarea unei
greve generale. Congresul Partidului Socialist din Ardeal şi Banat, ţinut intre 15-17
august la Cluj, constata: "E scandalos faptul că in toate părţile din provincit" autorităţile civile şi militare împiedică organizarea muncitorimii şi nu admit nici chiar
infiinţarea şi activarea .f.indicatelor, care dispun de statute aprobate de forurile
competente. De altă parte însă, organizaţiile patronale activează nestingherite de
nimcni"27 • De asemenea s-a constatat că .,autonomia Caselor cercuale a fost nimicită printr-o politică consecventă" din partea regimului. Faţă de această situaţie,
Congresul sindicatelor din Ardeal şi Banat, intrunit concomitent la Cluj in zilele de
17-19 august 1920, a cerut ridicarea desăvîrşită a cenzurii, a restricţiunilor privind
liuertatea de intrunire şi asigurarea depLinei libertăţi de acţiune a sindicatelor.
Răspunsul autorităţilor la aceste cereri a constat doar in intensificarea măsurilor
represive. De altfel, in luna august urma să intre in vigoare Legea Trancu-Iaşi
privind reglementarea conflictelor de> muncă, restringind şi mai mult posibilităţile
de acţiune ale muncitorilor. Deosebit de brutal se purtau în relaţiile cu muncitorimea administratorii oraşului Timişoara, precum şi autorităţile militare din intreg
Banatul. Concomitent, patronii nu respectau contractele colective, concediau pe
delegaţii muncitorilor şi incercau prin toate mijloacele să lovc-ască in organizaţiile
muncitoreşti.

Pentru a contracara rPpresaliile regimului, conducerile Partidului Socialist şi a
Consiliului Sindical din Banat au hotărît la 19 august 1920 declanşarea unei greve
generale regionale, hotărîre confirmată de şedinţa corpului delegaţilor a 25 de sindicate ţinută la 20 august 192028. Muncitorii cereau ca autorităţile să respecte organizaţiile economice ale lucrătorilor, să recunoască dreptul la organizare al tuturor
salariaţilor şi ca angajările şi conoedierile să nu fie făcute conform voinţei arbitrare
a patronilor, ci in înţelegere cu reprezentanţii aleşi ai muncitarilor2 9• De asemenea,
se cereau măsuri impotriva autorităţilor locale care au inveninat într-atit atmosfera,
incit singura cale de ieşire pentru muncitori a rămas doar declararea grevei.
Greva a izbucnit la Timişoara la 23 august, iar la 25 august s-a extins in intre-gul
Banat, cuprinzind oraşele J....ugoj, Caransebeş, Reşiţa, Arad. La reuşita grevei au adus
din istoria mişctlrii """'citou~li diu Româuia, 1916-1921, Bucureşti, 1966, p. 409.
Ide1n, p. 479.
11
William Marin, Mişctlri greviste in Banat ;,. perioado. preruergtlloare grevei generale di11 octombrie 1920 (aprilie·oc/oml•rie 1920), in Studii şi articole de istorie, 1963, tom. 5, p. 356.
u Gewerkschaft, Szaksterveut, ur. Il din 5 septembrie 1920.
11
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minerii de la Anina şi Doman. Guvernul a ordonat autogrevei prin militarizarea intreprinderilor. Generalul Domăşneanu, comandantul trupelor din Banat, şi Stavri Cunescu, imputei'lnicitul
guvernului, paralel cu ameninţările referitoare la mobilizarea generală a lucrători
lor, au făcut însă şi unele promisiuni pentru a linişti spi·ritele, promiţind că cererile
muncitorilor vor fi luate in discuţie, iar participanţii la grevă vor ii menţinuţi in
serviciu, dacă vor relua lucrul pînă la 26 august.
Delegatul muncitorilor, Coloman Mi.iller, a expus la Tîndul său condiţiile puse de
autorităţi conducătorilor sindicali şi bărbaţilor de incredere care, după lungi dezbateri, au hotărît incetarea grevei, adoptind următoarea rezoluţie: "Reprezentanţii
muncitorimii iau la cunoştinţă garanţiile primite din partea generalului şi a împuternicitului guvernament<ll şi pe această bază hotărăsc reluarea lucrului. Pacea
industrială nu poate fi lnsă garantată dacă cererile juste ale muncitorimii nu vor
fi indeplinite""o.
Ca urmare a grevei generale regionale, autorităţile din Banat e~u fost nevoite
să satisfacă o bună parte din doleanţele lucrătorilor: a fost recunoscut dreptul de
organizare al muncitorilor şi sistemul bărbaţilor de încredere, au fost majorate salarHle şi s-au luat măsuri pentru aprovizionarea muncitorilor cu alimente şi îmbrăcăminte la preţuri reduse'll.
Aceste promisiuni şi concesii au fost insă aplicate doar in parte şi in special la
Timişoara, care a fost centrul miş..::ării. In regiunile !Iliniere, mai indepărtate de
marile oraşe, autorităţile şi patronii nu şi-au respectat promisiunile. Astfel la Anina "muncitorii n-au primit nici îmbunătăţire de salar, nici alimente, nici alte luci"'UI"i necesare""2.

o

importantă contribuţie

rităţilor

militare

să pună capăt

Succesul parţial al grevei, nerespectarea promisiunilor făcute de autorităţi, reinnoirea grabnică a măsurilor represive şi intrarea în vigoare în septembrie 1920 a
prevederilor privind desfiinţarea autonomiei asigurărilor muncitoreşti, i-au convins
însă pe conducătorii sindicatelor şi ai Partidului Socialist din Banat că acţiunea
pe seară locală şi regională nu e suficientă. Era necesară centralizarea întrE'gii miş
cări sindicale din ţară şi declanşarea unei greve generale care să demonstreze forţa
de temut a proletariatului, pentru a ilnpune respect guvernelor burgheze.
Radicalizarea mişcării sindicale din Ba J.at, tendinţa de orienta'r2 spre revendicări
in primul rînd politice s-au manifestat evident la a doua consfătuire sindicală din
Banat, ţinută în septembrie 1920 la Timişoara. Proiectul de rezoluţie prezentat cu
această ocazie de Coloman Mi.iller prevedea printre altele: "Prima sarcină a sindicatelor constă în lupta pentru rezolvarea unor chestiuni de importanţă principială.
Astfel caracterul luptei sindicale se transformă, în măsura în care chestiunile zilnice, interesele locale ale ramurilor profesionale pierd din importanţă, pe cind lupta
de clasă dintre muncă şi capital devine mai intensă. Lupta numai impotriva a unor
patroni are valoare locală; în viitor scopul mişcării va fi răsturna,rca orinduirii capitaliste in întregimea ei, adică înlocuirea orînduirii capitaliste cu democraţia socialistă"33.

30
11
31
33

Joseph Gabriel, Funfzigjiillrige Geschichle der /Janater Arbeitcrbewegtmg, 1870-1920, Timi';'(lara, 1928, p. 96.
W. lllarin, op.cit., p. 359.
Minerul, nr. 19 din 24 septembrie 1920.
Gewerkschaft, Szakszervezet, nr. 9 din 19 septembrie 1920.
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Această cotitură spre imbinarea luptei economice cu lupta politică a sindi.oatelor
a avut loc in condiţiile in care devenise evident că sindicatele nu-şi pot impune revendicările de ordin material, datorită politicii guvernamentale, datorită legislaţiei burgheze, care îngrădea la maximum sfera de acţiune a organizaţiilor muncitoreşti. Trebuiau deci schimbate mai întîi legile, pentru ca sindicatele să-şi poată indeplini menirea.
Măsura in care legislaţia burgheză in speţă legea Trancu-Ia~i - dezavantaja
net muncitorimea a devenit evidentă pentru minerii din Banat în timpul tratativelor
de la Anina din septembrie 1920, menite să soluţioneze conflictul de muncă care se
prelungea latent încă de la inceputul verii. ln aceste tratative de amploare, care
influenţau soarta a mii de muncitori, s-a amestecat şi Ministerul Muncii, care a
hotărît ca ele să decurgă conform noii legi a reglementării conflictelor de muncă.
Discuţiile de pînă atunci urmau a fi considerate doar tratative de conciliere şi cwn
in privinţa problemei salariz.irii şi a cererilor de alim•!nte nu s-a ajuns la nici W1
rezultat, aceste chestiuni urmau a ii. decise, conform legii, de către o comisie de arbitraj34. Hotărîrea comisiei de arbitraj, pronunţată la 2[J septembrie 1920, fiind valabilă pînă la sflrşitul lunii februarie 192135, nu a mulţumit pe mineri, care şi....au
dat seama că interdicţia de a recurge la grevă le răpca principala armă de luptă.
De aceea, in cursul lunii octombrie 1920, minerii de la Anina au intrat din nou in
grevăJG.

Evenimentele de la Anina aveau loc in momentul in care proletariatul din România hotărîse să recurgă la arma supremă in bătălia pentru recunoaşterea drep~u
rilor sale: greva generală. Ultimatumul muncitorimii către guvern, prezentat la 13
octombrie 1920, prevedea cereri vitale pentru care şi minerii bănăţeni au luplat in
tot cursul anilor 1919-1920: respectarea dreptului de asociaţiune, suspendarea aplicării legii pentru reglementarea conflictelor de muncă, desfiinţarea stării de asediu
şi a cenzurii, redarea autonomiei Caselor cercuale din Ardeal şi Banat37 •
Ultimatumul către guvern a fost dublat de protestul-memoriu dat publicităţii
de către Uniunea muncitorilor mineri din Ardeal şi Banat, în care se arăta situaţia
grea a minerilor care nu găseau înţelegere la cerinţele lor repetate de a li se uşura
viaţaas. Trebuie menţionat că in acel moment Uniunea minerilor reprezenta o componentă de seamă a miŞC'ării muncitoreşti din România prin cei 28.538 de membrP'J
masaţi in zonele industriale vitale ale ţării: Valea Jiului, Banatul, zonele aurifere ale Băii Mari şi ale Munţilor Apuseni. Dintre aceştia un număr insemnat 4.595 de mineri organizaţi - activau in centrele miniere din Banat40 •
Muncitorimea minieră, ca şi intregul proletariat din Banat şi toată ţlara, era bine
organizată, solidară, gata de luptă şi aştepta marea înfruntare, căci pregătirea ocganizatorică a grevei generale era in curs. La 17 octombrie au fost trimişi ,în centrele
industriale din Banat delegaţi însărcinaţi cu pregătirea şi declanşarea grevei generale. Astfel, revendicările muncitoreşti din întreaga Românie, cuprinse in memoriu,
" Arh. Stat. Timi\'<)ara, fonu R~prezentanţa UC::IIR
" Loc. cit., <.!os. nr. 1/1921, !. 1.
u W. Marin, op.cit., p. 360.

Timişoara,

•lo,;. nr. 8/ 1920, f. 2.

Do,umente din istoria t~~işetlrii """"itoreşti din România, 1916-1921, p. 31:.!-5l:J.
Greva generala din Româ11ia - 1920, Bucureşti, 1970, p. 195.
" Mişcarea sindi,ald din România, 1923-1926, Cluj (1926), p. Il.
" Calculat cf. Uniunea n!uncitorilor mineri. Raport la Congresul VII, Anexe, Tabloul A.
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au ajuns pînă la cele mai îndepărtate centre miniere - Mehadia şi Baia Nouă 11 •
Uniunea muncitorilor mineri şi topitori a partidpat la preparativele grevei general~ ... Delegalţii ei au luat parte, împreună cu reprezentanţii altor uniuni sindicale,
la 4l:ţrunirea comună de la 19 octombrie a secretariatului Partidului Socialist din
."\.rdeal şi Banat şi a Comisiei Generale Sindicale, ţinută la Cluj. La această întrunire au fost elaborate instrucţiunile privind modul de desfăşurare al grevei generale. S-a hotărît declanşarea grevei in data de 21 octombrie 1920, joi dimineaţa 42 •
'Intr-adevăr, la 21 octombrie a început greva care "în rcgiuni~e miniere a avut o
reuŞită deplină. Nici un braţ nu s-a mişcat, nici un miner n-2. mai •coborît in adînc" 43 •
In B'artat, minerii de la Anina, împreună cu metalurgiştii de la Reşiţa, au intrat în
gre'Vă din prima zi, la 21 octombrie. In aceeaşi zi au încetat lucrUil. minerii din
Mehadia şi Baia Nouă 41 • Ca şi în intreaga ţară, autorităţile au trecut imediat la
represiuni şi arestări, care în centrele miniere s-au operat in special la Anina.
Aceste măsuri nu i-au înspăimîntat pc mineri, care au replicat la 24 octombrie
prin declaruşarea grevei şi la celelalte mine ce deserveau Uzinele Reşiţa 45 • Greva
s-a manifestat cu deosebită vigoare 1la Dognecea, Ocna de Fier şi Secui.
Extinderea grevei a provocat intensificarea măsurilor de rc>primare. Astfel, rnincle
de la Anina au fost militarizate. Pc de altă parte, la 25 octombrie, Ministerul de
război a ordonat evacuarea muncitorilor care locuiau in imobilele intreprindcrilot·
~i ale statului, ceea ce ii afecta deosebit de grav pe minerii din intregul Banat,
căc~, o mare parte din ci locuiau in clădiri aflate in proprietatea societăţilor respecţiye. Măsurile de reprimare, in condiţiile în care greva s-a dovedit a fi insuficie~;tt pregătită, iar unii din conducătorii muncitorimii s-au ferit să recurgă la forme
revoluţionare de luptă, au avut efect. Astfel, între 25-27 octombrie la Anioo s-a
serrmalat reluarea lucrului-ati.
Una din cauzele evoluţiei nefavorabile a grevei genc1·ale a .constat in lipsa de
cool"donare a acţiunilor din partea diferitelor conduceri regionale ale mişcării muncitoreşti. La 25 octombrie, fără a aştepta hotărîrea conducerii centrale, Comitetul
Executiv al Partidului Socialist din Transilvania şi Banat ~i sindicatele de sub
influenţa lui au hotărît înceta.rea grevei. Ca urmare, conducătorii mişcării socialiste
şi sindicale din Banat aru dat la 26 octombrie dispoziţie pentru reluarea muncii în
întreprinderi. Această hotărîre a dus într-adevăr la incetarea treptată a grevei, deşi
,.ml.iJliCitorii mineri ... nici atunci nu au •crezut rcă ·greva a luat sfîrşit cînd au primit .telegrama de a începe lucruJ"·17 • La A!1ina greva s-a prelungit pînă în ultimele
zile ,ale lunii octombrie. La 29 octombrie Comandantul trupelor de vest mai raporta
că la Anina numărul muncitocilor ce reiaJU lucrul era în creştere.
După înfrîngerea grevei au urmat închisorile, concedierile, Pvacuările din case,
cx.pţJ•lzările şi repatrierile forţate. Dintre conducătorii minerilor bănăţeni, care au
ju~~t .un rol de seamă în desfă:;;urarea grevei generale, au fost arestaţi Eftimie
u 1,. Vajda, L. Fodor, \". :\Iar in, F. T'irc:\lah, Greva geuerald di" octombrie 1920 ;,. TrausilvaiJia, în A Il P, 1960,

nr. 5, p. 138.
•• Greva generală din Româuia - 1920, p. 201.
•• Uniunea 1\Iuncitorilor :!llincri. Raport la CongreSIIl V 1/, ... p. 63.
"Mişcarea muncitorească din Romtiuia, 1916-1921, p. 371.
•• Florea Dragnc, Cronologia gre•·ei gcuerale diu 1920, în A11a/e de Istorie, 1970, nr.
u Greva generală di01 România 1920, p. :119 .
., Minerul, nr. :l <lin 15 iunie 1921.
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Ghennan, Iosif Witzelstein din Anina, Johann Oastei din Secui, Gheorghe Muntean
şi Ioan Martin de la Ocna de Fier, Vasile Oraviţan şi Francisc Crasnic din Dognebea.
La 14 decembrie 1920 tribunalul din Lugoj i-a judecat şi i-a condamnat la inchisoare pe diferite termene şi amenzi apreciabilc 48 • Sub presiunea opm1e1 publice
aceste pedepse au fost suspendate însă. Proce5ul lor s-a prelungit ulterior pînă· in
aprilie 1921, cind au fost achitaţi.
Datorită represiunilor şi arestărilor care au levit cu deosebită brutalitate si~di
catelc miniere, numeroase organizaţii profesionale, ca de exemplu cea de la Mehadia,
s-au destramat. La un moment dat, nu mai funcţionau decit şase filiale sindicale
miniere in Banat, dintre care doar cel de la .Anina a reuşit să-şi menţină organizaţia in activitate, deşi numărul membrilor ei a scăzut in mare măsură. Patronii
minelor din Banat au profitat de slăbiTea organizaţiilor mundtoreşti pentru a impune in anul 1921 contracte colective in defavoarea minerilor, căutînd să menţină,
sau chiar să scadă, nivelul salariilor. Astfel, la expirarea valabilităţii hotărkii ·de
arbitraj din septembrie 1920, Tribunalul din Lugoj a dat o nouă hotărîre, aplioaibillă
de la 1 martie pentru toţi lucrătorii de la secţia minieră a societăţii Reşiţa, [n număr
de aproximativ 5.600 dc pcrsoane. Conform ac<'s1<'i dC'Cizii, salariile muncitorilor au
fost reduse cu 7-100fo, iar sistemul bărbaţilor de incredere a fost dcsfiinţat, deoarece contravenea legislaţiei muncii 4 ~'.
Refluxul din mişcarC'a muncitoreasca n-a dural insa :nult timp. Formarea Partidului Comunist Romt.n in mai 1921 a imprimat un nou avint acţiunilOT politice
şi revendicative, insuflînd dinamism tuturor organizaţiilor proletare. Odată cu ~sta
s-a produs un revirimen1. şi in activitatea sindicatelor miniere. La 15-17 mai 1921
a fost convocată la CluJ conferinţa extraordinară a Uniunii muncitorilor mineri.
Dezbaterile conferinţei au relevat activitatea temeinică a organizaţiilor din Ş;,t~at,
care aduceau o contribuţie de seamă la activitat<'a UniuniiSO.
In toamna anului 1921, muncitorii mineri au depus noi eforturi p<'ntru recunoaş
terea legală a organizaţiilor sindicale pe baza Legii sindicatelor .profesionale, adoptată in acelaşi an. Deşi această lege urmărea să suprime activitatea politică a sindicatelor şi scoaterea lor de sub influenţa comuni~tilor, ea reprezintă totuşi o fOTmă• de
rf'Cunoaştere a dreptului de organizare a muncitorimii 5 •. Prin aoordaTea personalităţii
JUridice, sindicatele primeau mai mulrtă autoritate în faţa patronilor, a:vmd posibilitatea de a duce tratative in legătură cu oondiţiilc de muncă şi salarizare şi de
a incheia contracte colective avind valoare legală.
La 15 septembrie 1921,

judecătoria

de ocol urban din Cluj a conferit personalitate

juridică Uniunii Muncitorilor din Industria Minieră din România. In acel momrnl.t

Uniunea număra 47 de filiale, dintre care Il IQctivau în Banat, şi anume la Ariina,
Doman, Secui, Dognecea, Ocna de Fier, Delineşt.i, Booşa Română, Văliug, Cozla,
Mehadia şi Baia Nouă 52 • In anul 1921, Uniunea muncitOTilor mineri avea în 'evi" Itkm, nr. 6 din 15 decembrie 1920.
" Arh. Stat. Timişoara, fond UCMR, Reprezentanta Timişoara, dos. nr. 1/1921, f.
" Miftersd, nr. 3 din 15 iunie 1921.
" Mişcarea mtmciloreascd şi llgislaţia numcii In România, 1864 -19U, p. 93.
" Bulelinul Muncii şi al Ocrolirilor Sociale, 1921/1922, nr. 7, p. 368.
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denţă

11.656 de membriss, dintre eare mai mult de o pătrime, şi anume 3.225 d<'
mineri organizaţi, activau in BanaP~.
Dobindind personalitate juridică, sindicatele miniere şi-au reînnoit silinţele de
a uşura viaţa lucrătorilor. In cursul anului 1921 minerii de la UDR, Baia Nouă IŞi
Cozla au căutat să incheie noi contracte colective care să prevadă îmbunătăţiri de
salariu. Rezultatele obţinute au fost insă modeste, datorită slabelor posibilităţi de
presiune de care dispuneau orga.ni:zJaţiile muncitoreşti după infringerea grevei generale. De asemenea, intrarea in vigoare a legii pentru reglementarea conflictelor
colective de muncă a privat lucrătorii din minele de cărbune de posibilitatea de a
recurge la grevă - cea mai efidentă armă de luptă. Dar in anii următori mişcan'a
minerilor ·bănăţeni va creşte din nou in amploare ~i intensitate, ca :urmare a dîrzcniei şi perseverenţei de ca!l:'e lucrătorii dădeau dovadă in conflictele de muncă şi
g.revele purtate pentru diminuarea exploatării capitaliste.
LUDOVIC BATHORY

DIE FORDERUNGEN UND DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG DER
BERGARBEITER DES BANATS ZWJSOHEN 1918-1921
(Zusammenfassung)
In den Jahren des revolutionăren Aufschwungs erbrachten die Bergarbeiter des
Banats ihren Beitrag zu den Kămpfen der Arbeiterklasse Rumăniens um Verwirklichung der grundlegenden wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen fi.ir Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen und fur Anerkennung des Organisations- und Streikrechtes.
Dieser Beitrag beruhte auf der krăftigen Orga,nisation der gewerkschaftlich zusammengefassten Bergarbeiter des Banats. Die Tătigkeit der Gewerkschaften wurde
aher mit allen Mitteln durch die Verwaltungs- nnd Militărbehorden gestărt. Daher
machten die Bergarbeiter des Banats besondere Anstrengungen, um die gesetzlichc
Anerkennung der Gewerkschaftsorg~ani.sationen nu erlangen.
Die Grubenarbeiter des Banats nahmen begeistert an den grossen Klassenkămpfcn
des rumănischen Proletariats dieser Zeit, an dem regionalen Streik im Banat und
an dem Generalstreik von 1920 teil.

M işct~1e11 sindicală din Romdni11, 1923 -1926, p. 11.
u Cf. Uniunea muncitorilor mineri. Raport la Cong1esul V 11 . . . Anexe, Tabloul A.
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PROIECTE DE ORGANIZARE A lNVAŢAMINTlJLUI AGRICOL
ELEMENTAR DIN TRANSILVANIA IN ANII 1919-1921

Dezvoltarea învăţămîntului agricol din Transilvania a apărut la sfîrşitul primului
mondial ca o necesitate. Epooa modernă lăsase moştenire celei contemporane
cîteva şcoli a·gricolel. Nici una nu a avut însă limba de predare românească2 , deşi
s-a cerut acest lucru încă la 18723. Apoi, chiar şcolile de agricultură maghiare au
funcţionat în anii 1914-1918 neregulat unele, în vreme ce altele au existat doar
nominal4• Inventarul mobil dispăruse, iar cel imobiliar a fost la multe şcoli degradat5.
război

Personalul de specialitate necesar şcolilor agricole era şi el neîndestulător.
ingineri sau subingineri români din Transilvania au trecut pragul anului
1919 cu o asemenea diplomă 6 • Inginerii şi subinginerii agronomi aparţinînd naţio
nalităţilor conlocuitoare au fost lăsaţi la locurile lor, cerindu-li-se doar jurămînt de
fidelitate faţă de statul român. Nici cu a1ceştia nu se acopereau lipsurile. In anul
1919 s-au înfiinţat consilieratele agricole judeţene (sau interjudeţene), precum şi regiuniie agricole corespunză~re plăşilor administrative. Instituţii noi, create în
scopul pregătirii lucrărilor de Teformă agrară şi de răspîndire a cunoştinţelor agricol<:> la sate, cereau şi acestea persona!l de sp~ciaLitate. Fermele agricole
de stat, reorganizate, aveau nevoie
şi ele de administratori, de ingineri agricoli. Pentru completarea acestor posturi a fost chemat personal de specialitate din
vechea Românie. Paralel, trebula pornită şi acţiunea de pregătire în domeniul agrar
a tineretului transilvănean. Această obligaţie a revenit şcolilor agricole.

Puţini

1 La Bistriţa, Ceacova, Feldioara, Lugoj, Mediaş, Miercurea Ciuc, Şimleul Silvaniei, Turda; de viticultură la Ai ud
Diosig, Miniş şi de horticultură la Bocicoiul Mare şi Turda. Arh. Stat. Cluj, fond Direcţia agriculturii, dos. 9/1922. (În
continuare: fond D.A.).
1
O. Ghibu, Viaţa şi organizaţia bisericeascd şi şco/ard in Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1915, p. 130.
• Memoriul de la Blaj din 3 iulie 1872 ceruse pentru români, alături de alte drepturi, şi ..... şcoale agronomicc
dintre care una să fie lmpreunată cu o şcoală de silvicultură, un institutpentr .t ştiinţele montanistice in unul din ţinutu
rile acoan:bte spre ace;t scop"; mem:>riul a fost semnat de Ioan Vancea, G. Bariţiu, Ilie Măcellariu, Ioan Raţ.iu
Tribuna, nr. 173 din 1/13 august 1872, după E. Brote, Gestiunea rom4nă in Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1895
Anexe. p. 172. Cf. şi O. Gb.ibu, ŞcJa!a rom:tneascd dill Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică şi situaţia'
ei actvald, Bucureşti, 1915, p. 99.
• Activitatea şcoalelor de agriculturd pi"d i" anul 1924, Ducureşti, 1925, p. XII.
•., ... Toate şcolile de agricultură ... rămase de la fostul stat maghiar au fost luate in primire Intr-o stare de completă dezorganizare. Şcolile [erau) lipsite în cea mai mare parte de elevi, cu clţiva profesori ... De asemenea partea cea
mai mare a inventarului viu şi mort a fost distrus şi deteriorat în timpul războiului şi [al) revoluţiei". Memoriul din 31
decembrie 1920. Arh. Stat. Cluj, fond D.A., dos. nr. 2/1921, p. 137.
1
Cf. date reflectind situaţia plnă in anul 1915 la O. Ghibu, Şcoala rom4nească di" Tran.silvania şi Ungaria ..• ,
p. 99.
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Aceleaşi şcoli aveau misiUnea de a se indrepta in mod direct şi spre ţărănime.
Fiii de ţărani nu s-au bucurat de o suficientă pregătire prin intermediul vechilor
şcoli agricole. Nu mulţi vor fi putut să ajungă pînă la şcolile de repetiţie, unde
se predau citeva cunoştinţe de agricultură, şi mai puţini au pătruns la cele de
repetiţie economică, cu un program ceva mai bogat în predarea cunoştinţelor
agricole. 7
In primii ani ai secolului al XX-lea, ţăranii, in majoritatea lor covîrşitoare,
~i lucrau petecul de pămînt aşa cum apucaseră din tată-n fiu, cu uneltele de
asemenea moşteniteB. Gaz~tele poporale din Transilvania au iniţiat inainte de
război, ca şi după aceea, publicarea unor articole cu sfaturi pentru plugari. Sfaturile nu erau însă suficiente.
Anii războiului adinci~e-ră şi mai mult răul. ,.Moştenim de la trecut - scria
ziarul "Infrăţirea" din 3 octombrie 1920 - pămîntul ţării, stors, vite de muncă
puţine, carul putred, plugul ruginit, drumurile desfundate, rindurile ţăranilor
rărite, braţele lor uscate" 9• Trează şi deosebit de vie rămăsese însă dorinţa ţăra
nului de a deveni stăpînul pămintului ce din vremi mai îndepărtate sau mal
apropiate, oricum pe nedrept, îl pierduse. Pămîntul trebuia lucrat mai bine, pentru
a da mai mult. Aceasta era ideea ce a străbătut pagini intregi de ziare, atunci
cind se făceau popasuri asupra problemei agrare. Erau cuvintele repetate la
adunări, la conferinţe, in sfaturile consilierilor agricoli şi ale agronomilor regionali.
Consiliul Dirigent era astfel confruntat cu rezolvarea unor vechi probleme social-economice şi politice. Ceea ce se moştenise trebuia condus pe un alt făgaş, pe
un drum nou, printr-o nouă organizare, spre a se atinge vechi şi noi deziderate.
Procesul inoitor a avut loc in condiţiile unui puternic avint revoluţionar, ce a
menţinut la ordinea zilei acele probleme ce frămintau satele şi oraşele transilvă
nene de multă vreme. Reformele se impuneau şi erau impuse, necesitatea lor nu
mai ~ra tăgăduită, iar aplicarea nu mai putea fi multă vreme tărăgănată. In acest
context se inscrie şi procesul de organizare al învăţămîntului agricol din Transilvania in anii 1919-1921.
Primele lucrări de organizare şi indrumare a învăţămîntului agricol din Transilvania s-au desfăşurat in cadrul Direcţiei învăţămîntului agricol de la Cluj, condusă
de viitorul profesor universitar Constantin Marlinovici. Paralel, presa vremii a
făcut loc in coloanele sale unor articole in care se vorbea de necesitatea răspindlrii
cunoştinţelor agricole in ~rindul ţăranil01r, prin intermediul şeolilor agricole. S-au
preconizat şcoli, s-au publicat proiectele unor programe analitice etc.
Despre şcolile agricole s-a discutat chiar in prima lună a anului 1919, la ·eongn!Sul profesorilor de la şcolile superioare, secundare şi speciale, ce a avut loc
la Sibiu in zilele de 19-21 ianuarie 1919. Cu acest prilej, p~rof. Teodor Şimon ceruse
înfiinţarea unei şcoli superioare de montanistică şi silvicultură. Iar praf. Ioan F.
Negruţiu, in raportul secţiei profesorilor de la şcolile normale, recomanda Consi7 . . . . . în Ardeal era o şcoalâ superioară [de agricultură], şcoale Inferioare de agriculturA, dar nu pe seama poporului, nici pe seama poporului maghiar, nici pe seama celorlalte naţionalităţi, ci pe seama marilor proprietari [a] conţilor
ş1 [a] magnaţilor ... " I. Bojaru, Organi•arUJ sludiului agr011omic in inv4ţ4minlul Jcoalelor noaslre, in lnfr4JiretJ (Cluj).
nr. 50 din 3 oct. 1920, p. 2.
1 Cf. de exemplu caracterizarea pe care o face plugarului din regiunea Fllgăraşului ziarul 0/leanul (FAgăraş), nr. B
din 21 februarie (6 martie) 1913, p. 1.
1 lnfrtfliretJ, nr. 50 din 3 octombrie 1920, p. 3. Este o reproducere din Yia/tJ Agricol4, nr. 1/1919, p. 18-19.
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de urgenţă" 10 şcoli inferioa·re de agricultură, cursuri
agricultură şi să se instituie mai mulţi instructori ambulanţi pentru
pomicult:Jură, apicultură, agricultură raţională şi altelell. La acelacşi congres, prof.
Victor Păcală a susţinut înfiinţarea unor şcoli de horticultură 12 •
Scopul cursurilor elementare şi al şcolilor inferioare de agricultură a fost formulat de Ioan F. Negruţiu astf~l: ,,Să îmbunătăţim, pe calc practică, metodele de>
cultură ale sătenilor noştri. In aceste cursuri şi şcoli voim să deprindem pe băieţii
de săteni cu o mai bună împlinire .a l.Jucră.rilor economice, pe care părinţii lor le fac
fără nici un sistem, după cum S-6U pomenit. Prin experimentări in timpul de incercare al şcolii, se vor conv;inge despre marea deosebire ce este între economia raţională şi cea după cum ne-am pomenit" 13•
Se cereau daT, in a doua jumătate a lunii ianuarie 1919, şcoli agricole pentru
fiii de ţărani, menirte a-i pregăti spre o culrtlură raţională a pămîntului, intensivă.
Această problemă a fost reluată de Ioan F. Negruţiu şi in paginile ziarului "Unirea
Poporului" de la Blaj, din 17 iulie 1919, intr-un articol intitulat sugestiv "Să invăţăm"H. Un pas inainte S--6 făcut prin proiectul de organizare a învăţămîntului
agricol din Transilvania, oregătit de către Directia iiWăţămîntului agricol de la Cluj.
C. Martinovici, şeful ace>tei direcţii, a preooniZ'at un învăţămînt agricol împărţit in
4 categorii (grade): elementar, inferior, mediu şi superiorto. Trei din aceste eategadi - elementar, inferior şi SU!perior - au cunoscut in anii 1919-1921 un inceput de
organizare, iar al patrulea, învăţămîntul agricol mediu, a rămas un dezidemt neîmplinit în perioada cercetată de noi. In continuare ne vom opri numai asupra proiectelor de organizare ale primei categorii de şcoli agricole din Transilvania, amintite.
Şcolile elementare de agricultură au continuat in parte vechile şcoli de repe ti ţie
economică, din cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice. Ele au fost cunoscut~ şi
sub denumirea de şcoli primare economice, şcoli complimentare de agricultură, şcoli
agronomice repetiţionale, şcoli elementare economice etc 1 ~.
Şcolile de repetiţie economi.că nu erau identice cu şcolile de repetiţie generală,
din ·cadrul învăţămîntului primar, care grupau şi ele, în baza articoluLui de lege
XXXVIII din 1868, în .cursul lo1· de rrepetiţie tilneri în vîrstă de 12-15 ani, după
absolvirea a 6 clase 1 ... Cele dintîi - şcolile de i["epetiţie economică - aveau un

liului Dirigent
elementare de

"să

se

înfiinţeze

10
Analele uniunii profesorilor romani din Ardeal, Banal şi p4rţile ungurene, 1, Actele congresului profc~orilor ~i profesoarelor de la şcolile superioare, secundare şi speciale din Dacia Superioară, ţinut la Sibiu in zilele de 19-21 ianuarie
ISt. n. 1919, publicate de Biroul Uniunii, Sibiu, 1919, p. 20, 22. Cf. şi Unirea (Blaj), nr. 16 din 25 ianuarie 1919, p. 2.
Este o reluare a ideii exprimate In 1872. Vezi nota nr. 3.
u 1Ilem, p. 20 şi 53.
11 ldem, p. 22.
n ldem, p. 53.
10
Unirea poporului {Blaj), nr. 52, p. 2.
u Arh. Stat. Cluj, fond Consiliul Dirigent, Resortul agriculturii, mapa nr. 13/1919, filele 374-378. (În continuare
fond C.D.R.A.) C. Martinovici socotea in 1919 că la organizarea lnvăţămintului agricol din Transilvania trebuie să se
~illă seama de .,sistemul selectiv, adică de a lua principiile bune din regulamentele lnvăjămintului agricol din vechiul
Regat, din Ungaria, Germania etc. şi a le aplica, amăsurat trebuinţelor noastre". Idem, p. 374. Pentru unele propuneri privind organizarea lnvăţămintului agricol In general din România cf. N.O. Popovici-Lupa, Asupra ft~v4ţ4mi"·
tulvi agricol, In Independenţa Economicd, 1919, 2, nr. 4, p. 10-13.
11
Loc. cit., fond D.A ., dos. nr. 2/1921, p. 121 şi nr. 13/a/1920, p. 47.
17
O. Ghibu, Viaţa şi organi2aţia ... , p. 106 . .,Elevul intră In şcoală cu virsta de 6 ani împliniţi, trecind printr· o
treptaţie de t'llllOŞtinţe generale, corespunzătoare vîrstei lui plnă la implinirea a zece ani, cînd o parte din cei selecti
[cei cărora mai ales situaţia materială le lngăduin], treceau In şcoli secundare, iar majoritatea covirşitoare continua [ari
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caracter special, in sensul că puteau fi organizate de către comune sau stat nwnai
acolo unde numărul copiilor intre 12-15 ani era mai mare de 20, şi şcoala dispunea
de teren agricol pentru experienţe. La ambele categorii de şcoli cadrele didactice
erau formate din învăţători. Cei de la şcolile de repetiţie economică erau obligaţi
doar să fi urmat şi ceva cur.;uri de specialitatetB. Şcolile de repetiţie economică
urmăreau dezvoltarea cunoştinţelor agricole, in special in ramura predominantă a
economiei agrare localei9 •
Preocupări pentru organizarea învăţămîntului agrar elementar din Transilvania
au existat in intreaga perioadă cercetată. Aminrtim din anii 1919-1920 două proiecte ineditE: unul este semnat de C. Martinovici, proiect de care am vorbit şi mai
sus2°, iar al doilea aparţine fostului director al şcolii de repetiţie economică de la
Pecica Română, Petru Russu21. Cu un an mai tirziu, in repeta,te rinduri, s-a preconizat organizarea şcolilor elementare agricole, ['ămase in cadrul Direcţiei agricole,
după modelul celor din vechea Românie, problemă ce .se va şi re-lliza in 1921 prin
extinderea şi in Transilvania a regulamentului de funcţionare a şcolilor de agricultură de dincolo de Carpaţi22.
In proiectul de organizare a învăţămîntului agricol din Transilvania, pregătit de
C. Martinovici in anul 1~19, s-a cerut înfiinţarea unor şcoli eleme>ntare agricole în
fiecare plasă. Se vorbea şi de o specializare a lor, după ocupaţia principală a locuitorilor: agricultură, viticultură, pomicultură, grădinărit, ap.icultură, sericicultură
etc. Durata cursurilor era limitată la perioada unei campanii agricole, cu elevi
cxtC'rni şi invăţămint gratuit. O krmă şcolară model, de circ::~ 10 iug., trebuia astfel
gospodărită încît să producă maximum de beneficiu pentru a se putea vedea efectele reale .ale unei gospodtirii raţionale. De altfel, intregul învăţămînt ar fi urmat să
fie axat pe lucrări practice, învăţămîntul teoretic mărginindu-se doar la explicaţii
simple, intuitivc>, ale difPritelor fenomene legate de producţia agricolă 23 •
Probabil proiectul de organizare al

şcolilor

elementare,

iniţiat

de C. Martinovici,

fi trebuit] n-şi completa cunoştinţele In clasa a V-a şi a VI-a, amplificate cu materii din dreptul cetAţenc:sc, gospodArle
C;1Snicl şi de cimp, ştiinţe naturale şi altele. Dupl terminarea acestor clase urma şcoala de repetitie sau complimentară
in care in uoul jumi!.t1ţi de zile pe s1ptămină se predau In teorie şi practică materiile de gospodArie şi ştiinţe naturale,
rcpetindu-se concomitent cunoştinţele generale clştlgate In anii precedenţi". G. Codrca, Dir1 iswricul fr~v4ţ4mtr~lului
prilll4r f4g4rtlşar~, 1919-7920, In lnv4ţ4mirllul primar, 1933, nr. 15, p. 7·
11
O. Ghibu, Viata şi organi•alia ... , p. 127. •
"LArh. Stat. Cluj, fond D.A., dos. nr. 9/1922, p. 281.
•• Loc. cit., fond CDRA, mapa 13/1919, f. 374-375.
11
Loc. cit., fond D.A., dos. nr. 13/a/1920, p. 47-56. Un program de acţiune cu caracter local pentru .,progresul
invăţămintului agricol şi industrial din jud. Sătmar" a fost propus ta 16 februarie 1920 de către I. Costin, directorul
şcolii agricole de la Baia Mare. El cerea o şcoalA de grădinărit, cu toate ramurile aparţinătoare la Baia Mare, o
şcoală industrială pentru lem..nârie ta Şomcuta Mare şi una pentru meşteşugar ;la Bicsad. Idem, dos. nr. 3/1920,
p. 39.
•• Idem, dos. nr. 2/1921, p. 121, 128, dos. nr. 49/1921, p. 3. ,.Către şcoala elementară Pecica. MaghiarA, Sic,
Baia Muc, Sllişte. Alăturat vă inaintăm un e:dras din Regulamentul de aplicare al legii lnvăţămlntulni agricol, inferior
şi elementar, rugtndu-vă să-I studiaţi cu amănuntul şi să-I puneţi In aplicare odată cu Inceperea noului an şcolar
1921-1922. Veţi da copii dupâ articolele 87, 91, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 117, şi 135 peraonalului didactic şi administrativ, spre a-şi putea cunoaşte mai bine atribuţiunile". Idem, dos. 52/1921, p. 20. O copie după
re~ulamentul trimis nu a râmas In arhivă. El trebuie sâ fie identic cu Regulamentul din 1903 (cu completărlle ulterioa·
re) pentru aplicarea legii !nvâţămintului agricol din 1901. Cf. C. Hamangiu, Codul general al Rom4r~iei, vot. III, I.egi
uzuale (1900-1907), p. 2706-2727.
11 I,oc. cit., fond CDRA, mapa 13/1919, f. 374-375.
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a rămas neaplicat. Nu avem nici u.n indiciu rcă s--ar fi înfiinţ·at, în anii 1919-1921,
astfel de şcoli.
P. Russu vorbea în proiectul său2 4 , numit de fapt clisertaţie, de şcoala agronomică elementară. Subtitlul dat în paranteză, "şcoală de repetiţie şi şcoală pentru
adulţi", dovedeşte că autorul a avut în vedere pentru şcolile elementare agricole
două categorii de elevi: pe cei în virstă de 12-15 ani, a căror prezenţă o socotea
obligatorie, şi elevi trecuţi de virsta şoolarităţii, ţămni formaţi deja, maturi, cu
participare benevolă.
A cerut în acelaşi timp extinderea şcolilor agricole la fiecare sat, preconizind învă
ţămîntului o durată de 3 sau 4 ani (cite 2 zile ,pe săiptă:mină). Primul an era socotit
ca pregătitor pentru tinerii şi vîrstnicii neştiutori de carte. Insista pentru un învă
ţămînt practic în primul rînd, la c?.re să participe atit băieţii cit şi fetele din sat.
Scopul şcolii a fost astfel formulat: "Băieţii, ca viitori econom.i, să fie capabili
de a conduce şi lucra independent şi raţional averea lor, ca buni gospodari". Evident, era vorba de acei băieţi care aveau perspectiva 1nrtemcierii unei gospodării,
de fiii burgheziei să~ti. Ceilalţi - "lucrătorii economiei", cum îi numeşte P.
Russu, :-- ar f.i trebuit prin intermediul şcolii ,,să fie în stare cu mai multă uşurinţă
şi rentabilitate a-şi cîştiga în mai mare grad cele trebuincioase pentru susţinerea
lor şi a familiei". I<'etele trebuiau învăţate să conducă treburile casei "în mod raţional şi pe un nivel mai ales".
Acestea erau, în linii mari, punctele de vedere exprimate la 1 mai ·1920 de către
directorul "şcol'ii agronomice" de la Pecica Română. Nu s-a bucurat de o aplicare
in .practică nici acest proiect, deşi se pare că a fost analizat şi, poate, părţi din
el au fost reţiunte chiar ca principii de organizare a şcolilor elementare agricole.
Ceea ce ne face să credem acest lucru sînl sublinierile pc de o parte, şi tăierilc
pe de altă parte, efectuate lll'l!a5iv pe manu5cri5ul proiectului.
In aceeaşi vreme, între 10-12 mai 1920, a avut loc la Cluj şi o .consfătn.tire a directorilor şcolilor de agricultură din Transilvania. S-a discutat acolo problema organizării învăţămîntului agricol de toate gradele, elementar, inferior, mediu şi superior. Nu cunoa5tem dezbaterile in amănunt. Presa a consemnat doar evenimentul -şi entuziasmul cu eaTe IS-a susţinut deZ"\'lOltarea învăţă:mintului agricol ţinindu~c
seama de organizarea acestuia în TransilVIania şi vechea Românie2s.
Tort în presă s-a amintit de un memoriu, înaintat Resortului agriculturii, din
partea praf. 1. Bojaru, privind organizarea şcolilor elementare, medii şi superioare
de agricultură2 6 • La importanţa şcolilor elementare de agricultură cu sugestii
privind organizarea lor s-a referit şi prof. I. Oţoiu2 7 • El le-a socotit ca o continUJarc
:1 învăţămîntului primar rural, cuprinzînd in mod obligatoriu copii ce au împlinit
12 ani. Tjmpul afecbat şcolarizării era de 3 ani, eventual mai mult chiar. Toamna şi
primăvara elevii ar fi trebuit să facă pr<actică :agricolă, diferentiat pentru "a se acomoda îndeletnicirilor locale", iar în timpul iernii lecţii teoretice, după un program
gbneral alcătuit la fel pentru toale şcolile de acest grad. Proi. Otoiu
atribuia 1aceslor
•
şcoli rolul de a înarma "pe viitorul gospodar cu toate cu.noştinţde practice de can·
•• I.oc. cit., fond D.A., dos. nr. 13/a/1920, p. 47-56.
•• Patria (Cluj), nr. 104 din 16 mai 1920, p. 2.
21
lnfr4ţirea, nr. 51 din 5 octombrie 1920, p. 2.
17
ldtm, nr. 37 din 16 septembrie 1920, p. 2-3.
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are nevoie la intocmirea şi acanjarea gospodăriei sale, potrivit stărilor locale de
climă, sol, comunicaţie etc"28.
Toate proiectele de organizare ale învăţămîntului agricol elementar amintite
aveau în vedere instrui::-ea fiilor de ţ.irani, cu gindul ca ei să se reintoarcă apoi
in ~t, la gospodăria părinţilor. Vizau o instruire a copiilor de ţărani înstăriţi, cei
care aveau în gcnl'ral la ce se reintoarce acasă. Excepţie a făcut doar P. Russu,
care s-a gindit şi la instruirea ,.viitorilor lucrători" ai pămîntului, adică a muncitorilor zileri, al{ttu:·i dP "viitorii proprietari". Părerile erau identice şi in caracterul
::~tribuit şcolilor C'lcm<'ntare. Au pus un accent deosebit pe activitatea practică a
elevilor, ţinindu-sc seama de indeletnicirea principală a ţăranilor in regiunea din
care şcoala îşi recruta elevii. Invăţămintului teoretic i se acorda locul doi, cerindu-se
cursuri generale la IL'l pentru toate: şcolile elementare de agricultură. Ceea ce a
diferit, era durata in\'aţămintului. Martinovici, mai realist, dorea să reducă invă
ţămîntul la un an, Oţoiu să-1 extindă la cel puţin 3 ani, iar Russu la 4 anii. Situaţia internă, caracteristică anilor 1919-1920, ca şi tendinţa de a se organiza invă
ţămîntul agricol din Transilvania după modelul din vechea Românie, au făcut ca
pmiectele amintite !'{1 ră.minc.i neaplicate. Cert este că la inceput vechile şcoli de repetiţie economi~.i :1u funcţionat cioar acolo unde împrejurările locale le-au îngăduit. In anul Hl~O. all fost trecut(' in administraţia Secretariatului general al
agriculturii29 , fiind cuprinse in bugetul accstuia':o. S-a păstrat, temporar, şi în acest
an regulamen~ul şi programul vechilor şcoli de repeliţie economică, cu limba de
predare româneasc-i1 insă. Acolo unde situaţia locală cerca, predarea s-a putut face
şi in limba maghiară sau în ami.>C'lc liml>iJI• folosindu-se chiar cărţile de am:iC).lltură ungureşti''~ . .o\ fo..;t păstrată şi vechl·a conducere a şcolilor, dacă s-a depus
JUrămîntul de fidditall' fată de statul român' 1J.
Numărul şcolilor <'11·mentarc de agricultură nu era prea mare. ln bugetul financiar pe anul 19~0-Hl:.?l, au fost cuprinse' doar 10 şcoli de acest grad. Pe parcurs,
au mai fost depist<.~l!' alte 4 şcoli, despre care nu se ştia la intocmirea proiectului
de buget. Sint amiatite şcolile de la Baia Mare, Baia Sprie, Oareii Mari, Cojocna,
Crasna, Halmeu, Pecica Maghiară, Pecica Română, Sătmar, Remetea, Satu Lung,
Salu Mare nr. 1, Satu Mare nr. 2, Socodor, Şomcuta Mare, Vinţul de Sus'14 •
Administrarea Jur se pare că a adus Direcţiei agricole multe greutăţi, ceea ce o
determină să se şi lips~ascâ de o bună parte din ele la primul prilej ivit. In ianuarie 1921, DirecţiunC'a învăţămîntului primar şi normal din Transilvania a solicitat Direcţiei agricole trecerea şcolilor elementare de 'agricultură sub indrumarea sa.
Se argumenta acC'<:~stâ cerere cu apartenenţa în trecut a şcolilor elementare de agricuJtUiră respectiv de repetiţie economică la Ministerul Instrucţiunii Publice şi mai ales
c-u dorinţa institutorilor din cadrul acestor şcoli de a~i menţine astfel anumite drepturi
(n•chime, gradaţii). Şeful Ser viei ului agricol de la Cluj a opiniat pentru predarea şcolilor
dementare agricole. cu excepţia celor de la Pecica Maghiară, Oojoona şi Baia Mare,
11

ldem, p. 3.
" Arh. Stat. Cluj, fond D. A., dos. nr. 2/1920, p. 121, 164.
•• Idem, p. 121.
11
Idem, dos. nr. 3/1920, p. 81, nr. 13/a/1920, p. 118.
•• Idem, dos. nr. 13/a/1920, p. 104.
11
Idem, p. 69, 118.
" Idem, dos. ur. 2/1921, p. 180, nr. 49/1921, p. 3.
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ce urmau să fie orgunizate de către serviciul 'agricol, după modelul şcolilor elementare agricole din vechea Românie35.
O lună mai tîrziu, Emil Petrini a cerut intr-un raport adresat Ministerului agriculturii şi domeniilor aprobaxea dispoziţiunilor luate deja în vederea predării şcoli
lor elementare de agricultură Ministerului Instrucţiunii. Erau excluse şcolile de la
Cojoona, Pecica Maghiară şi Sit 3 ~;. I.Ja 1 rr.li8Jrtie, Ministerul agriculturii a aprobat
această acţiune, iar cu o lună m~i tirziu, un număr de 1::: şcoli elementare agdcolc au
trecut la Direcţia învăţămîntului priiUaJr norunaP 7• Aceste şcoli nici n-au mai figurat
în ·bugetul m.recţiei agricole pe exerciţiul 1921-1922. Au fost trecute în schimb cele
de la. Baia Mare, Cojocna, Pecica Maghiară şi Sic, a.lillintite împreună cu o şcoQlă
elementară de economie şi lăptărie alpină, nou înfiinţată la SălişteJB.
în anul 19:31. după 1 aprilie, eforturile de organizare s-a:u îndreptat în exclusivitate ş.pre şcolile element::lrc agricole de la Baia Mare, Cojocna, Pecica Maghiară, Sic
şi Săllşte. La o parte din aceste şcol,i, încercările de deschidere au datat încă din
anul precedent.
Şcoala elementară de pomicultură şi agricultură din Baia Mare a figurat printre şrolile de acest grad, incepind cu anul 1920, continuînd o veche şcoal<-l de repetiţie . economică. Paralel, cu o conducere şi administraţie separată, a existat la
Baia .M/are şi o statiune de experienţă pomicolă. Din cauza unor condiţii locale special~, procesul de învăţămînt a început efe<:tiv abia la 1 octombrie 192P9 •
Ca director al şcolii a fost numit mai intii preotul din Recea Cdstur, Ioan Costin.
pentru care Consmul Dirigent ceruse, la 30 martie 1920, Mitropoliei greco-catolice
de la .Blaj concediu pe o durată de un an, spre a putea conduce, ca director, şcoala
dementară de pomicultură şi agricultură din Baia Mare. Numirea acestuia ca director al şcolii se făcuse. probabil, mai 1nainte. La 5 ianuarie 1920, şeful staţiunii
cxper,imentale pomicole, Mange Alexandru, semnase o declaraţie prin care se obliga
să ţ~nă el cursurile pînă la 15 aprilie 1920, _cind directorul titular urma să se mute
in loca,litate. Dintr-un raport întocmit de 1. Costin la 8 aprilie, det>prindem că nu-şi
luase încă in primire efecbiv postul de director al şcolii, deşi un alt raport, din 27
marttE1 1920, era semnat de el în această calitate40.
Două luni mai tîrziu, la 20 iunie 1920, Ioan Costi..n şi Alexandru Mange au semnat
o convenţie prin care, din propriP iniţiativă, au declarat că doresc să treacă unul
în ·locul celuilalt, primul ca ş<'f al staţiunii, al doilea ca director al şcolii. DLrccţiunea învăţămîntului agricol de la Cluj a aprobat acest schimb la 26 iunie 1920,
retroactiv, cu data de 1 iunie41. Problema direcţiunii se clariJiicase astfel. Mai ră
mill")~a: nerezolvată problema localului. Clădirea şcoli~ a continuat, încă la începutul
lui -septembrie 1920, să fie ocupată de arunată. S-au făcut intervenţii din pal'tea lui
E. J;>eţrini, pe lîngă Corpul VI armată de la Cluj, în scopul evacuării ~colii, in ru?a
f<>l incit cel puţin pînă la 1 octombrie 1920 să poată mcepe cursurile. Rezultatul
u Idem, dos. nr. 2/1921, p. 121.
.. Idem, p. 180 şi dos. nr. 49/1921, p. 3.
37
Este vorba de şcolile de la Baia Sprie, Careii Mari, Crasna, Halmeu, Pecica Română, Remetea, Sa tu Lung, Sa tu
Mare, nr. 1 şi nr. 2, Satu Mare Vii, Şomcuta Mare, Socodor. Idem, dos. 48/1921, p. 2.
11
Idem, dos. nr. 2/1920, p. 164-165.
11
Idem, dos. nr. 9/1922, p. 390.
.. Idem, dos. nr. 3/1920, p. 3, 6, 7, 16.
" Idem, p. 15, 46.
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a fost negativ. Intervenţiile pentru evacuarea şcolii, repebate mereu, au rămas fără
efect în întreg anul şcolar 1920-1921, deşi dorinţa ţăranilor băimăreni de a frecventa
cursurik şcolii fusPSc mare. Pînă la 12 octombrie 1920, au fost înscrişi 60 de
elevi 42.
In anul şcolar următor - 1921-1922 - şcoala avea înscrişi numai 15 elevi, român~ şi maghiari, toţi bursieri. Dispunea de două cadre didactice, Alexandru Mange,
instituoor şi director, şi Ioan Jidvean, institutor. Amindoi aveau pregătire pentru
şcolile elementare şi cursuri de agricultură 43 • Pentru practica elevilor şcoala a .preluat grădina pomicolă a vechii staţiuniH.
A doua şcoală elementară ag1 icolă, cea de la Pecica Maghiară, a continuaJt şi ea
activitatea unei şcoli de repetiţie economică, infiinţată aici in 1908, specializată în
cultura cerealelor, grădinărie şi apicultură. Ea fusese transformată in şcoală elementară agricolă la 31 august 1921, iar primele examene de admitere pentru cursul
J s-au ţinut la 1 octombrie 1921. Numărul elevilor nu a fost mare, abia 14, faţă de
55 din anul şcolar 1919-1920, şi 76 din anul _şcol&" urmăbor 4 ~. Programa analitică
fusese trimisă acestei şcoli, precum şi cele de la Sic, la 14 octombrie 1921 40 •
Şcoala

de agricultură din Pecica Maghiară, condusă de Munteanu
cu un institutor, Livia Imbrea, era bine gospodărită, cu clădire
şi fermă proprie, cu inventar agricol în dotare. lncepind cu anul 1921 a înlocuit
cultura ccr~alelor in asolament bicnaJ., cu un asolament de patru ani considerat mai
rentabil, mai raţionalt7.
Infiintarea şcolii elementare de agricultură din Cojocna a figurat in bugetul financiar al direcţiei agricole de la Cluj, pe exerciţiul 1921-1922 48. Deschiderea şcolii
nu s-a realizat in perioada cercetată de noi. S-a puctat corespondenţă intre direcţia agriculturii de la Oluj, prefectura judeţului şi primăria comunei Cojocna. S-au
întîlnit in sat, în vara anului 1921, subprefectul şi pretorul, directorul ales pentru
vlib:larea şcoală, primarul şi preotul pentru a hotărî ce-i de făcut. Reprezentanta
oomunală a ţinut şi o şedinţă ordinară cu acelaşi obiect. Concluziile la care au
ajuns toţi factorii amintiţi erau defavorabile înfiinţării unei şcoli elementare de
agricultură la Cojocna. Conducerea comunei a invocat lipsa olocalului corespunzător,
greutatea rechiziţionării de clădiri particulare pînă la construirea unui local propriu, potrivit, neangajarea comunei la suporbarea unor cheLtuieli materiale ale şcoLii
şi, in sfir.şit, neproductivitatea terenului posedat de şcoală, aşezat şi in loc cu greoaie căi de acces 49.
Iulian,

elementară

încadrată şi

Luind in considerare obiecţiunile invocate de antistia comunală, directorul Serviciului agricol a propus să se renunţe la deschiderea şcolii elementare de agricultură
de ,la Cojocna, patronată de direcţia agricolă, a cerut autorizaţie pentru suprimarea
sa din buget, şi trecerea şcoLiri la Ministerul Instrucţiunii, de care aparţinuse iniţial
şi în cadrul căruia a funcţionat ca şcoală de repetiţie. Ln acL'laşi timp s-au purtat
n
u
u
••
u
.,
.,
••

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

p. 26, 52, 57, 58, 64, 67, 69.
dos. nr. 9/1922, p. 374, 390.
dos. nr. 2/1921, p. 169.
dos. nr. 9/1922, p. 281-282, dos. 1/1921, p. 31, 41, 44,
dos. nr. 52/1921, p. 20 .
dos. nr. 9/1922, p. 285 .
dos. nr. 29/1921, p. 9, nr. 2/1921, p. 164.
dos. nr. 29/1921, p. 9, 14, 15, 17, 18, 21.

~5,

47, 73.
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pentru deschiderea unei şcoli elementare de ag~ricultură la Tarcea, în loc
de Cojocnaso.
Incercări pentru deschiderea unei şcoli elementare agricole s-au făcut şi la Sic.
Aici exi.sta o clădire corespunzătoare. Şcoala avea şi ceva pămînt pentru practica
elevilor, 28 iugăre teren arător, la care s-au mai adăugat ctieva iugăre prin arendările forţate, îi lipseau Îtnsă elevii, mobilierul ,şcolar şi inventarul agricol51 .
Demersurile directorului de şcoală, Iancu Anton, pentru completarea invenrtarului
au .primit aviz favorabil, in verme ce elevi( au continuat să lipsească. Dintr-'l.ln raport telegrafic rezultă că în decembi"ie 1921 şcoala nu avea nici un elev 52 • Problema elevilor a rămas nerezolvată şi în anii 1\.lT'Illători, ceea ce a şi determinat
transformarea 'icolii elementare agricole în şcoală casnică pentru fete53.
Ideea înfiinţării şcolii de lăptărie alpină la Sălişte, concretiLJată prin inscrierea
unei astiel de şcoli in bugetul financiar 1pe exerciţiul 1921-1922, a fost bine primită
de autorităţ-ile comunale şi sptăjinită matedaliceşte de la inceput. Primăria comunei
Sălişte a acceptat deschiderea cursurilor in lO<'alul vechii şooli de stat, a dispus amenajarea unei mori părăsite pentru grajduri, şi a pus la di~oziţia şcolii teren in
suprafaţă de :225 iugăre (păşune). In acelaşi timp, o asociaţie locală pentru valorificarea laptelui a oferit în scopul 1nstruirii practice a ,elevilor localul său şi toate
aparatele de care dispunea. La 15 octombrie 1921, şcoala avea un di1·ector delegat,
pe inginerul agronom Chircă Ion, şi la aceeaşi dată ar fi trebuit să incearpă şi cur.mrile. Inaugurarea şi deschiderea şcolii s-a făcut însă mai tirziu, la 12 ianuarie 192254 •
Scopul şcolii elementare de Jăptărie aLpină de la Sălişte era de a valorifica ,,sistematic şi raţional" laptele produs in gospodăriile sătenilor, "de a indruma crescă
torii [de vite] şi [în general] locuitorii din partea locului către o industriaHZiare a
laptelui şi a derivatelor sale", de a forma din elevid şcolii viitorii mai.ş.tri-lăptari
bine pregătiţi, spre a veni ,,în ajutorul acestei !I'amuri economice"3·'. Şcoala elementară de lăptărie alpină de la Sălişte a fosb prima şcoală de acest gen, plasată
intr-un potrivit Joc.
Tot în invăţămîntul agrar elementar s-au incadrat şi şcolile de economie casnică
de fete. Acestea erau amintite in proiectul de organi:z.are al învăţămîntului agricol,
pregătit de Martinovic.i în 191956. Trei din ele au fost organizate şi şi-au deschis
cunrurile în anul şcolar 1921-1922. La Belinţ •(jud. Timiş) erau in primul an şcolar
9 eleve, la Folt (jud. HunedoaTa), 14, iar ·la Lomb (jud. Cojocna) 15. La primele
două şcoli elevele au fost ;recrutale dinJtre fiicele de ţărani din satele învecinate,
iar l.a Lomb, dintre orfanele de războis7.
Programa analitică pentru materiile teoretiiCe şi practice ,care urmau să fie predate
in şcolile de economie •camică a fost trimisă acestora l.a 15 decembrie 1921. Pro~a
avea un caracter provizoriu, susceptibil de completări ulterioare"s. Şcolile deschise
•• Iucm, p. 18 .
• , Illem, p. 7, 86.
•• Idem, dos. 1/1921, p. 87.

" Activitatea şcoa/e/or de agricultură, pîuci iu anul 192./ ... , p. 354.
•• Arh. Stat. Cluj, fond D.A., dos. nr. 29/1921, p. 25, 50, 51, 53 şi dos. 9/1922, p. 631.
" Idcm, dos. nr. 9/1922, p. 631, 634.
"Loc. cit., fonu CDRA, mapa 13/1919, f. 374-375 .
• , Loc. cit., fon<l D.A., dos. nr. 9/1922, p. 702, 705.
u Idem, uos. nr. 52/1921, p. 14. Programa analitici't la p. 15-19.
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au dispus de personal didactic, una scu 4ouă invăţătoare, precum şi de cîte o maestră
de ţesut. Toate aveau teren pentru cultura cerealelor, pentru grădinărie şi pomiculturăso. Prin aceste şcoli s-a urmărit răspîndirea "cunoştinţelor raţionale de
gospodărie" in rindul fetelor de ţăranico. Desigur, într-un cerc foarte restrins, avind
in vedere numărul lor redus.

*
Din materialul cercetat şi prezentat rezultă că invăţămîntul agricol elementar
din Transilvania s-a desfăşurat in anii 1919-1920 in vechile şcoli de repetiţie economică. Lecţiile au fost ţinute, in acelaşi timp, în limba română, maghiară, sau şi
in una şi in alta. Elevii şi profesorii şi-au continuat c:ursurile şi activitatea după
,·cchiul regulament şcolar. Elevii înscrişi din nou au fost primiţi indiferent
cie naţionalitatea lor.
Proiectele de organizare ale invăţămintului agrar elementar din Transilvania,
din aceiaşi ani, puţin realiste (mai ales prin durata şi aria de răspîndire preconizate,
ţinînd seama de perioada in care şi pentru care fuseseră elaborate), au rămas
neaplicate. La această situaţie au contribuit, desigur, şi tendinţele ce s-au manifestat, ca o parte din şcolile elementare agricole să treacă la Ministerul Instrucţ.iunii
Publice, şi numai in număr redus să rămma m cadrul Ministerului Agriculturii şi
al Domeniilor, ultimele urmînd a li organizate după sistemul şcolilor elementare
ele agricultur{l din Yeochea Romanie.
In anul 1921 s-au materializat aceste tendinţe, s-a realizat atunci trecerea a
1:.! şcoli elementare agricole la Ministerul Instrucţiunii Publice şi s-a pornit sau
cuntinuat acţiunea de organizare a şcolilor de la Baia Mare, Cojocna, Pecica Maghiară, Sic şi Sălişte, parte din ele reuşind să-şi deschidă cursurile in anul şcolar
1921-192:.!, p1""C'dind după o programă analitică unică şi funcţionînd potrivi_t · U!lUi
regulament w1ic.
Perioada 1919-1921 s-a caracterizat, în general, prin dorinţa de organizare şi
prin tendinţa de unificare a procesului d~ învăţămînt agricol, elementar, din Transilvania, cu cel de dincolo de Carpaţi. Rezultatele obţinute în organizarea şcolilor
elementare agricole au fost modeste. Urmele războiului au făcut ca cei trei factori
esenţiali: baza materială. profesori şi elevi, să se intrunească la un loc cu gr~u
în această vreme. Procesul unificării invăţămintului agricol elementar din Transilvania făcuse, in schimb, paşii hotăritori in această vreme.
MARCEL

ŞTIRBAN

ENTWURFE ZUR ORGANISIERUNG DES LANDWIRTSCHAF.TLICHEN
GRUNDSCHULUNTERRICHTES IN SIEBENBDRGEN 1919-1921
(Zusammenfassung)
Der Verfasser geht - wie sohon der Titei besagrb - den hauptsăchlichen Organisationsentwilrfen des landwirtschaftlichen GnmdschuLlliilterrichtes in Siebenbilrgen
nach, die zwischen 1919 und 1921 eingereicht wurden.
" Idem, dos. nr. 9/1922, p. 702-705.
Idem, dos. nr. 2/1921, p. 166.

10

https://biblioteca-digitala.ro

:\OTE,

DISCUŢII,

RECENZII

779

Mithilie cinE's zum Grosstcil unverăffentlichten Dokum<:.ntenmaterials, aber untL·r
Verwendung auch schon veri:Hfentlichter Arbeiten, wird theoretisch und praktisch
der Weg des landwirtschaftlichen Grundschulunterrichtes im Laufe von drei Jahren
yerfolgt. Es wird zunachst kurz bei der Situati.on des landwirtschaftlichen Unterrichts in Siebenbiirgen im allgemeinen, an dem der Krieg tiefgehende Spuren
hin1ef1la.ssen hatte, an seinem Ausgangspunkt, haltgemacht; hierauf werdE'n drei
Organisationsentwilrfe. wovon zwei unver5ffentlicht, aus den Jahren 1919-1920
studiert; der eine war von C. Martinovici, Direktor des landwirtschaftlichen Unterrichts in Siebenbilrgen vcrfasst, den anderen zeichnet P. Hussu, Direktor der
Okonomie-Vbungsschule von PC'Cica. Ein drittes, auch hier besprochenes,
aber verăffentlichtes Projekt war das von Prof. I. Oţoiu. Der gesamtc Vorgang
der Organisierung des landwirtschaitlichen Grundschuluntcrrichts mit seinen zwei
sich ergebenden Richtungen wird vorgelegt: eine, die auf Verminderung der landwirt:schaftlichen, dem Ackerbauministerium beigeordnetcn Grundschulen ausging,
die zweite zur Organisierung der verbliebenen Schulcn nach dem in Altrumănien
gi.iltigen System. Anhand von konkreten Beispielen wird zum Abschluss der Organisierungsprozess filr die landwirtschaftlichen Grundschulen van Baia Mare, Cojocna,
Pecica, Sălişte und Sic verfolgt.
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MUZEUL DE ISTORIE DIN BLAJ

In cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la revoluţia
română din 1848, nu departe de istorica Oîmpie a Libertăţii, într-o clădire veche
ce păstrează nealterată o parte din specificul arhitecturii de epocă, s-a organizat
noul muzeu de istorie a Blajului, cuprinzînd exponate din antichitate şi pînă astăzi.
Organizat într-o viziune modernă şi ştiinţifică în care structura de arhitectură
se îmbină armonios cu o prezentare grafică ce pune în valoare exponatul, muzeul
este T'ezultatul muncii comune a Direcţiei Aşezăminte din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, a Muzeului de Istorie a Partidului Comunist, a
mişcării revoluţionare şi democratice din România, a Muzeului de istorie din
Alba Iulia, a Muzeului şi filialei Arhivelor Statului din Blaj. Execuţia tehnică a
fost realizată de I. S. Decorativa din Bucureşti.
Primele trei săli ale etajului I sînt afectate secţiei de arheologic. După ce
vizitatorul este introdus în tematica primei săli cu <ajutorul unui text de prezentare
a orinduirii comunei primitive, citeva exponate datînd din neolitic, mărturii arheologice descoperite în această zonă şi în împrejurimi atestă vechimea unei civilizapi
străvechi pe aceste meleaguri. Colecţii de topoare din piatră, răzuitoare, alături
de cîteva vîrfuri de săgeată din silex şi vase ceramice aparţinînd culturilor
Lumea Nouă, Turdaş, Petreşti suscită atenţia vizitatorului ce păşeşte pragul
acestei săli.
Cîteva vase frumos ornamentate cu incizii prin împunsături succesive sau prin
motivul ,,boabelor de linte" redau perioada de trecere de la epoca neolitică la
cea a bronzului.
Ceramica aparţinînd culturii Wietenberg şi mai ales cunoscutei culturi Noa o
intilnim prezentată în cîteva vitrine, după care facem cunoştinţă cu prima epocă
a fierului, HallSitatt, prin mărturiile ~heologice expuse: unelte şi arme din bronz,
securi, lănci, brăţări, piese de harnaşament, marea majoritate provenite de la
Uioara, Ighiel, Aiud sau Şpălnaca.
Tot din prima perioadă a epocii fierului întîlnim la începutul celei de a 2-a
săli cr"1leva descoperiri aparţin.ind necropolei scitice din oraşul Blaj.
O parte însemnată din cea de a doua sală este afectată celei de a doua etape
a epocii fierului.
O frumoasă hartă prezintă sintetic spaţiul carpato-dunărean în care au trăi·t
şi locuit triburile dacice.
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Pe hartă sint marcate localităţile cu denumiri dacice, triburi, riuri, descoperirile arheologice din acest timp. Tot aici vizitatorul face cunoştinţă cu informaţii
preţioase ale unor scriitori antici ca Herodot, Florus, Dio Cassius despre populaţia
dacică. In aceru.tă sală două fotografii de mari proporţii rredau cetăţile dacice de
la Piatra Craivii şi Căpilna. Intr-o vitrină sint prezentate şi citeva materiale de
nuaa.ţă celtică, vase de ceramică şi arme de fier.
Cea de a treia sală a acestei secţii prezintă epoca romană şi perioada de
formare a poporului şi a limbii române. Vechiul teritoriu al Daciei romane, descoperirile arheologice efectuate sint sintetizate tot cu aj ut.orul unei hărţi. Harta este
încadrată de vitrine cu obiecte (ceramică, opaiţe, fragmente de mo:mic, tuburi de
canalizare, monede romane, din argint şi bronz) din această epocă. Sint expuse de
asemenea monumente epigrafice, diferite sculpturi (Mithras, Jupiter), precum şi
diferite alte piese deosebit de valoroase. Prin cele expuse in această primă parte
a muzeului, este ilustrată, de altfel logic, permanenta locuire a acestor meleaguri
român~ti, vechimea şi continuitatea populaţiei autohtone.
O hartă impresionantă, cu teritoriul pe care s-a format poporul şi limba
romănă, d(-schide secţia de istorie modernă şi contemporană de la cel de al doilea
etaj.
Documente originale de arhivă, cărţi rare, ediţii princeps, stampe şi fotografii
ale vremii, piese tridimensionale şi alte exponate dovedesc elocvent cele doaă
momente de seamă din istoria Blajului, oglindite in această secţie: Şcoala ArdeImnA şi Revoluţia română de la 1848 (Adunarea de pe Cîmpia Libertăţii), încadrate logic şi firesc in i'>toria intregii ţări, cu legăturile indispensabile determinate
de aceeaşi viaţă economică şi socială comună, aceeaşi limbă şi aceleaşi obiceiuri.
Din tematica muzeului se desprinde cu claritate lupta comună a locuitorilor
de pe aceste meleaguri, indiferent de naţionalitate, împotriva jugului străin,
impotriva aservirii social(' interne.
"Răscoalele ţărăneşti din Transilvania impotriva nobililor şi statului feudal la
care au participat infrăţlţi ţărani români, maghiari şi saşi, au constituit puternice
l0vituri date orinduirii feudale şi puterii nobiliare", menţionează un text din
prilllP. sală a muzeului.
Cîteva fotografii şi documente originale, al"'me de epocă, redau aspecte din
timpul acestor răscoale comune, 1437 (Bobilna), 1514 (Gh. Doja) şi altele. F..ste
expus aici cunoscutul codice al lui Werb6czy referitor la introducerea şerbiei in
Transilvania. Unul din marile momente ale istoriei noastre naţionale, a luptei
pentru făurirea statului naţional unitar, prezentat in muzeu, il constituie domnia
lui Mihai Viteazul, primul domnitor român care a realizat, deşi pentru ·scurtă
vreme, unirea celor trei ţări române. ,,Pohta ce am pohtit ... şi hotarul Ardealului,
Moldovei şi Ţării Român~ti" sint cuvintele maTelui voievod care impresionează
deosebit vizitatorul care priv~te acest panou. Comunitatea de limbă şi cultură a
poporului român, atit de bine reliefată in pagLnile cronicarilor, a constituit o
premisă fundamentală in menţinerea conştiinţei de unitate in evul mediu intre
românii din Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. "Toţi românii ori unde
s-ar afla ei dintr-o fîntînă au izvodit şi ClH'ă" - formula această idee sto'lnicul
Constantin Cantacuzino, al cărui portret tmpreună cu cel al cărturarilor Nioolae
Olahus, Miron Costin şi Dimitrie Caniemir îl in1liLnim pe panoul ce are ca titlu:
Cultura românească premisă fundamentală în afirmarea conştiinţei de unitate".
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Exponatele de pe acest panou ilustrează totodată faptul că aceşti cronicari au fost
precursorii cărturarilor de mai tirziu ai Şcolii Ardelene.
După cum se ştie, la sfîrşitul secolului al XVII-lea Transi·lvania a fost incorporată în imperiul habsburgic. Impotriva regimului autocrat imperial, pentru libertate naţională şi revendicări sociale s-a dezvoLtat lupta comună a românilor,
maghiarilor, saşilor şi secuilor, înscriind neuitate pagini de eroism.
Documente originale, stampe ale vremii, portretele celor trei mari conducă.Luri ai
iobagilor de la 1784, Horea, Cloşca şi Cnşan, reliefează vizitatorului fap-tul că
înăsprirea asupririi naţionale şi sociale a determinat nemulţumirea maselor şi
ridicarea la luptă. Referindu-se la aceste evenimente K. Marx spunea: "Hocea a
devenit eroul povestirilor populare şi simbolul renaşterii Daciei", iar Nicolae
Bălcescu scria că "Horea a scris programa politică şi socială a revoluţiei viitoare".
Citeva panouri ce se desfăşoară în continuare în această sală sint destinate dezvoltării economice, sociale şi politice a ţărilor române la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea şi prima jumătate a secoluLui al XIX-lea. Sint expuse stampe ale
diverselor oraşe ca Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Brăila, Cluj, grafice referitoare la
creşte!'ea populaţiei urbane in Transilvania in 1847, faţă de 1787, statistica populaţiei pe naţionalităţi în Transilvania la Hl48, legăturile comerciale ale Transilvaniei în 1837 cu Principatele româneşti şi provinciile turceşti. Alte exponale
dovedesc că ţăranii refuz.au să îndeplinească muncile pe moşiile groiilor şi marilor
proprietari. "Poporul, pe care nu-l apără nici o lege, e scOiS la sapă, işpanii (vechilii)
şi judleţii domneşti îi mînă apoi ca pe vite cu băţul de alun, de se-na.lţă un nor
de praf în urma lor" - scria Simion Bărnuţiu la acea vreme. Prima sală a acestei
secţii se incheie cu prezentarea revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, ecoul pe care
aceasta a avut-o peste munţi.
,.Ţărănimea română de aici priveşte cu simpatie evenimentele din Ţara Românească şi dacă s-ar produce o incursiune din partea aceea s-ar arăta fără îndoială
dispusă să i se alăture" scria cornitele Hunedoarei Alexandru Nopcea, referindu··se la această revoluţde.
Următoarea sală, a cincea în circuitul muzeului şi a doua în această secţie,
este afectată aproape în totalitate Şcolii Ardelene, activităţii politice şi culturale
a Blajului, acest focar de cultură şi luptă politică pentru drepturile românilor
ti'&lSilvăneni. "Cine nu cunoaşte numele glorioase ale lui G. Şincai, P. Maior,
S. Micu Clain, Paul Iorgovici, Gh. Lazăr, cari prin cultivarea limbii şi ·a istoriei
puseseră stîlpii de temelie ai naţionalităţii române şi propagă ideea unităţii sa,le"
scria ma·rele istoric şi revoluţionar N. Bălcescu, sintetizînd activitatea Şcolii
AJ!"delene. Inălţat în matca unui sat cu o vechime multiseculara consemnat în documente încă din secolul al XVIII-lea, Blajul avea să devină ora!? odată cu stabilirea aici a lui Inocenţiu Micu Cl.ain, sub supravegherea căruia s-a edificat.
vestita catedrală ce domină şi azi centrul ora.ş>ului, s-aru construit clădirile destinate
înfiiinţării primelor Ş.."''li superioare romăneşti din Transilvania şi creării "tiparniţllor valahe".
Alaturi de portretul iluministului Inocenţiu Micu Olain, episcop al bisericii unite
din Transilvania, luptător neobosit pentru drepturile politice ale românilor transilvăneni, sînt expuse cîteva documente originale şi xerografiate de mare valoare.
In memoriul adresat de el Dietei Transilvaniei .şi impărătesci Maria Tereza,
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cerea argumentat recunoaşterea naţiunii române: ,.Românii se găsesc răspîndiţi în
toată Transilvania, nu există sat în care ei să fie absenţi".
Sub portretele lui G. Şincai şi P. Maior sint prezentate in original şi copii
citeva din cărţile elaborate de corifeii Şcolii Ardelene: "Istoria pentru inceputul
românilor din Dacia" de P. Maior, "Elementa Linguae Daco-Romanae" şi ,.Istoria
lucrurilor şi întîmplărilor românilor" de Samuel Micu, "Istoria românilor şi a
mai multor neamuri" a lui G. Şincai.
După

cum conchide un text e>..-pus pe acest panou monumental: ,.Ideologia iluorientată împotriva feudalismului, a asupririi sociale şi naţionale, s-a
manifestat puternic la cărturarii şi luptătorii din sec. al XVIII-lea care au evidenţiat originile daca-latine ale limbii române, continuitatea şi unitatea poporului
român". După cum se ştie, actul fundamental al mişcării de emancipare naţională
a populaţiei româneşti din Transilvania la sfîrşitul secolului al XVIII-lea este
memoriul politic, cunoscut sub numele de ,.Supplex libellus Valachorum", primul
program politic al burgheziei române din această parte a ţării. Citeva fotocopii
subliniate cu principalele cereri din acest program fac obiectul unui panou special
din muzeu. In această sală un loc deosebit din punct de vedere muzeistic îl ocupă
viaţa culttu-ală a Blajului, cu legăturile şi amploarea pe care a exer-citat-o asupra
întregului teritoriu românesc. Către Blaj, socotit pentru spiritul său, pentru lumina
cC' ardea în cugetele marilor săi oameni, .,Roma mică", aveau să-şi poarte paşii
Mihail Eminescu, Nicolae Iorga, Aurel Vlaicu şi mulţi alţii.
După cum rezultă dintr-un text: .,Tiparniţa blăjeană a inceput să funcţioneze
la jumătatea sec. al XVIII-lea pc nemea lui Petru Pavel Aran. Publicaţiile ei au
avut o largă răspîndire pe intreg teritoriul românesc". In două vitrine verticale sînt
expuse in original cărţi vechi tipărite aici, împreună cu matriţele r<'spective. "De
aici a răsărit soarele românilor" - spunea Ion Eliade Rădulescu. Intilnim în
aceste vitrine diploma de învăţător a lui G. Şincai de la 1787, registrul veniturilor
şi cheltuielilor pe anul 1784-1826 al mănăstirii din localitate din care rezultă şi
bursele elevilor. Un tabel sugestiv prezintă vizitatorului cîţiva din elevii şcolilor
blăjenc, printre care toţi corifeii Şcolii Ardelene, alături de alte nume cu rezonanţă
fn viaţa culturală şi politică a ţării, ca Simion Bărnuţiu, Timotei Cipariu, George
Bariţiu, Alexandru Papiu-Ilarian, Iacob Mureşanu, Ion Maiorescu, Axente Sever.
Un alt panou este dedicat activităţii altor mari personalităţi cultural-politice:
Gh. Lazăr, 1. Budai Deleanu, Vasile Pop, D. Ţichindeal, Diaconovici Loga, Eufrosin
Poteca, Petrache Poenaru etc.
"Lnima lui Lazăr sălta de satisfacţiunea că vedea realizate dorinţele sale de
redeşteptare a românilor'· scria Petrache Poenaru, după întemeierea Şcolii de la
Sf. Sava. Ultimele panouri din această sală prezintă pregătirea ideologică a revoluţiei de la 1848, mişcările sociale şi acţiunile politice premergătoare. Sînt expuse
cronologic primele ziare şi reviste româneşti, ca "Albina românească", "Curierul
românesc", "Gazete. de Transilvania", ,,Dacia Hterară·' etc., alături de portretele
celor ce le-au intemeiat. Se remarcă pe aceste panouri printre alte exponate o
foaie de titlu a lucrării lui Stephan Ludwig Roth "Lupta pentru limbă in Transilvania", in care el sublinia: "In zadar se căznesc domnii de la Dieta din Cluj să
dea Transilvaniei o limbă oficială. Transih·ania nu are nevoie de o asemenea
ministă,
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... Ea are o limbă a sa: nu este nici limba germană, nici cea maghiară, este
română pe care o ştiu toţi fără să o fi învăţat".

Al doilea mare obiect al expoziţiei şi adevărat moment culminant in succesiunea tematică a acesteia il constituie revoluţia din 1B48 in ţările române cu un
accent firesc pe evenimentele revo}uţionare din Transilvania, în cadrul cărora
BlaJul a jucat un rol primordial.
Pe o hartă care deschide a şasea sală a muzeului, sînt prezentate principalele
centre revoluţionare ale Europei la 1848, după care in mod unitar şi cronologic
este tratată revoluţia română.
Alături de o vedere panoroamică a Iaşului .în 1848, intilnim expuse, printre
altele, programele revoluţionare intitulate sugestiv: "Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei", ,,DorinţelE" partidei naţionale in Moldova", care ne dezvăluie ideile
progresiste ale revoluţionarilor moldoveni, în concepţia (:ărora, de pildă, înfăptuirea
unităţii naţionale era socotită drept "cheia de boltă fără de care tot edificiul
naţional s-ar prăbuşi".

Amplul fenomen de deşteptarP revoluţionară a poporului român in acea .,primă
a popoarelor" din 1848 în toate 1cele trei ţări române este ma11cat prin două
ilustTaţii simbolice: "România rupîndu-şi cătuşele pe Cîmpia Libertăţii", a lui
C. D. Rosenthal şi reprezentarea alegorică "Deşteaptă-te române". Sint redate
alăturat versurile primei strofe a poeziei lui Andrei Mur~anu, intitulată .,Răsunet"
- o veritabilă Marsilieză românească a vremii. Urmându-se fh·ul cronologic al evenimentelor, este redată apoi in mod .ampLu şi sugestiv evoluţia stării de spirit revoluţionare din Transilvania pînă in preajma măreţei adunări de la Blaj din 3/15 mai
1848. Acte originale, xeroxuri, fotocopii, fotografii stau mărturie unor vremuri de
o deosebită efervescenţă, creionind o adevărată frescă a evenimentelor din primă
vara lui 1848. Circulare ale autorităţilor feudale din Transilvania, care încearcă
să pună stavilă avintului revoluţionar al maselor, manifeste revoluţionare ale
vremii, apelul-chemare la prima adunare de la Blaj din 30 aprilie 1848, redactat
de profesorul Aron Pumnul, luări de atitudine ale revoluţionarilor inainta,ţi români,
germani şi maghiari faţă de proiectata unire forţată a Transilvaniei cu Ungdria,
corespondenţa lui Cipariu cu Bariţiu despre atmosferoa revoluţionară din Blaj
- iată citeva din materialele cele mai semnificative din această parte a muzeului.
De asemenea, se remarcă extrasul din gazeta radicală maghiară "Cinsprezece Martie ..
din 26 mai 1848, care scria referitor la intenţia dietei feudale de a hotărî unirea
Transilvanie; cu Ungaria: "Dieta nu reprezintă decit citeva sute de oameni, românimea reprezintă Ardealul intreg". O fotografie sepia, de mari dimensiuni, redă
imaginea de o măreţie copleşitoare a adunării de la Blaj din 3/15 mai 1848, care
ne apare ca .1 moment culminant a:l revoluţiei din 1848 din Transilvania. Alături.
se află pagina 1 din protocolul măreţei adunări, formula jurămîntului depus de cei
40 000 de participanţi, apelul prin care Comitetul naţional român ales cheamă
poporul la }nfăptuirea hotăririlor de pe Cimp1a Libertăţii. Sint expuse, de asemenea, ziarele revoluţionare blăjene "Organul naţional" şi "Invăţătorul poporului",
precum şi două materiale legate de evenimentele revoluţionare din Banat, care
l-a avut ca exponent principal pe Eftimie Murgu. O listă cuprinzătoare a ·revoluţionarilor moldoveni şi munteni prezenţi la adunarea de la Blaj subliniază, în
modul cel mai sugestiv, caracterul unitar al revoluţiei din 1848 în Ţările Române.
vară
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In aceeaşi sală se mai află expus drapelul cu care elevll Blajului comemorau in
deceniile următoare, an de an, măreaţa adunare, precum şi un fragment din
monumentul ridicat in 1903 pe Cîmpia Libertăţii in amintirea evenimentului. Alte
panouri sint afectate revoluţiei din Ţara Rom!nească cu principalele documente
programatice, "Proclamatia de la Jslaz", imaginea insufleţitei adunări de pe Cîmpia
Filaret, un steag al revoluţionarilor munteni, corespondenţa purtată de ac~tia cu
moldovenii şi ardelenii, aprecierea lui Bălce~u despre adunarea de la Blaj, cărţi
referitoare la aceste eveniminte. Caracterul unitar al revoluţiei din 1848 in ţările
române ca rezultat al comunităţii de idealuri este ilustrat admirabil şi printr-o
hartă de mari dimensiuni, pe care sint marcate centrele principale unde s-a
aprins şi a strălucit puternic flacăra revoluţiei - Iaşi, Blaj, Islaz, Bucureşti, Lugoj,
Munţii Apuseni, Sf. Gheorghe etc. Acest adevăr incontestabil este relevat prin
cuvintde tovarăşului Nic."'lae Ceauşescu: "Plămădite in condiţii asemănătoare, desfăşurindu-se in aceeaşi perioadă, predominind ţeluri comune, evenimentele revoluţionare din 1848 au avut un car-acter tmitar in toate ţările române; in centrul lor
se aflau pretutindeni de~fiinţarea servituţilor feudale şi eliberarea ţărănimii iobage,
introducerea libertăţilor democratice burgheze, scuturarea dominaţiei străine şi
realizarea unităţii şi independenţei naţionale, obiective democratice care interesau
cele mai largi pături sociale, corespundeau năzuinţelor afirmărli de sine stătă
toare a naţiunii române''. Impresionantă este, de asemooea, prezentarea grupată u
portretelor celor mai de seamă revoluţionari din cele trei ţări române in frunte
cu ppincipalii ideologi: Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu şi Simion Bărnuţiu,
alături de Avram Iancu, Ion Eliade Tiădulcscu, Alexandu Ioan Cuza, Gheorghe
Baritiu, Andrei Şaguna, Eftimic Murgu, V. Akcsandri, Alex<:mdru Golescu, Stefan
Ludwlg Tioth, Pctofi S<lndor, Caslache Negri, Gheorghe MaghCTu, Alexandru Papiu
Ilarian, Timotei Ciparlu, Aron Pumnul etc.
Continuarea revoluţiei in Transilvania pînă in vara anului 1849 este viu şi
bogat reprezentată in prima parte n celei de a şaptea săli. Citeva exponate ilustrează cea de a treia adunare de Ia Blaj din septembrie 1848, in cursul căreia
miile de participanţi au hotărit să treacă la luptă armată deschisă pentru apărarea
drepturilor lor sociale şi naţionale. Manifestele Intitulate: "Către fraţii unguri, secui
şi saşi" şi "Propunerile românilor pentru intemeiere<.~. unei adevărate frăţietăţi
cu saşii" ne vorbesc l'locvent d<'6pre dorinţa revoluţionarilor români de a se infrăţi
cu naţionalităţile conlocuitoare in lupta pentru o soartă mai bună. După o panoplic
de arme dintre care unele aparţinînd foştilor prefecţi Ion Buteanu şi Vasile Moldovan, un panou ne evidenţiază cu tărie personalitatea lui Avram Iancu, sub a
cărui conducere in Munţii Apuseni s-a creat pentru citeva luni o veritabilă republică ţărănească. Portretul marelui revoluţionar este însoţit de citeva cuvinte ale
emoţionantulul său testament, intocmit in 1850: "Ultima mea voinţă, unicul dor al
vieţii mele, este să-mi văd naţiunea mea fericită". Vizitatorul va fi apoi Impresionat, fără îndoială, de cele citeva scrisori originale şi obiecte personale, aparţinînd
lui Avram Iancu şi prefecţilor săi: Ion Buteanu, Petre Dobra, Simion Balint, Nicolae
Solomon.
Sint expuse apoi fragmente din scrisoarea adresată de Avram Iancu revoluţiona
rului maghiar Simonfy pentru acţiuni comune, răspunsul acestuia, documente cu
strădaniile lui Bălcescu, Bolliac etc. pentru realizarea colahorărll revoluţionare.
După ce vizitatorul va fi t;-ecut in revistă epl$0adele emoţionante ale revaluţiei, de
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la primele manifestări pînă la infringere, va inţelege pe deplin importanţa excepţională a evenimentelor de la 1848----.1849 care vor sta la temelia evoluţiei istorice
ulterioare a poporului român. In acest sens, sint deosebit de semnificative aprecierile tovar-ăşului Nicolae Ceauşescu, care spunea: "Cu toate că a fost înfrîntă,
cu sprijinul intervenţiei brutale a trupelor ţariste, otomane şi habsburgice, revoluţia
de la 1848 a aV'llt consecinţe profunde asupra evoluţiei ulterioare a poporului român".
Realizînd o reuşită sinteză a evenimentelor următOOJre, muzeul ne prezintă
mai intii actul înfăptuirii Unirii Moldovei cu Ţara Românească la 24 ianuarie 1859,
ca rezultat al luptei maselor populare în frunte cu remarcabile pC"rsonalităţi ca:
Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogă1nkeanu şi alţii. Este prezerubat ecoul acestui
memorabil eveniment în Transilvania. ·ln acele zile Alexandru Papiu-Ilarian scria:
"Românii din Transilvania, în împrejurările de faţă numai in principate privesc ...
Cînd s-a ales Cuza domn, entuziasmul la românii transilvăneni era poate mai
mare decit in principate".
Este prezentată apoi ampla mişcare culturală românească de după crearE'a României moderne, remarcabilul rol al Blajului în frunte cu marele cărturar Timotei
Cipariu. Remarcăm cîteva documente originale între care: diploma de membru
fondator al "Astrei", acte şi fotografii legate de prezenţa lui Cipariu la sesiunile
Academiei Române.
Sala a şaptea se încheie cu eroicul moment al cuccririi independenţei de stat a
României, în 1877, cu care prilej poporul român din Transilvania a dovedit din
nou o puternică solidaritate cu fraţii de dincolo de munţi. Dintre piesele originale
deosebite, consemnăm un număr din "Gazeta Transilvaniei" cu relatări despre
cucerirea redutei ,.Griviţa", o scrisoare a preşedintelui Societăţii de lectură din
Blaj, care solicită un abonament la ziarul "Războiul" din Bucureşti, precum şi
citeva arme şi decoraţii din timpul războiului de independenţă. "Cauza ostaşului
român e o cauză generală română; vi.ctoria lui c a intregii naţiuni, fie aceea
risipită în oricare parte a lumii" scria "Gazeta Transilvaniei" în iunie 1877.
In următoarea sală este prezentat la inceput importantul moment al constituirii
Partidului Naţional Român din Transilvania la 1881.
Alături de fotografiile cunoscuţilor flruntaşi români din Transilvania: Gheorghe
Bariţiu, Vincenţiu Bab€ş. Ioan Raţiu şi Vasile Lucaciu, pot fi admirate aici măr
turii originale privind Conferinţa naţională a P.N.R. din mai ·1881, redactarea şi
răspîndirea "Memorialului·· lui Gh. Bariţiu în 1882, din însărcinarea aceleiaşi
conferinţe.

Urmează un panou închinat mişcării memorandiste, cea mai importantă ridicare
pentru revendicările naţionale şi sociale ale românilor transilvăneni în intervalul
1849-1918, dominat de cuvintele remarcabile rostite de Ioan Raţiu în faţa nedreptei instanţe judecătoreşti, la Cluj, în timpul "Procesului Memorandului": "Existenţa unui popor nu se discută, se afirmă".
Evenimentul de însemnătate istorică al creării pa!I'tidului politic al clasei muncitoare din România. în anul 1893, ocupă un "loc central în sala a VIII-a a muzeului.
IntHnim aiiCi figurile unor militanţi de seamă ai proJetariatului român l:ntre
care: C. Dobrogeanu-Gherea, I. C. Frimu, Panait Muşoiu, Carol Farkas, alături
de alte documente valoroase.
Un spaţiu important este acordat în această sală bogatei vieţi culturale a Blajului, pusă în slujba idealului de libertate şi unitate naţională. Ziarul "Unirea",
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"Revista politică şi literară", alte publicaţii apărute la Blaj la sfîrşitul serohllui
al XIX-lea şi inceputul secolului al XX-lea, prezente aici in original, ne vdrbesc
despre marea efervescenţă a Blajului ~n aceşti ani, despre rolul său deosebit in
potenţarea conştiinţei naţionale a poporului român. In această direcţie, un rol
remarcabil 1-au avut serbările ,,Astrei" ce s-au desfăşurat la Blaj in 1911', cu
prilejul implinirii a 50 de ani de la crearea acesteia. Intilnim aici expuse cărţi
poştale originale semnate de Caragiale şi Coşbuc, imagini din timpul zborului demonstrativ făcut de Aurel Vlaicu.
Pe un alt panou sint prezC'nt3tC' materiale semni fic3tiw• legat<' dC' primul război
mondial. în cursul căruia s-a manifestat cu tărie dol'inţa dC' libertate şi unitate
naţionali1 a poporului român.
Măreaţa adunare naţională de la Alba Iulia, de ld 1 Decembrie 1918, eveniment
C'pocal in istoria României, ne apare in muzeu ca o strălucită implinire a programului naţional al revoluţiei de la 1848. Pc două panouri sint expuse documente şi
piese muz('istice deosebit de valoroase, intre care cuvîntarea lui Vasile Goldiş
(in original), două din cele şase volume de documente originale ale Unirii, documente ce sint in măsură să readucă in memoria Yizitatorului întreaga însemnătate
a actului Unirii Transilv<miei cu România.
In spaţiul final al muzeului este jalonată sintdic dclivilatca desfăşurată J·~
P.C.R in fruntea clasei muncitoare. de-a lungul celor două decenii de existenţă
a sa in afara legii. Prodigioasa activitate a partidului comuniştilor, a celo~la'ltc
forţe progresiste este subliniată prin imagini dintre cele mai grililoare.
Pe două panouri cu o grafică deosebită este prezentat actul de la 23 august 1944,
moment de răscruce in istoria poporului român.
Intr-o formă sintetică, clară, sint prezentate apoi evenimentele trăite de contemporani, de la victoria insur<'C\i<'i naţionale antifasciste armate pînă ia Congresul
al X-lea ~i Conferinţa Naţ.ională a P.C.R. din iulie 1972, poLitica internă şi externă
a statului nostru.
Pe ultimele panouri sînt prezentate aspecte din timpul vizitelor efectuate in
judeţul Alba de conducc:rea de partid şi de stat in frunte cu tovarăşul Nicolae
Ceauşescu.

Amintim intre acest<'a: vizita din 1966,
rului Unirii, in toamna anului 1972 şi in
a 125 de ani de la revoluţia din 1848.
citeva imagini ale Blajului contemporan,
culturale din judeţul Alba.

1968 cu prili'JUl sărbătoririi sC'micentenamai 1973 cu prilejul aniversăTii la Blaj

Tot pe acC'Sle panouri sînt prezente şi
ale noilor obiective economice şi SoCial-

"Cea mai înaltă preţuire pe care o putem da înaintaşilor noştri, acelora care
s-au jertfit, care şi-au dat viaţa pentru ca poporul nostru să trăiască liber, să-şi
făurească destinele aşa cum doreşte, spunea tov. Nicolae Ceauşescu la Blaj in
mai 1973, este de a ne lua angajamentul solemn că vom acţiona in strînsă unitate,
sub conducerea partidului nostru comunist, pentru înfăptuirea neabătută a programului elaborat de Congresul al X-lea şi de Conferinţa Naţională, pentru bună
starea şi fericirea naţiunii noastre socialiste, pentru socialism ~i comunism pe
pămîntul României!".
STELIAN POPESCU
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DAS GESCHICHTSMUSEUM VON BLAJ
(Zusa mmenfassung)
Gegenstand vorliegenden Artikels ist das anlăssLich des L5 -j ă hrigen Jubil ăums
der Revo1ution von 1848 ne uorga nisierte Geschichtsmuseum von Blaj. Das Auss tellungsmaterial wird in zwei Abteilun gen gezeigt: eine fi.ir Archăologie und eine fi.i r
moderne und zeifbg.en&sische Geschichte. Sie beleuchten die Ha uptmomente der
Geschichte unseres Volkes, worunter: die TăUgkeit der "Sieben biirgischen Schulc",
den Ablauf der 48-er Revolution, dri. e Vereinigung Siebenbi.it·gens mit Rumănien ,
Aspekte der rumăni sc hen Geschichte nach der n ationalcn a ntifasc histischen bewaHneten Ins urrektion vom 23. August 1944.
Das neue Geschichtsmuseum von Blaj stellt eine beachtensw erte Errungenschalt
dar und widerspiegelt - neben viele n anderen - den kubturellen Au:lischwung
Rumăniens in den Jahren des S ozialismus .
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Robert du Mesnil du Buisson, .Etudes sur les dieux pheniciens herites par
l'Empire romain, Leiden 1970, 149 p., 39 fig. şi 10 pl. in 8° - .Etudes preliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain - XIV - publ. de M. J. Vcrmasercn.
Prefaţă 1.-XX.; !.-Divinităţi astralc pc tabletelc de la Ras-Shamra: 1-30;
II .....caracteristicile mitologiei feniciene după Philon din Byblos: 30-56; III.-Panteonul de la Byblos: 56-105; IV.-Zeii emigrnnţilor asiatici în Egiptul persan: 117-129;
Note despre grifon: 129-131; Note despre şerpii celeşti: 131-138; Index alfabetic:
138-148; Lista planşelor: 148.
LuCTarea -ce o prezentăm este o culegere de studii al căror liant este tema comună
analizată, concepţia religioasă canaaneană.

In cuprinsul întregiri lucrări este adeseori relicfată caracteristica esenţială a religiei canaaneene, conform căreia zeii şi oamenii sînt consideraţi membri ai aceleiaşi
familii; El "creatorul", fiind tatăl zeilor şi al oamenilor. Această concepţie familială
se regăseşte în gl'uparea zeilor (El şi Asherat; Yarh-Nikkal; Ba cal şi Anat; Ashtar
şi Ashtart etc.) ce cuprinde un zeu tată, o zeiţă mamă şi uneori un zeu fiu sau fiică.
Triadele feniciene sînt deosebite de triadele divine mesopotam.iene obişnuit astronomice. Frecvenţa animalelor in iconografia canaaneană şi îndeosebi a taurului
este ·Corelată de R. M. du Buisson, importanţei domesticirii boilor pentru dezvoltarea agricolă a acestei ţări. Treptat însă din dorinţa de a stabili o mare familie a
zeilor şi oamenilor, zeii şînt reprezentaţi în .formă predominant umană.
Intre sursele principale pentru reconstituirea religiei feniciene o deosebită importanţă prezintă textele tabletelor de argil~ gravate cu caractere cuneiforme sau
intr-o limbă protofeniciană descoperite la Ras-Shamra (vechiul Ugarit) şi lucrarea
lui Philon din Dyblos şi prin el a lui Sanchoniaton pe care pretinde că l-a tradus.
Principalele capitole ale lucrării lui R. M. du Buisson pornesc de la izvoarele
menţionate la care se adaugă rezultatele noilor descoperiri, amplificîndu-1~ semnificaţia şi clarificînd unele aspecte prin ar:.aliza critică a unor texte semitice şi
greceşti şi prin metodele c:omparativiste.
I. - Divinităţile astrale din tabletele de la Ras-Shamra ce fac obiectul cercetării
in primul capitol al lucrării Kosharot sint zeiţe care, după opinia autorului, ar
putea fi eventual echivalate cu Pleyadele (Plei:ades). In acelaşi capitol, studiul
asupra Aurorei şi Crepusculului cu reprezentările frecvent întîlnite pe cilindri
:.~.eului stelei de dimineaţă ce devorează antilopa sau cele care oglindesc mitul ani-
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malier al planetei Venus. Credinţa feniciană că soarele şi alţi aştri s-ar culca in
mare s-ar dator~. după R. M. du Buisson observaţiilor zilnice ale unui popor care
are marea la apus.
II. - Urmărind trăsăturile caracteristice ale religiei feniciene, aşa cum ne este
cWloscută datorită lucrării lui Philcn din Byblos, autor de la sfîrşitul sec. I şi
primele decenii ale sec. II e.n., R. M. du BuiS&Son supune unui atent examen
critic informaţiile autorului antic. Intre divinităţile a căror semnificaţie şi echivalare este discutată amintim pe: Teos Hypsistos, Hadad. de la Bacalbek devenit
Jupiter Heliopolitanus. Este reliefat caracterul predominant agrar al zeilor Hadad
şi Dagon. R. M. du Buisson subliniază şi modul în care concepţia filozofică evemeristă a lui Philon din Byblos se oglindeşte in expunerea problemelor cercetate.
III. - In prezentarea panteonului de la Byblos, asemănător celui cunoscut şi
prin textele de la Ras-Shamra, alături de divinităţile fondului semitic (El-Diane,
Aliyan Bacal-Anat etc.), apar şi cele datorate aportului egiptean (Hathor, !sis,
Sarapis) şi aportului grec (Afrodita). Deosebit de interesante sint influenţele reciproce, unele oglindite şi in imaginea compozită a transpunerii plastice a unor
divinităţi.

Zeii emigranţilor asiatici in Egiptul persan sint după dedicaţii, repreantroponimia dedicanţilor: egipteni, babilonieni, vest semitici şi evrei.
Ultimele note ale lucrării au ca obiect grifonii, cărora le conferă un rol deosebit
in mitul animalier al planetei Venus şi şerpii celeşti, consideraţi in mitologia semitică simbol al nemuririi.
Pînă la apariţia in aceeaşi colecţie a unei lucrări despre divinităţile punice,
cunoaştem prin lucrarea lui R. M. du Buisson doar o parte a ,.moştenirii" zeilor
de origine feniciană, fără a putea aprecia şi răspîndirea lor in provinciile Imperiului.
Prezentind evoluţia dogmelor şi imagisticii pentru unele divinităţi încă din
mileniul al III-lea lucrarea conţine informaţii utile şi oferă sugestii interesante in
cercetarea unor divinităţi orientale, cîteva atestate şi în Dacia (Jupiter Heliopolitanus, Baaltis, Teos Hypsistos).
IV. -

zentări

şi

SILVIU SANIE
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Edit B. Thomas, HELME. SCHILDE. DOLCHE. Studien i.iber romisch-pannontscn.e
Waffenkunde, Akademiai Kiad6, Budapest, 1971; 55 p. text şi note, 3 planşe în
culori, 80

planşe

alb-negru.
p. 7; I. - Coifuri. Coifuri de paradă din bronz cu ornamente relicfate, p. 11-13; Coifuri de fier cu creastă şi cu plăci protectoare, laterale, p. 13-25,
N"ote, p. 26-27; II. - U m b o-uri, p. 31-42, Note, p. 43-44; III. - Pumn a 1 e,
p. 47-53, Note, p. 54-55. Plan.şe - figuri - desene. Lista planşclor, figurilor şi
desenelor, p. 141-143; Index alfabetic, p. 147-150.
Coifurile, scuturile şi pumna·lele aparţin echipamentului de luptători; ele sînt
arme de atac, dar mai ales arme de apărare. Pe lîngă vitejia pensonală, executarea
pompoasă a armurii indică .şi rangul luptătorilor în toate epocile.
Pentru romani, cărora le plă·cea fastul şi la care viTtuţile războinice au ojuns
să fie respectate în mod cu totul special, în general nu era indiferent în ce fel
de "uniformă" erau îmbrăcaţi ostaşii care aveau datoria, între altele, şi de a
propaga între seminţiile "barbare" ideea de Im,periu.
Er:hipamentul luptătorilor romani a fost totdeauna cit se poate de practic ş-..
potrivit vremii. Cu toate acestea, pe lîngă cara~ul utilitar, corespunzător modului de a purta război, confecţionarea "plăcută" a armelor constituia în permanenţă
o preocupare însemnată.
Şi în armata romană eroismul a fost onorat în m:aiÎ mmte feluri: acordarea
unor distincţii militare, precwn şi a unor piese de armură de paradă. In majoritatea cazurilor armele de paradă au fost bogat ornamentale, în acelaşi timp insă
ele au corespuns celui mai înalt grad al cerinţelor conducerii războiului.
Aceste arme, pe lîngă efectul lor moral datorat strălucirii .şi specificului lor, au
format un izvor nesecat în trezirea continuă a sentimentului, spiritului războinic,
eroic roman. Ele sînt, totodată, şi documente isrbor1ce importante.
Luînd în considerare toată a~ceastă gamă a celor mai diferite arme, dar mai ales
rolul lor jucat în viaţa şi istoricul Imperiului roman, prelucrarea ştiinţifkă a unor
tipuri de arme, fără îndoială, ne tra.ns1:11ite o serie de .cunoştinţe noi ÎP ceea ~e
priv~te cucerirea şi romanizarea provinciei Pa.nnonia. La fel, ele permit să vedem
mai clar unele probleme politice, de conducere militară (strategică) etc. ale Imperiului roman tirziu pe teritoriul acestei provincii danubiene.
Studierea celor mai variate ornamente cu care aceste arme au fost împodobite,
precum şi a întregii simbolistici, oglindite prin decoraţiunile figurative antropomorfe, zoomorfe .şi vegetale, cum sînt cele în relief, gravate, lucrate în stilul
Prefaţă
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"au repousse" sau chiar pictate (mai mult, in cazul unor pumnalc se poate vorbi
de aplicarea aurului, argintului in formă de plăci subţiri sau a smalţului de
diferite culori), ne permite să aruncăm o privire asupra manifestării omogene
a ideii de Imperiu, asupra unei ,,ideologii" atit de caracteristice pentru acest vast
colos prin excelenţă mediteranean. Ideea de Imperiu a jucat, fără nici o îndoială,
un rol extrem de important in procesul de romanizare, in procesul de contopire,
de amalgamare al celor mai diferite popoare şi populaţii din cele mai îndepărtate
colţuri ale acestui stat enorm, fiind subjugate in diferite perioade şi in cele mai
variate împrejurări istorice de către falnica armata romană care, totodată, a fost
şi cea mai bună propagatoare a acestei concepţii, conduse din centrul Imperiului.
Luind ca bază chiar numai această situaţie, putem afirma că publicarea celor
mai reprezentative arme, cunoscute astăzi in Pannonia, constituie o cerinţă a
istoriografiei contemporane. Necesitatea apare şi mai stringentă dacă ne gindim
la faptul că o astfel de lucrare rccapitulativă, de caracter sintetic, nu ne-a fost
cunoscută nouă pînă acum de pe teritoriul provinciilor est-dunărene. Nu scade cu
nimic din importanţa valorosului studiu al autoarei Edit B. Thomas nici faptul
că anumite pasaje din lucrare au fost publicate cu diferite ocazii in paginile WlOr
reviste de specialitate, cum sint de pildă Folia Archaeologica sau Archaeologiai
şi

Erte~>ito.
F<iră pretenţia de a cuprinde toate piesele, autoarea reuşeşte să treacă în revistă
o "dare de seamă'· - după cum ea însăşi se exprimă - foarte utilă, demnă de
urmat, a celor mai valoroase exponate din categoria armelor de paradă descoperite
în Pannonia. In cadrul fiecărui grup de arme cercetătoarea scoate in evidenţă,
intr-un mod judicios, locul r.umcroaselor exemplar(' găsite in provincia amintită,
făcînd trimiteri la alte frumoosc analogii, pru\'enitc din diferite provincii (Britanma,
Germania, Mesopotamia etc.). Edil. B. Thomas studiază cu acurateţea necesară problema datării obiectelor prC'ZC'n~te. punC' in discuţie problema atelier.:-lor unde
s-au confecţionat şi, inainte de toate, facC' o descriere amănunţită a tuturor detaliilor privind procesul de fabricarc şi de executare a lor. In legătură cu umbo-urile
se p1·ezintă şi un tabel comparativ. foarte instructiv, al diferitelor ornamente ce
impodobe!'c piesde de la Szazhalombatta, Dunafoldvar (R. P. Ungară), Mainz A-B
(R. F. Germania) şi Hălmeag (R. S. România), iar in ccl'a ce priveşte pumnalele
publică şi un tabel sinoptic, înfăţişînd procesul evolutiv al acestor arme uşoare din
perioada lui Octavianu..;; Augustus şi pînă in timpul domniei bătrînului Nerva.
Indexul de la capătul \'ulumului uşurează foarte mult folosirea datelor din 'lucrare.
Tema, in ceea ce priveşte pro\'incia Pannonia, este foarte actuală, deoarece pe
porţiunea pannonică a Dunării, recent, cu ocazia unor lucrări de dragare in albia
fluviului, a ieşit la iveală un pum.nal splendid, iar un scut ornamentat (cel de
la Szazhalombatta) a fost găsit aproape de mal.
Din punctul nostru de vedere, ni se pare important de r~levat umbo-ul roman
găsit la Hălmeag (jud. Sibiu), expus in Muzeul de istorie al R. S. România din
Bucureşti, care, de altfel, se încadrează perfect in cercul pieselor d<· acC'st gen
provenite de la Dunafoldvar, Szazhalombatta, Mainz, Vindonissa etc.
Tocmai datorită cauzelor şi calităţilor enumerate mai sus, această lucrare o recomandăm cu căldură specialiştilor antichităţii romane, şi, in primul rînd, celor care
se ocupă de problema armamentului din Imperiu.
ŞT. FERENCZI
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LASZLO FERENC
(1873-1925)
In memoriam

In 1973 se împlinesc 100 de ani de la naşterea unui om de ştiinţă din Transilvania. Redacţia Acta Mu:sei Napocensis se opreşte cu pioasă reculegere asupra amintirii activităţii sale.
F..ste vorba de eminentul arheolog de numele căruia se leagă descoperirea primelor vestigii ale culturii Cucuteni-'Th-ipolic în colţul de sud-est al Ardealului.
Nă<>c~..;t la 28 iunie 1873 în OI"aşul Sfintul Gheorghe (jud. Covasna), F. Laszlo a urmat
clasele p!l"imare, prroum şi cele secundare în oraşul .natal. Clasele superioare lc-'a frecventat la liceul reformat din Cluj, unde şi-a obţinut maturitatea. S-a înscris la Universitatea din Cluj, la facultatea de ştiinţe natui"ale şi geografice. A obţinut titlul
de doctor în 1896, ocupînd timp de un an postul de asistent universitar, ca botanist
si geograf. Intorcîndu-se în oraşul său natal, a fost numit, în calitate ele profesor
secundar, la liceul Szekely Mik6 din localitate. Lărgindu-şi cercul preocupărilor
ştiinţi:ffi'Ce, a acordat o atenţie din ce în ce mai pasionată cercetărrilor de etnogrnfic
locală, privind populaţia secuiască, precum şi arheologiei preistorice. Numit în
1902 custode al fostului Muzeu Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, Laszlo a ajuns
sufletul acestei instituţii, ridicind organizarea ei la o treaptă superioară, îmbogăţind, totodată, colecţiile interesante şi valoroase de etnografic şi de arheologie.
Pe lîngă ceilalţi funcţionari şi colaboratori ştiinţifici ai ~uzcului, el a avut merite
deosebite în ceea ce priveşte eforturile depuse pentru construirea noului edificiu
al Muzeului. Concomitent şi-a început cercetările pc teren, pc·ntru a depista noi şi
noi aşezări, precum şi vestigii arheologice.
Graţie

acestor periegheze, respectiv săpăturilor executate de e-l în apropierea
Sf. Gheorghe, apoi la Olteni şi, în sfîrşit, la Ariuşd, Muzeul Naţional &c~iesc a ajuns să fie unul din Iocarele
cele mai importante ale activHăţii de cercetare arheologică în Transilvania. Ceramica pictată neolitică tîrzie- eneolilică, de tip
Cucuteni-Tripolie. ,a ajuns să fie ilustrată intr-Q m8111ieră excepţională prin descoperirile
numeroase ale lui Laszl6, înainte de toate pe teritoriul fostului judeţ Trei Scaune.
Un loc de frunte îl deţine in preocupările sale staţiunea neolitică-eneolitică de la
Ariuşd, cuprinzînd patru straturi de locuire, ou un bogat material ceramic pictat
şi nepictat, aşezare eponimă a respectivei culturi arheologice.
oraşului

deosebit, un talent de cei"Cetare şi o răbdare uimifie un bun cercetător, demn de urmat, a cărui metodă
exactă, conştiincioasă şi precisă se adevereşte la fiecare pas, nu numai în privinţa
alegerii, sortării, prelucrării migăloase a materialu1ui recoltat, ci şi în rapoartele lui

Avind un spirit de
toa·re, Lâszl6 a ajuns

observaţie

să
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de săpătură, publicate in Dolgozatok, in Archaeologiai Srtesito, în A Szekely Nemzeti MU.zeum Svkănyvei sau in Dacia.
In orice caz, tot istoricul săpăturilor executate la Ariuşd, cu toate detaliile
topografice şi stratigrafice, atit de preţioase, este strins legat de numele lui.
Apreciat nu numai de colegii săi români şi maghiari, dar chiar şi in străinătate,
in Gc>rmania şi Marea Britanie, in Austria, in Polonia, în Rusia, Laszl6 a fost un
cercetător de prim rang, în activitatea căruia metoda a fost totdeauna la înălţimea
zelului său. Moartea lui neaşteptată, in 16 septembrie 1925, a constituit o mare pierdere pentru cercetarea arheologică a preistoriei Daciei. Figura şi activitatea lui
rămîn un exemplu, atit pentru noi, cit şi pentru generaţiile viitoare de arheologi.
REDACTIA
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PRESCURTARI BIBLIOGRAFICE
ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

ACMIT
ActalArchBp
ActalArehCarp
ActaMN
ActMuz
AEM

AHAC
AIGR
AHO
A liP
AISC

Ann~p

Apulum

AA
AR
ArchiErt
ArchHung
ArhMold
AM Olt
ARMSI

Banatica
BOM:I
BerRGK:.
BIAB
BJ
BKL
BMC

=

Anuarul Comisiunii Monwnentelor Istorice, Secţia pentru Transilv'ania. Cluj, I (1926-28), Iti (1929), III (1930-31), IV (1932-38).
Acta Archaeologica. Budapest, I (1951) şi urm.
= Acta .Archaeologica Carpatica. Krak6w.
= Acta Musei Napocensis. Oluj, 1 (1964) şi urm.
= Din activitatea muzeelor. Cluj, 1955, 1965.
Archaeologisch-epigraphische Mitteilungcn. Wicn, I (1877) -XX
(1896).
= Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj (continuare
a publicaţiei AIIC).
Anuarul Institutului de Geologie al României. Bucureşti, 190î1943.
= Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Cluj, I (1958) şi urm.
Analele Institutului de Istorie a Partidului. Bucureşti, I (1955)
şi urm.
= Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I (1928) - V (1949).
= Annee Epigraphique. Paris.
Apuium, Buletinul Muzeului RegionaJ. Mbia Iuhla. Alba Iulia, I
(1939-1943), II (1943~1945), III (1947-1949), IV ( = Studii
şi comunicări, Acta Musei Re~onalis Apulensis, 1961), V (1965),
VI (1967), VII/1-2 (1968-1969), VIII (1970), IX 0971).
Archaologischer Anzeiger. Berlin, I (1889) şi urm.
Archeologkke Rozhledy. Praha, 1949 şi urm.
= Archaeologiai Ertesit6. Budarpest, 1869 şi urm.
= Archacologia Hungarica. Budapest, I (1926) şi urm.
= Arheologie Moldovei. Bucureşti, I (1961) şi urm.
AT"hivele Olteniei. Omiow, 'I (1920) - XVIII (1939).
= Academia Română, Memoriile Secţiei istorice, seria II, 1886/1887
-1916/1919, seria III, 1922/1923-1944/1945.
= Banatica. [Publicată de] Muzeul judeţean Caraş-Severin. Rcşiţa,
1971.
= Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Bucureşti, I (1908)
- XXXVIH (1945).
Bericht der romisch-germanischen Kommission. Frankfurt a/M ..
I (1904) şi urm.
= Bu1letin (Izvestija) de l'Institut archeologique Bulgare. Sofia,
1 '(1921) şi urm.
= Bonner Jahrbi.icher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn
und der Freunde und F6rderer des R.heinischeu Landesmuseums
in Bonn. Bonn.
Banyaszati. es kohasmti J.apok. Budapest, 1871-1944.
= H. Mattingly, Coins of the roman Empire in the British Museum. London.
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= Buletinul Monumentelor Istorice. Bucureşti, 1971 şi urm.
= Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.
CiYilta romana in Romania. Roma, 1970.
= Henry Cohen, Description historique des monnaies frappef's

BMI
CIL
Civil ta
Coh
DA
Dacia
DissPann
Dolg
DolgSzcged
EDR
EmlKel
ErdM
ErdMuz:evk
ErdRep

sous l'empire romain, Ed. II. Paris-Londres, 1 (1880) - VIII
(189::!).
= Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnaire des Antiquites
grecques et romaines. Paris, 1-V (1877-1919).
Dacia, rccherches et decouvertcs archeologiques en Roumanie.
Bucureşti, 1 (1924)-XII (1948); N.S., Revue d'archeologie et
d'histoire ancienne. Bucureşti, 1 (1957) şi urm.
DissC'rtationes Pannonicae. Budapest.
= Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum :erem- es Regisegtârâbol.
Kolozsvâr - Cluj, 1 (1910) - X (1919).
Dolgozatok a M. Kir. Fcrenc Jozsef Tudomânyegyetem Archaeologi<.~i Intezetebol. Szeged, I (1925)-XIX (1943).
Ephl~meris Dacoromana. Roma, 1 (1923)-X (1945).
= Emh~kkonyv Kelemen Lajos szi.iletesenek nyolcvanadik evfordulojara. Cluj, 1957.
Erdelyi Muzeum. Cluj, 1 (1860)-L (1945).
= Erdelyi Muzeum :evkonyvc. Cluj.
= Erd&ly regeszeti repertoriuma. 1. Oskor (Thesaurus antiqui•tatum
Transsilvanicarum. Tom. I. Praehistorica; Roska Mârton). Cluj,
194~.

:eTTK
Germania
Glasnik

=
=

lLS

InvArch
IstRom
Izvcstija Varna
JOAI
JRS

KolSzle
Ki::izl
KS
LexMyth
MAGW
Marţian,
Marţian,

Materiale
MFM:e
MIA

= Er·tekezcsek a torteneti tudomânyok karebol. Budapest.
Gcrmania, Anzeiger dcr romisch-germanischen Kommission des
DPutschPn Archaologischcn lnstituts. Frankfurt a/M., 1 (1917)
si urm.
= Gla.<.nik Zcmaljskog Muzeja Bosnc i Hercegovine u Sarajevu.
Bulletin du Musee de la Republique Socialiste de BosnieHerzegovine <1 Sarajevo, ser. archeologie. Sai"ajevo.
Inscriptiones Latinac Sclectae, ed. H. Dessau. Berlin, 1 (1892),
II (1902), III (1916).
lnventaria Ar<:harologica. Cor·pus dcs Enscmbles Archeologiques
(publie sous la direction de M. E. Marien).
= Istoria României. Bucureşti, I (1960), II (1962), III (1964), IV
1964).
Izvestija na narodnija Muzei. Bullelin du Musee National a
Varna. Varna.
Jahreshcfte des Osterceichischcn Archaeologischen Instituts
Wien, 1 (1898) şi urm.
Journal of Roman Studies. London, I (1911) şi urm.
Kolozsvâri Szcmle. Cluj, 1941-19H.
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti Mtrzeum Ercm- es Regisegtârabol. Cluj, I (1940)-IV (1944).
Kratkie soobscenija Instituta istorii material'noj kultury. Moskva.
Ausfi.ihrliches Lexikon det· griechi.schen und romischen Mythologie (W. H. Roscher). Leipzig, I (1884)-IV (1937).
Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien,
1912-1941.
1. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal. Bistriţa, 1920.
1. Marţian, Urme din războaiele Romanilor cu Dacii. Studiu
arheologic. Cluj, 1921.
= Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti, 1 (1953)-VIII
(1962).
= A Mara Ferenc Muze<u.m Evki..inyVP. Szeged.
MatPrialy i issledovanija po arheologii SSSR. Moskva - Lehingrad.
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Muzeumi es Konyvtari Ertesito. Budapest, 1 (1907)-XII (1918).
Muzeul.
Muzeul de istorie al Transilvaniei (=MAC, MIC, MuzlstCluj).
Numizmatikai KozlOny. Budapest, 1 (1902) şi urm.
Numismatische Zeitschrift. Wien.
D. Tudor, Oltenia romană. Bucureşti (1942), ed. Il (1958), ed.
111(1968).
= Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul implinirii a 60
de ani. Bucureşti, 1960.
= Az osztrak - magyar monarchia irasban es kepben. Budapest.
Prosopographia Imperii Romani. Berlin.
= Probleme de muzeografie. Cluj, 1960, [1964].
= Realencyclopadie der classischen Altertumswisscnschait (PaulyWissowa-Kroll). Stuttgart, 1893 şi urm.
= Repertoriul arheologic al Transilvaniei. Manuscris, la Institutul de istorie şi arheologie Cluj.
Revista Istorică. Bucureşti.
H. Mattingly - E. A. Sydenham, The Roman Imperial OoinagC'.
London, 1 (1923)-V (1933), IX (1951).
= Revista Istorică Română. Bucureşti, 1 (1931)-XVII (1947).
= Max Ebert, Reallexikon der Vorgcschichtc. Berlin, Leipzig,
1 (1924)-XV (1932).
= Romer in Rumanien. Ausstellung des Romisch-C~rmanischcn
Museums Koln und des Historischen Museums Cluj. Koln, 1969.
= Sovetskaja aTheologija. Moskva.
= Sargetia, BuJetinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, 1 (1937),
II (1941), III (= Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara,
1956), IV (1966), V (1968), VI (1969), VII (1970), VIII (1971).
= Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, 1 (1950) şi urm.
= Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti, 1 (1957), II (1958),
III (1960), IV (1968), V (1971).
= Studii şi cercetări ştiinţifice. Cluj, I (1950) - VIII (1957).
= Starinar, organ srpskog arheoloskog drustva. Beograd, I (1884)
şi urm.
= Muzeul Brukcnthal. Studii şi comunicări. Sibiu.
= Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cluj, I (1956) şi urm.
= Siebenbi.irgische Vierteljahrsschrift. Sibiu.
= Studijne Zvesti Arheologickeho Ustavu Slovenskej Akactemie
Vied (=Studijne Zvesti). Nitra, 1952 şi urm.
Tabula Imperii Romani, L 34. Budapest, 1968; L 35. Bucureşti,
1969.
= C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite. Bucureşti,
ed. I (1938), ed. II (germ. şi itai., 1943), ed. III (1945).
Wiener Prahistorische Zeitschrift. Wien.
= Zeitschrift .fiir Ethnologie. Beiilin, I (1869) şi urm.

.\CTA MUSEI NAPOCENSIS X/1973

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

III

I. P. Cluj 5213/197:!

~
A~~-..~
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

