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MOMENTE EPOCALE ALE LUPTEI POPORULUI ROMÂN
PENTRU LIBERTATE, DREPTATE SOCIAL}. ŞI
INDEPENDENŢA NAŢIONALA

Dezvoltarea Româ11iei contemporane este f ,mdamentată, î11 optica

j1tst,1 a partidl4lui

şi stat1tlui nostru, pe temeinica bază de granit " istoriei multiseculare a patriei cu bogatele

ei tradiţii progresiste de lupte şi străda11ii pemm libertate, dreptate socială, unitate şi independenţă naţională. Aşadar, cu claritate, desprindem ideea fundamental,, w privire la necesitatea obiectivă a cunoaşterii de către întreaga noastr,i 11aţiu11e socialistă, În special de
tineret, a minunatului tre~ut de glorie al patriei, a caracterului istoric al luptei com,me îr1
momentele grele ale aceswi glorios trecut - aşa cum a /ost pe vremea lui Mircea, Vlad
Ţepeş, Iancu de Hu11edoar.i, Ştefan sa,e Mihai a româ11ilor, maghiarilor, secuilor, sîrbilor etc. pentru apărarea patriei com1tne, pentrn dreptate socialii. Acest larg şi complex
proces de cu11oaştere istoric,, formeaz,i ,ma di11tre trăsăturile de baz,i ale conştiinţei socialiste
a naţirmii noastre.
Tovarăşul Nicolae Cea1tşescu arăta: .,ln educarea socialistă a maselor, rnnoaşterea istoriei proprii constituie un factor importa11t al dez·1:oltării conştiinţei de sine a popomfoi, al
czmoaşterii a ceea ce a fost înaintat, cu adevărat revoluţionar în trecutul s,iu, precum şi a
ceea ce a fost retrograd şi trebuie combc'itut" 1•
ln sprijinul acestui deziderat, istoria zb1tciumat11l11i pămînt românesc este cronica multiSt'culară a unor e'L·enimente de multe ori tragice, dar şi a unor evenimente în care t<1!entul
plin de originalitate al poporului 11ostrn a creat mimmatul său patrimoniu cultural, toate
acestea formînd veritabile pete de lumin,'i pe fundafol imensului tablou al luptei românilor
pentne · dreptate social,,, unitate şi independenţei naţională. ln asemenea context, istoria noastr:i
aduce un substanţial aport co11stmct1iu marii opere educaţionale ce se desf ăşoar.i azi în România socialistă, în al cărui cadrn înţelegem într-o l1tmină real,i evocarea - cu larg caracter
de masă - a unora sau altora dintre marile momente ale gloriosului nostru trecut.
1n lunile acestui an cînd înfloresc cireşii şi trandafirii, vestind instaurarea primâvcrii,
acum ca şi atunci - în urm,i cu 130 de ani - dar, atunci, o primZivară ce popoarele şi-o
doreau a lor, în semul larg al eliberării din cătuşele feudalismului, al definitivtirii drumului
lor spre progres şi civilizaţie, popoml nostru a aniversat revoluţia burghezo-democratică
de la 1848
,,Revoluţia de la 1848 arată secretarul general al P.C.R., preşedintele R. S. România,
to·varăşul Nicolae Ceauşesrn desfăşurată aproape concomitent în Ţara Româneascc"i, Moldova şi Ardeal, a constituit o necesitate obiectivă a dezvoltării forţelor de producţie, a dcsci'1t1tşării energiei maselor largi populare care au constituit forţa motrice a luptelor revoluţionare pentru lichidarea orînduirii feudale şi a trecerii la o orînduire socială superioară
burghezo-democratică. Ea a constituit o parte integrantă a marilor mişcări sociale din

Nicolae Ceauşescu, Expunere cu privire la actii•itatea politico-ideologică şi cultura/formare a omului nou, constructor conştient şi devotat al societăţii socialiste
multi!ateral dezvoltate şi al comunismului în România, prezentată la Congresul educaţiei
politice şi al culturii socialtste, 2 iunie 1976, Bucureşti, Edit. politică, p. 47.
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acel an, desfăşurate În cea mai mare parte a Europei, demonstrînd strînsa legătură dintre
revoluţionarii români şi forţele revoluţionare din Europa" 2 •
Cerind lichidarea dominaţiei străine şi respectarea dreptului poporului de a-şi organiza
viaţa corespunzător voinţei sale, revoluţionarii, masele populare din cele trei principate române
şi-au înscris în programele revoluţiei dezideratele majore care „demonstrează unitatea de
interese ii aspiraţii a întregului popor, de a trăi 1ntr-rm stat unitar, liber şi independent" 3 •
l n ce priueşte Ardealul, realitatea istorică punea în prim-plan necesitatea obiectivă a
realizării unei depline egalităţi în drepturi a tuturor locuitorilor, fără deosebire de naţiona
litate, ştiut fiind faptul că aici de veacuri trăiau împreună românii, maghiarii, germanii şi
alte naţionalităţi. Această orientare justă ducea la necesitatea unităţii revoluţiei românilor şi
maghiarilor, principiu care a stat la baza acţiunii unor militanţi revoluţionari ca: Nicolae
Bălcescu, Avram Iancu, .,Craiul Munţilor", Simion Bărnuţiu, Aron Pumnul, Ioan Dragoş,
Cezar Bolliac, Simonl/y /6zsef, generalul revoluţionar polonez Iosif Bem, eroul secui Gabor
Aron, militanţii maghiari Petofi Sandor şi T ancsics Mihaly, luptătorii saşi Stephan Lud·wig
Roth, Anton Kurz şi mulţi alţii. Dato,rit,i însii neînţelegerilor dintre conducători, În primul
rînd cei ai revoluţiei maghiare, În lunile ianuarie-iulie 1849 s-a ajuns în zona Munţilor
Apuseni la tragicele evenimente în care armata ţărănească de sub conducerea lui Avram
Iancu a fost obligată să apere cu dîrzenie republica ţărănească română. Semnarea la Seghedi11
în 14 iulie 1849 a „proiectului de pacificare româno-maghiar", după lungi şi greoaie tratati'tJe prelungite din cauza fruntaşilor maghiari, de ,ătre N. Bălcescu, Cezar Bolliac şi Kossuth
lAjos, era deja tardivă, armata revoluţionară maghiară fiind silită să capituleze la .';iiria
lingă Arad ( 13 august 1849 ), de către armatele reacţionare habsburgice şi ţariste, mult
superioare numericeşte 4 •
Lipsa de unitate şi fermitate a conducătorilor revoluţiei, neînfăptuirea la timp a dezideratelor acute ale maselor populare - forţa principală a revoluţiei - , au dus la înfrîngerea marii mişcări sociale de la 1848. Totodată, înăbuşirea revoluţiei a fost rewltatul nemijlocit al intervenţiei militare a marilor imperii absolutiste - otoman, ţarist şi habsburgic care s-a11 unit în faţa gravei ameninţări a puternicului val re1-·oluţionar, sprijinind forţele
reacţionare din cele trei principate şi reprimind cu forţa armelor revoluţia burghezo-demo,
eratică, Deşi înfrîntă, revoluţia de la 1848 deschide epoca marilor schimbări revoluţionare
naţionale şi sociale din patria noastră, epoca transformărilor burghezo-democratice, a realizării năzuinţelor multiseculare ale poporului nostru de a trăi liber şi stăpîn pe destinele sale.
Perioada care a urmat marii ridicări revoluţionare de la 1848 este caracterizată prin
dezvoltarea forţelor de producţie capitaliste şi, în acelaşi timp, prin afirmarea cu- deosebit,,
pregnanţă a conştiinţei unităţii naţionale fapt care a dus, în 1859, la unirea Ţării Româneşti
cu Moldova şi crearea primului stat naţional român. De asemenea, au urmat momentele
cruciale ale istoriei poporului român: cucerirea independenţei de stat în urma războiului din
1877-1878 şi „unirea în mod democratic, prin voinţa maselor populare, a Transilvaniei
şi Banatului cu patria, în 1918, care a dus la realizarea statului naţional unitar român" 5•
La sfîrşitu[ veacului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-iea situaţia bătrînului
continent european prezenta îngrijorătoare simptome economice, politice şi sociale. Marile
2 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la grandioasa adunare populară din Capitală, 10 iunie
1978, în Scinteia, anul XL VII, nr. 11137, din 11 iunie 1978, p. 1.
3 Ibidem.
4
Petru Bunta, George Protopopescu, Revoluţia de la 1848 - Marea ridicare a poporului român împotriva orînduirii feudale, pentru unitate şi independenţă naţională, în
Tribuna propagandistului, Cluj-Napoca, aprilie 1978, p. 117-118.
5 Nicolae Ceauşescu, CU1tJîntare la grandioasa adunart: populară din Capitală, 10 iunie
1978, în Scînteia, anul XLVII, nr. 11137, din 11 iunie 1978, p. 1. ·
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puteri imperialiste îşi afirmau cu tot mai multă tărie tendinţele de împărţire şi reîmpărţire
a zonelor de dominaţie, de acaparare a noi teritorii. Situaţia politico-economică generalii
era agravată şi pe plan social, de intensificarea politicii de exploatare şi jefuire a maselor
largi, dusă de către monopoluri cu caracter suprastatal.
Guvernele, după calcule amănunţite, peste capul şi împotriva tendinţelor paşnice· ale
popoarelor, în funcţie de interesele economice şi politice ale claselor dominante, scindea:::.,i
principalele state europene în două grupări cu caracter imperialist: Tripla Alianţă sau grup11rea Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria şi Italia, aceasta din urmă la începutul
războiului mondial în 1914 declarîndu-se neutră, la 20 iulie/2 august; va intra apoi în război
de partea Antantei care îi promisese satisfacerea dezideratelor sale naţionale, la 10/23 mai
1915) şi Tripla lnţelegere sau Antanta (Franţa, Anglia, Rusia).
Focurile de pistol trase la Sarajevo de către liceanul Gavril Prinkip, membru al 1me1
organizaţii naţionaliste sîrbe, asupra arhiducelui Franz Ferdinand şi a soţiei sale Sofia de
Hol,enberg, moştenitorii tronului Austro-Ungariei, făcură să irumpă m deosebită violenţ,î
marile contradicţii existente între puterile europene. La finele lunii iulie - începutul lu11ii
august .1914, printr-o suită de declaraţii de război reciproce, principalele state europene se
angajeaz.a în marele conflict, ce va căpăta prin adeziunile a noi şi noi state un caracter
mondial6 • Primul război mondial a angajat în operaţiunile militare 28 de ţări cu o populaţie
totală de 1,5 miliarde locuitori, dintre care au fost mobilizaţi pe teatrele de operaţiu11i
circa 74 milioane de oameni. Acest război, care a durat 4 ani (1914-1918), s-a soldat c11
mari distrugeri de bunuri materiale şi cu pierderea a 9 milioane de vieţi omeneşti (numai
Germania a pierdut 2 milioane, ceea ce reprezintă un om la 35 de locuitori)'.
ln acest moment de importanţă cardinală în istoria omenirii, România era un stat
mic ale cărui realităţi social-economice îl defineau ca agrar, cu o industrie în curs de dezvoltare, al cărui ansamblu economic era dominat de relaţii capitaliste ce se împleteau în domeniul agrar cu puternice rămăşiţe feudale. ln faţa României de atunci se ridicau spre rnluţionare probleme cruciale în ce priveşte necesitatea obiectiv-istorică de a-şi desăvîrşi procesul
de înfăptuire a statului naţional unitar, consolidarea independenţei şi suveranităţii naţionale,
realizarea unui regim democratic, rezolvarea acutei probleme a numeroasei ţărănimi lipsite
de pămtnt, a maselor largi exploatate de moşierime şi de marea burghezie, ridicarea în special
a potenţialului industrial şi În general a celui economic.
Ideile generale pe care le-am subliniat mai sus au darul - după părerea noastr,i -,
pe de o parte, să contureze peisajul socio-economic al României În preajma primului r,iz./,oi
mondial, iar pe de altă parte, să evidenţieze faptul că problema cardinală a acestei epoci
istorice ,, .. .care frămînta profund clasele sociale, masele populare din România era făurirea
statului naţional-unitar - aspiraţie seculară a poporului român, necesitate legică a dezvoltării
româneşti• 8 •

Cu toate acestea România nu a intrat În război la declanşarea ostilităţilor în 1914,
deoarece cercurile gu-1.•ernante desfăşurau pe plan extern complicate manevre diplomatice izvarîte din lipsa de dotare modernă a armatei române şi din dorinţa unei rezolvări a problemei
statului naţional-unitar român pe o cale mai puţin sîngeroasă datorită puternicelor acţiuni
8 George Protopopescu, Tratativele dintre guvernul român şi grupările beligerante î11
perioada 1914-1916 (I), În ActaMN, XIII, 1976, p. 537-538.
7
George Protopopescu, Cu ce efective staţionează trupele străine în ţările europene, in
Tribuna propagandistului, Cluj, aprilie 1974, p. 107.
8 Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român continuator al luptei revoluţionare
şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din România.
Edit. politică, Bucureşti, 1966, p. 19.
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protestatare antirăzboinice ale maselor populare, în frunte cu proletariatul, care cerea11 rn
ca România să nu se lase antrenată în acest rnmplit măcel mondial.
ln acea perioadă Partidul Social-Democrat din România a des/ăşurat o amplă şi susţinută activitate pe plan intern şi extern, demascînd esenţa imperialistă a războiului mondial,
declarîndu-se împotriva lui şi pentru neutralitatea ţării noastre. ln acest sens, s-au organizat
întruniri, mitinguri, demonstraţii, greve etc. cu caracter antiimperialist şi antirăzboinic, culminînd cu manifestaţia din 13 iunie 1916 de la Galaţi, sîngeros reprimată de gw11em.
Ameninţată continuu· de flăcările uriaşului incendiu al conflagraţiei mondiale care se
î11ti11sese peste cea mai mare parte a bătrînului continent european, România se g,isea în
situaţia gravă de a deveni teatrul unui răzlmi pustiitor şi de a fi i11vadată de armatele
statelor imperialiste a/late în conflict. Atrase în special de mirajul grînelor şi petrolului
românesc, Puterile Centrale, după ce înccrcaser;-, atît calea obligării României de a respecta
tratatul secret de alianţă încheiat la JO octombrie 1883 de Carol I Cit Austro-Ungaria şi
Germania cit şi cea a tratativelor diplomatice, se pregăteau acum pentm im.:adarea ţării
1Joastre. Concomitem rn presiunile Puterilor Centrale, începînd Cit primăvara şi mai ales
rn vara 1916, asupra României se dezlă11ţuirc"i putemicele presiuni ale Antantei, chiar cu
caracter ultimativ. Antallla solicita României dezlănţuirea rmei ofensvie de amploare împotriva Puterilor Centrale î11 scopul producerii unei diminuări substanţiale a presiunii acestorn
pc frontul vest-european, mai ales în regiunea Verdun.
Tn aceastâ extrem de complicată conjunctură politică şi militarii, guvernul României,
lolmi11d năzuinţa legitimii a î11tregului nostm popor de înfăptuire a 1mitiiţii sale naţionale,
,,/,ţininJ prin convenţiile politice şi militare încheiate Cit P11terile Antantei, la Burnreşti, în
4/ 17 august 1916, asigurarea fermii a satisfacerii dezideratului secular românesc - Unirea
,u România a Transi!,z,•aniei, Banatului, ·Crişanei şi Maramureşului, declară la 15/28 augmt
1916 r,;zboi Austro-Ungariei, a11gajîndu-. c astfel în marea conflagraţie 9 •
Com:enţia militar,"i încheiată cu A11ta11t11 ( consecinţă nemijlocit,, a celei politice) preced!',1 o serie de servituţi atît pemm România, cit şi pentm aliaţi. Dac,1 pentm România
.,e p,-e-,•edea intrarea imediată în r,1zboi rn intreag,z capacitate militară, lucm pe care ţara
noaslr/i l-a realizat întocmai, penim aliaţi se preciza: ajutorul în tmpe (':J. art. J, care pre~-·rdc,1 trimiterea în Dobrogea a 3 divizii ruse), în acţiuni (v. art. 3, care prevedea o ofensivt1
deva11sant,i cu 8 z.ile Înainte de intrarea î11 1:-'1zl,oi a Romaniei, a armatelor aliate de la
S,Jonic) şi În special În !Ce priveşte asigurarea material,i a armatei •române ('l.'. art. 4, 5 şi
6, care prl!Vedeau asigurarea României w mu11iţi„ni, materiale de război, armament, echipament, s11bzistenţ,i etc., Într-un flux contin11u de minimum 300 tone pe zi, calculat la o lum1
de tramport)1°, pre-ixderi de care aliaţii s-au achitat rn întîrziere sau deloc!
ln asemenea condiţii, fără o dotare material,î corespunz.titoare (lipsa armamentul:ti auto111<11, artileriei, aviaţiei, mrmiţiunilor etc.), fapt
datorat zmei insuficiente dezvo!tiiri a industriei autohtone, armata românii, cu tot adm;rabilul eroism de care a dat dovadă - lupta
pentru cauza drcapt,i a unităţii naţiona!e ---, a pierdut campania a111tlui 1916, fiind
silită s,i abandoneze 2/J din teritoriul naţional şi s,1 se retragă î11 ultimul colţ de p,1mînt
liber - Moldova lui Ştefan!
Cu toate greutăţile din iama 1916/1917 (lips,1 de hran,i, epidemii etc.), amMta roman,i
,1 fost reorganizată, dotată cu teh11ic,i de luptă corespunz,1toare, instruită şi pregătită pentm
campania anului 1917. La această vastă operă de reorganizare, repregătire şi dotare a armatei
hotărîre

0

0
George Protopopescu, Tratativele dintre grwemul român şi grupările beligerante în
perioada 1914-1916 (I), În ActaMN, XIII, 1976, p. 538-539.
10 M. St. M., România în războiul mondial 1916-1919, voi. I, -Bucureşti, 1934, p.
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noastre, subliniem importanta contribuţie adus,'i de m1s1unea militară franceză condus,, de
generalul Henri Berthelot şi de aliaţii ruşi. Rezultatele acestei refaceri s-a,i concretizat în
succesele obţinute de armata română în „Bătălia de la porţile Moldovei" din vara anului
1917, dnd şi-au ocupat locul ce le revenea pe drept în istoria românilor cele trei nume
celebre: Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz! ln asemenea condiţii, numele patriei noastre ,, făcut
înconjurul lumii, iar dreptatea cauzei pentru care luptau românii a cîştigat noi şi co11sta11ţi
aderenţi.

Dar, la 25 octombrie/7 noiembrie 1917, are loc în Rusia Marea Revoluţie Socialist,,
din Octombrie, care aduce pentru prima ăată În istorie victoria proletariatului, deve11i11d prin
măreţia realizării sale îndreptar al tuturor celor ce muncesc. Noul stat iese din co11stelaţi,1
Antantei. şi, în condiţii momentane destul de precare, pentrn a-şi consolida realizarea, i11cepe
negocierile de pace cu Puterile Centrale la Bre st Litovsk, / i11alizate prin pace,, .le la
3 martie 1918
lri atare condiţii, rămînînd singură pe frontul rc'isăritean al Antantei, Români,1 ellc
obligată să uegocieze la rîndu-i cu Puterile Centrale, încheind cu acestea Iii 9 decembrie
1917 armistiţiul de la Focşani, apoi pacea de la Buftea (5 martie 1918), Bucureşti (7 mai 1918),
prin care ţara noastră pierdea 5.600 kmp din c,muna carpati11ă w bogatele z.ăc,iminte petroliere din V alea Prahovei şi V alea T rotuş,dui prec11m şi Întreag,'i Dobrogea.
Aşadar, aceasta era situaţia României î11 prima jumZitate a anului 1918. Era ,m Î11cep11t
de an de doliu şi de jale naţională!
Dar sfîrşitul anului 1918 va fi glorios!
Legile implacabile ale dezvoltării istorice impuneau cu tiirie încheierea procesului dr
formare a ~tatelor naţionale care se giiseau sul, dominaţia imperiilor europene. ln această
vastă mişcare a popoarelor bătrînului continent pentru· înlămrarea dominaţiei străine şi autodeterminare naţională se încadrează şi lupta hotărîtii a maselor populare din România şi ili11
celelalte teritorii româneşti care se g,iseau sub dominaţie străină, în scopul formării statului
naţional unitar român. lnfăptuirea acestui vital deziderat secular a fost rezultatul luptei
maselor largi populare, operă a întregului popor. ln acest context istoric, formarea stawlui
naţional unitar român apare cu claritate nu ca rezttltat al ttnor evenimente întîmpl,'itoare,
de conj1mctttr,i, al hot,irîrilor luate la masa tratativelor de pace de la Versailles; tratcrtelc
de pace n-au făcut decît să oficializeze o situaţie de fapt, ca rewltat al luptei hotJrîte a
maselor largi populare. Aşa cum arată Programul P.C.R.: ,,Unirea Transikaniei rn România
a constituit înfăptuirea firească a năzuinţelor sewlare de unitate a poporufoi nostru, a i·isului
pentru care au luptat şi s-au jertfit nenumărate generaţii de înaintaşi, împlinirea unei necesităţi obiective a însăşi dezvolt,,rii istorice" 11 •
Ani'l;ersarea celor 60 de ani de la str?ilucitiil moment al făuririi - prin voinţa nw.sl'lor
largi popu.lare - a statului naţional român este un prilej de retrospectivă istorică şi de
profunde refleeţii asupra modului în care s-a dezvoltat statul româ11 după formarea c.1dm!ui
unic naţional. După primul război mondial .1-au produs în con/iguraţia geografică, politic,,
şi socială a lumii profunde mutaţii care au generat un nou şi puternic avînt al dez'::olt,,rii
forţelor de producţie pe plan internaţional, mari paşi Înainte în domeniul ştiinţei, tehnicii,
în viaţa culturală a popoarelor, elemente determinante în ridicarea pe noi trepte, superioare,
a întregii civilizaţii umane. De asemenea, s-au produs mari schimbări în ce priveşte structura
societăţii, în raportul forţelor sociale, începe să se afirme cu tot mai multă pregnanţă clasa
cea mai revoluţionară a societăţii - proletariatul, concomitent w desfiişurarea unui amplu
proces de radicalizare a maselor largi populare. Istoria înregistrează în această perioadâ,
11 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste mul1il,11cral
dez,;oltate şi î11ai11tare a României spre comunism, Edit. politică, Bucureşti, 1975, p. 37-.\8.
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alături de Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, puternice mişcări revoluţionare în China,
Germania, Ungaria, Turcia etc. ln acest larg cadru istoric au loc şi în Romania profunde
schimbări în ce priveşte dezvoltarea economică şi socială, ia naştere o puternică efervescenţă politică, centrată acum tot mai pregnant pe clasa cea mai avansată a societăţii româneşti
postbelice clasa muncitoare. ln atare efervescenţă rt-uoluţionară, ,,Activitatea ideologică
şi organizatorică desfăşurată pentru organizarea pe baze noi, marxist-leniniste, a partidului
a creat condiţiile corespunzătoare ca la Congresul partidului Socialist Roman din anul 1921
să se hotăra5că, prin votul marii majorităţi a participanţilor, transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român" 12 • Momentul de acum 57 de ani este revelator în
ce priveşte dezvoltarea Romaniei postbelice, crearea P.C.R. pe baza ideologiei marxist-leniniste marcînd o etapă nouă, superioară, atît pe plan politic şi ideologic, cit şi organizatoric
în mişcarea revoluţionară din patria noastră, în dezvoltarea detaşamentului de avangardă al
clasei muncitoare, dind un nou şi puternic avînt luptelor politice şi sociale desfăşurate de
masele largi populare.
Urmînd legile obiective ale istoriei, P.C.R. va da o puternică coloratură vieţii politice
şi sociale, organiz.înd şi conducînd marile bătălii de clasă din România interbelică, care au
culminat cu cele din 1933, de asemenea, luînd conducerea lttptei antifasciste pe care au
reuşit să o transforme În anii celui de al doilea război mondial atunci cînd patria noastră
se afla sub dominaţia hitleristă şi conducerea dictaturii antonesciene într-o puternică
mişcare de rezistenţă antifascistă. Pe acest Jundal istoric apare în prim-plan momentul insurecţiei naţionale antifasciste din august 1944, iniţiată, organizată şi condusă de P.C.R,, care
a asigurat României: eliberarea de sub dominaţia fascistă, independenţa reală, ieşirea din
războiul antisovietic nedorit de poporul nostru - , alăturarea forţelor antifasciste, eliberarea striruechiului pămînt românesc al Transilvaniei, lupta antifascistă pînă la victoria
Jinală. Dar fierbintele august al lui 1944 nu a însemnat pentru poporul nostru numai un
epilog istoric; el a fost, totodată, şi un prolog istoric. A fost prologul unei etape istorice
noi, care poartă amprenta ,mei mari efervescenţe revoluţionare a maselor largi populare
În fruntea cărora se găseşte P.C.R. Conducînd rn abilitate procesul revoluţionar românesc,
P.C.R., bazat pe încrederea mereu crescîndă a maselor populare ÎTl politica sa marxistleninistă, rezolvă, în perioada anilor 1944-1947, problema puterii politice în fa-uoarea sa,
concomitent cu măsuri ce vizau vindecarea rănilor economice ale războiului, rn deschiderea
de largi perspective economice şi politico-sociale patriei, cu susţinerea luptei a11tifasciste pînă
la victoria finală, cu măsuri ce vizau înlăturarea exploatării omului de către om, cu realizarea unităţii clasei muncitoare prin crearea partidului său unic etc. 1n asemenea condiţii,
anul 1948 este anul în care P.C.R., pe baza succeselor obţinute, poate trece la constituirea
bazei economice a socialismului.
Actul naţionalizării principalelor mijloace de producţie de la 11 iunie 1948, prin care
a luat fiinţă în economia noastră naţională sectorul socialist, a marcat un moment istoric
de importanţă deosebită, fiind „de fapt începutu[ făuririi societăţii socialiste În România" 13 •
Lichidîndu-se proprietatea particular-capitalistă în sectoarele naţionalizate, prin actul revoluţionar de acum JO de ani a /ost lichidată burghezia exploatatoare ca şi clasă socială,
oamenii muncii devenind proprietarii mijloacelor de producţie. Naţionalizarea a creat importante posibilităţi pentru o actwitate de producţie unitară, planificată, organizată~ pe msamblul
economiei naţionale, noile relaţii de producţie /ăcînd posibilă, aşa cum dealtfel a confirmat-o
istoria anilor ce au urmat, dezvoltarea continuă şi în mod rapid a producţiei, cu consecinţe
extrem de importante nu numai pentru întreaga economie a ţării, ci şi pentru suprastructură.

12
13

Idem, p. 39-40.
Idem, p. 55.
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IX

MOMENTE EPOCALE

Retrospectiva istorică a celor trei evenimente majore din zbuciumatele pagini ale trecutului nostru pe care le aniversăm în acest an conferă 11oi valenţe educative generaţiilor de
astăzi, trăsături de o deosebită importanţă în formarea om1,1"i de tip nou - · omul comunismului de mîine! Astăzi, cînd trăim şi muncim sub impulml Însemnatelor dommente-program
ale Congre.<ului al Xi-lea al P.C.R., a:e Conferinţei Naţionale a P.C.R. din decembrie 1977
şi ale Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din martie 1978, vedem şi Înţelegem cu deosebită claritate, ce succese de însemnătate istorică a obţinut naţiunea noastră în anii socialism11lui şi, pe această bază, cu adînci rădăcini în istoria păm1ntului romanesc, la ce treaptă
de civilizaţie şi progres se află Romania socialistă, ce perspective luminoase i se deschid.
Nu putem să nu subliniem în contextul istoric contemporan şi rolul de astăzi al patriei
noastre în lume. Desigur că vorbind despre Romania actuală, pe toate meridiane/~ globului,
numele ei este legat de cel al preşedintelui Nicolae Ceauşescu.
Ilustră personalitate a contemporaneităţii, animat de spiritul dreptăţii şi echităţii în
viaţa internaţională, truditor neobosit pentru instaurarea în lumea zilelor noastre a unui
climat de pace şi destindere, pentru o lume fără arme, luptător consec\Jent pentru independmţa
şi suveranitatea Romaniei socialiste, omul născut în am,l formării statului naţional român,
preşedintele Nicolae Ceauşescu, a dat numelui „Romaniaa întreaga sa strălucire, a făcut ca
,.Tricolorul" nostru să răsune, respectat şi stimat, pe toate meridianele Terrei. Vizitele efectuate în acest an de preşedimele Nicolae Ceauşescu, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu,
În S.U.A. şi apoi În unele ţări din Asia, solia de pace şi colaborare concretizată în vizita
de stat făcută în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, încheiată printr-un
mare succes politic, demonstrează o dată 111ai mult caracterul dinamic, profund constructiv
al politicii externe romaneşti, politică de largă conlucrare internaţională, de amplă desrh:dere spre toate ţările şi popoarele lumii, f,ir,'i deosebire de mărime, potenţial economic sait
orînduire socială, în interesul poporului român, al libertăţii şi independenţei tuturor naiiunilor, al păcii şi semrităţii mondiale. Comurînd cu o puternică tentă de lumină person::;litatea preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi poziţia Romamei în lumea contemporană, rer,m"
Elisabeta a II-a, adresîndu-se preşedintelui Romaniei, spunea: ,.Noi, cei din Marea Britanie,
sîntem astăzi impresionaţi de poziţia hotărîtă pe care aţi adoptat-o pentru a susţine aceastJ
independenţă. Ca urmare, România deţine o poziţie distinctă şi joacă 1m rol semnificativ în
af aceri!e mondiale. Penonalitatea dumneavoastr,i, domnule preşedinte, ca om de stat de renume mondial, cu experienţă şi influenţă, este larg recunoscută" 14 •
Vehiculînd cu îndrăzneală pe coordonatele politicii mondiale coTJtemporane, avînd drepr
bază de granit munca plină de talent şi originalitate a întregii noastre naţiunii, inspirîndu-sl'
nemijlocit din marile tradiţii progresiste ale zbuciumatei sale istorii, România urcă m s;c-u
ranţă treptele civilizaţiei şi progresului, stîrnind admiraţia întregii omeniri.
ln acest context minunat de istorie, rolul nostrtt - al istoricilor de la Muzeul de istorir
al Transilvaniei - este de-a aduce mode,ta dar cit mai temeinica noastră contribuţie la ceiatarea şi interpretarea ştiinţifică a trecutului viforos al patriei, la înţelegerea acestui proa.<
istoric de către masele largi, la cimentarea prieteniei între toţi cei ce muncesc, indiferent de
naţionalitate, la formarea înaltei conştiinţe a omului nou constructorul societăţii sociali,.,.
şi comuniste pe plaiurile scumpei noastre Mioriţe, sub conducerea încercată a P.C.R. în
fnmte cu secretarul său general, preşedintele Romaniei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
GEORGE PROTOPOPESCU
14 Vizita de stat a preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a tovarăfei Elena Ceauşescu în
Marea Britanie, eveniment remarcabil în evoluţia relaţiilor de colaborare romano-engleze, în
E,a socialistă, nr. 12/1978, p. 2.
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REPERTORIUL

LOCALITAŢILOR

CU DESCOPERIRI PALEOLITICE
DIN TRANSILVANIA (I)
INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi pŢOpune să dea un ,repertor~u cît mai complet a:l Joca:lităţilor cu
descoperiri pa,leolitice din T!l"ansilvania, considerînd acest spaţiu În sens geografic, adică induzînd Banatu1, Crişana şi Mararnureşul. Am crezut necesară Întocmirea unui astfel de instrument
de lucru, datorită numărului relativ mare al descoperirilor, care nu întotdeauna sînt valorificate la nivelul informaţiilor pe care le-ar putea furniza, precum şi datorită unor neclarit.=iţi
în literatura de specialitate mai veche privind provenienţa, condiţiile de descoperire şi descrierea unor materiale. Intenţia noastră a fost să dăm în mina celor interesaţi un instrument
de lucru cuprinzînd foarte pe scurt, dar totodată cit mai complet, pe baza studierii literaturii, dar În cele mai multe cazuri şi a materialului prezentat, datde pe care le cunoaştem
despre descoperirile paleolitice din Transilvania.
în cîteva cazuri observăm că În descrierea sau identificarea unor materiale specialiştii
nu întotdeauna sînt de aceeaşi părere, ba_ chiar şi acelaşi autor poate să dea cu timpul,
În urma noilor cercetări, în funqie ·de noile descoperiri, o nouă interpretare. în cîteva asemenea cazuri, şi mai ales cînd avem de-a face cu un material care ne, este cunoscut doar
din literatură (ex. Ţara Oaşului), am preferat să ne limităm doar la înregistrarea diverselor
părcri şi atribuiri. Multe descoperiri mai vechi au fost publicate sumar sau neclar. Încercînd
depistarea acestor materiale, mai ales În cazul celor aflate În Muzeul de Istorie al Transilvaniei . (specificînd în text aceste _materiale, le-am trecut doar cu nr. vechi de inv. iar cu
/ piesele inventariate de către M. Roska În perioada interbelică; principiul a fost acela
ca să economisim !ipaţiu, deoarece numerele noi de inv. ale acestor materiale nu se succed
În ordinea crescîndă a cifrelor), precum ~i studiind din nou toate referirile literare accesibile
nouă, care se ocupă de ele, ne-am străduit să contribuim la clarificarea autenticităţii lor
·şi la fixarea locului lor printre descoperirile paleolitice cunoscute pe teritoriul Transilvaniei.
După prezentarea fiecărui punct arheologic, dăm şi o bibliografie cuprinzînd lucrările
sau doar referirile din studiile de -specialitate care amintesc materialele respective. O parte
a literaturii vechi figurează în ErdRep al lui Ma.non Roska, datorită Însă unor erori, lipsei
unor lucrări de specia-litate şi prezenţei unor referiri fără semnificaţie, am considerat necesar
să dăm şi bibliografia mai veche (accesibilă nouă), completată cu literatura de specialitate
mai nouă, pînă la nivelul anului 1978.
Acest repertoriu va apare, în limita posibilităţilor, în mai multe părţi şi va fi coinpleta:t cu o hartă şi un tabel cuprinzînd punctele de unde provin descoperiri paleolitice.
Numerotarea punctelor În text, tabel şi hartă este aceeaşi. Sînt numerotate doar acele puncte
din care cunoaştem descoperiri cc pot fi consid~rate sigure, în sensul că avem, referitor la ele,
date care justifică Încadrarea lor În paleplitic, În cazul ideal pe baza tipologiei, poziţiei
stratigrafice şi a faunei. Am inclus În această categorie şi unele descoperiri În privinţa cărora
avem unele dubii, dar care sînt acceptate În literatura de specialitate ca fiind paleolitice.
Qbservaţiiie noastre privind acestea le-am trecut În text. Veridicitatea acestor descoperiri
considerăm că s-ar putea stabili, în majoritatea cazuri.lor, prin săpături de verificare. Nu
2 -

Acta Mvsei Napocensis XV/1978
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am numerotat acele puncte topografice pe care Ic-am apreciat ca fiind cu totul nesigure sau
chiar eronate.

presi:urtări:lor

Lista
nu

figurează

.M. Bitiri,

unor lucrări care apar în referirile noastre bibl;ografice, m schimb
în lista de abrevieri de la sfîrşitul volumului:

=

Ţara Oaşul11i

M. Bitiri, Paleoliticul în Ţara başului, în Biblioteca de Arheologie, Seria complementară, nr. 1,
Bucureşti,

M. Bleahu etc.,

:M. Brudiu, Pa/Moldovei

=

E. Condurachi etc., HartaArhRom

=

M. Gabori, PalMoyen

=

T. Jurcsak etc, RepBihor

=

H. Miiller-Karpe, Vorge;chichte

Al.

•

=

Păunescu, Evoluţia

=

ăsregeszet

M. Roska,

=

N. Vlassa, lstCluj
I. ferenczi etc., GhidCluj

ACIUŢ A

c.

Pleşcuţa,

1974.
Bleahu, V. Decu, Şt. Negrea, C. Pleşa, I. Povară, J. Viehmann, Peşteri din România, Bucureşti,
1976.
M. Brudiu, Paleoliticul superior . şi epipaleoliticul
din Moldova, în Biblioteca de Arheologie, Seria
complementară, nr. 2, Bucureşti, 1974.
E. Condurachi, VI. Dumitrescu, M. D. Matei, Harta
arheologică a României, Bucureşti, 1972.
M. Gabori, Les civilisations du Paleolithique Moyen
entre les Alpes et l'Oural, Budapest, 1976.
Red. resp. S. Dumitraşcu, Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de
arhitectură şi artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974.
H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte,
voi. I, Altsteinz.eit, Miinchen, 1966 .
Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de
piatră cioplită descoperite pe teritoriul României,
Bucureşti, 1970.
M. Roska., Az osregesz.et kezikânyve, voi. I, Cluj,
1926.
Red. resp. Şt. Pascu, Istoria Clujului, Cluj, 1974.
Coord. şt. N. Meszaros şi O. Glichici, Pe poteci
cu bănuţei de piatră, BucureŞti, 1976.

= M.

PeşteriRom

=

j. Arad.

De pe teritoriul satului au fost semnalate de către M. Roska urme răzleţe atribu-ite
paleoliticului inferior, descoperite cu ocazia perieghezelor din 1925 şi 1926. De fapt este
vorba de spărturi naturale adunate de la suprafaţă. Jn 1924 acelaşi autor presupune am
şi existenţa eventuală a unor urme mezolitice. C. S. Nicolăescu-Plopşor a pus, pe bună
dreptate, la îndoială autenticitaitea acestor „unelte• adunate de către M. Roska.
M. Roska, în BSSC, 3, 1927, nr. 1, p. 74; idem, în B-H, 14-15, 1927, p. 23, 84;
idem, în ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44, p. 349; idem, în ATGR, 14, 1931, p. 80; idem, în
AIGR, 14, 1931, p. 114; O. Kadic, în MKFIE, 30, 1934, nr. 1, p. 16, 122; M. Roska,
ErdRep, p. 29, nr. 2; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ProblAntr, 2, 1956, p. 76.
APA,
ARIEŞENI

PEŞTERA

CU, vezi Vadul

Grişului.

c., jud. Alba, GHEŢARUL DE LA VIRTOP DE LA

~·

I. Simian a descoperit În gheţarul de la Vîrtop urme de paşi de om, databile în
paleolitic, asemănătoare celor din Peştera Ciurului.
PeşteriRom, p. 37.
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BALOGU, PEŞTERA, vezi CRACIUNEŞTI.
1. BAILE HERCULANE oraş, j. Caraş-Severin, PEŞTERA HOŢILOR DIN
Peştera numită şi Gaura TÎlharilor sau

Hoţilor

~.

aparţine

carstului din zonă şi pare
a se fi format În pleistocen (R/W?). Este situată la cca. 500 m de oraş, spre N, pe dreapta
Cernei, la o altitudine absolută de 257 m, dominînd firul apei cu cca 50 m; este practic
orizontală şi are lungimea de 143 m. Arc uei intrări deschise către E şi SE care dau în
trei galerii legate înt:re de printr-un coridor. Acum numai intrarea de mijloc este accesibilă, care printr-un coridor orienta,t S-N face legătura cu galeria mare, în capătt1l căreia
se află o „rotondă" cu un diametru de 14 m şi înaltă de 15 m.
Prima descriere a peşterii a făcut-o Griselini În 1780. Primele cercetări, de carncter
geologic, le-a efectuat M. Munk în 1872. In acelaşi an un grup de „medici şi na-tura.li~i"
a găsit În peşteră „ceramică lucrată cu mîna şi la roată". In jurul anului 1880 sînt menţionate unele cercetări efeotuate de către B. Milleker şi G. Teglas. ln 1897 K. W. Verhoeff
a studiat fauna peşterii. Primele săpături arheologice le-a efectuat A. S6lymasi care, În 1904,
a descoperit aici „ceramică diversă". In 1916 O. Kadic reia săpăturile şi descoperă aici
„ceramică neolitică, eneolitică şi modernă". In 1927 un colectiv al Muzeulllli Olteniei c.xecuta
un mic sondaj În urma căruia s-a găsit „ceramică dacică ~i medievală". Se pare că aceste
săpături au fost efcctuMe în cocidorul intrării suspenda,tc a pesterii, de atingînd nivelul
vetrelor cu microlite. In 1929 au studiat peştera din punct de veder~ biospeologic R. Jeannel
şi E. Racoviţă.
In 1954 C. S. Nicolăescu-Prop~or şi C. Mateescu .:u cercetat cu ocazi~ unei periegheze
118 peşteri (cifra în SC/V, 6, 1955, nr. 1-2, p. 129; de menţionat că adunînd peşterile
cercetate primim cifra de 117. Aceiaşi autori, În SC/V, 7, 1956, nr. 1-2, p. 17 scriu de
126 peşteri, printre care şi această grotă, referindu-se tot la campania din 1954). In cursul
săpăturilor Începute cu această ocazie a apărut în stratul postpaleolitic ceramică de tip Tisa,
Cornişor, Coţofeni, Hallstatt, Latenc, roman, feudal timpuriu şi modern. Spre intrare,· săpă
tura a atins În adîncime 4,86 m (patul pe~terii), totuşi paleoliticul superior şi cel mijlociu nu
a fost descoperit decît sub forma unui fragment de lamă de silex şi, r~"'Pectiv, a unei
aşchii de coorţi-t găsin:e în poziţie secundară, iar În campania următoare prin două lame
şi un gratoar de silex. Tot acum sînt sesizate, dar foarte sumar descrise, şi vetrele cpipaleoIitice. In cursul cercetărilor din 1955 accentul s-a pus asupra clarificării stratigrafici şi, În
primul rînd, asupra clarificării dacă vetrele şi mi,crolitele aparţin paleoliticului de sfîrşit,
culturii aziliene, mezoliticului, epipalcoliticului sau unui neolitic aceramic. Această problemă
nu şi-a găs~t rezolvarea decît În 1960-61 prin cercetările lui AI. Păunescu, care a atribuit
stratul În care au apărut cele trei vetre şi cele 438 de piese litice atipice şi 162 de unelte
tipice, 900/o microlitice, unui „epipaleolitic de caracter azilian". în anul 1965 săpăturile
lui P. Roman au coborît aproape de patul peşterii, descop~rind În straturile inferioare mai
multe unelte paleolitice din cuarţit, pe care C. S. Nicolăescu-Plopşor Ic-a atribuit mousterianului, da,tat a.ici de căure el la Început.ii lui Wl-W2 (CCArh-Porţile de Fier, 4, 1968,
p. 12), iar de către FI. Mogoşanu În W2 (SC/V, 21, 1970, nr. 4, p. 10). P. Roman a continuat cercetăr~le şi În 1967, fără însă a descoperi ceva nou. Săpăturile următoare au fost
efectuate Între anii 1968-1970 şi În 1972 sub conducerea lui FI. Mogoşanu în rotonda
mare a peşterii, axÎndu-se pe studierea straitului paleolitic. S-a dovedit că locuirea umană
Începe În peşteră cu o fază tardivă mousteriană, atestată prin unelte atipice din cuarţit
local, apărute în adîncime de 2,50-2,70 m, şi oase de Ursus spelaeus, totul fiind la baza
unui sediment loessoid care, după analizele palinologice şi determinările de micromamifere,
1 fost corelat cu stadiul W2, datat la cca. 30.000 ani î.e.n. (Banatica 2, 1973, p. 14). Din
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inventarul acesrui strat au fost colectate 75 de piese din cuartit, din care 30 pot fi oarecum
încadrate tipolo~c: trei vîrfuri atipice, neretuşate, de caracter mousterian, două răzuitoare
triunghiulare, pe o larură cu retuşe scalariforme, trei aşchii -lamelare, opt aşchii scu11te, un
,,couteau
dos naturel", În rest aşchii. Fără a se putea delimita un strat paleolitic superior,
cîteva piese au fost considerate ca fiind de caracter aurignacian: două nuclee cu negativele
de desprinderi de lame, două gratoarc atipice etc. Mousterianul de aici apartine, susţine
FI. Mogoşanu, unui paleolitic alpin sau mousterian al vînătoriior de urşi de peşteră, cuhuxă
Încă insuficient determinată şi În acele teritorii unde termenul a fost pentru prima• dată
aplicat: Austria şi Elvetia. Mousterianul acestei peşteri nu diferă tipologic Într-o aşa măsură
de cel al celorlalte peşteri carpatine ca să fie motivată o rupere a lui din acest context.
fauna paleolitică dominată de ursul de peşteră, precum şi industria litică atipică din cuarţit
local, sînt trăsături ce caracterizează şi peşterile bihorene locuite în paleolitic, deocamdată
însă insuficient cercetate. M. Cîrciumaru a executat În peşteră cercetări paleoclimatologice. Din
straturile postpaleolitice cunoaştem ceramică de tip Vinca, Tisa II, Sălcuţa III şi IV, Cotofeni, Verbicioara III, Hallstatt, dacic, roman şi feudal timpuriu. Cercetările continuă.

a

B. Milleker, în Delmagyarorsz.ag az oskorban, I, Timi~oara, 1894, p. 10, 11, 20; idem,
în Delmagyarorszag regisegleletei, I, Timişoara, 1897, p. 46, 47; ibidem, în voi. III, 1906,
p. 82; L. Bella, în B-H, 5, 1917, p. 111-114; M. Roska, în ACMIT, I, 1929, p. 189,
190; idem, ErdRep, p. 105, nr. 26; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în SC/V, 6, 1955, nr. 1-2,
p. 140-146; idem, În SC/V, 6, 1955, nr. 3-4, p. 391, 394; idem, în SC/V, 7, 1956, nr.
1-2, p. 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28; V. Milojcic, în Germania, 34, 1956, nr. 3-4,
p. 208-210; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 1, 1957, p. 42, 45, 50, 54; idem, în SC/V,
8, 1957, nr. 1-2, p. 17-26; idem, În Materiale, 3, 1957, p. 51-58; D. Berciu, în SC/V,
9, 1958, nr. 1, p. 94-96; M. Bitiri, În SC/V, 10, 1959, nr. 2, p. 453-458; C. S. Nicolăescu-Plopşor, În SC/V, 10, 1959, nr. 2, p. 221-227, 231; idem, În lstRom, voi. I, p.
20; idem, În SCTV, 12, 1961, nr. 2, p. 203-213; D. Berciu, În OmD, p. 19-21, 23;
Cronică, În SC/V, 12, 1961, nr. 1, p. 135; Cronică, în Dacia, 5, 1961, p. 568; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ArchAustr, 1962, nr. 31, p. 85, 89-90; idem, în SC/V, 15, 1964, nr. 3,
p. 313, 316; idem, în SC/V, 16, 1965, nr. 2, p. 408, 409; Al. Păunescu, în SC/V, 15, 1964,
nr. 3, p. 328; idem, În Dacia, 9, 1965, p. 21, 26; E. Comşa, În SC/V, 16, 1965, nr. 3,
p. 550, 551; B. Brukner, În Arch]ug, 1966, nr. 7, p. 7; Cronică, În SC/V, 17, 1966, nr. 4,
p. 711; Cronică, în Dacia, 10, 1966, p. 384; C. S. Nicolăescu-Plopşor, În Dacia, 10, 1966,
p. 22; P. Roman, în CCArh-Porţile de Fier, I, 1967, p. 1-35; Cronică, în SC/V, 18,
1967, nr. 3, p. 538; Cronică, în Dacia, 11, 1967, p. 376; Cronică, În SC/V, 19, 1968,
nr. 4, p. 698; Cronică, în Dacia, 12, 1968, p. 441; FI. Mogoşanu, În CCArh-Porţi/e de
Fier, 8, 1968, p. 7 sqq.; idem, În SC/V, 19, 1968, nr. 2, p. 309; C. S. Nicolăescu-Plopşor
şi colab., În CCArh-Porţile de Fier, 4, 1968, p. 11, 12, 13, 20, 21, 28, 29-32, 35; idem,
În CCArh-Porţile de Fier, 5, 1968, p. 9, 10, 13, 16, 17, 19, 23, 25, 27; Cronică, În SC/V,
20, 1969, nr. 4, p. 501; Cronică, În Dacia, 13, 1969, p. 537; Cronică, În SC/V, 21, 1970,
nr. 3, p. 522; Cronică, în Dacia, 14, 1970, p. 462-463; Al. Păunescu, în Evoluţia, p. 16,
25, 31, 141-142, 232 etc.; I. Stratan, în Tibisrns, 1970, p. 7; M. Cîrciumaru, În SC/V,
22, 1971, nr. 1, p. 15-18; idem, în Dacia, 15, 1971, p. 133-136; Cronică, În Dacia, 15,
1971, p. 381; FI. Mogoşanu, în SC/V, 22, 1971, nr. 1, p. 3-14; CronLcă, În Dacia, 16,
1972, p. 348; E. Condurachi etc., în HartArhRom, harta nr. 2; FI. Mogoşanu, în Dacia,
16, 1972, p. 8, 9-10, 18, 22; idem, în Banatica, 2, 1973, p. 386-387; M. Cîrciumaru., În
SC/V, 25, 1974, nr. 3, p. 351-357; idem, în SC/V A, 26, 1975, nr. 1, p. 13; L. Banesz,
În SlovArch, 24, 1976, nr. 1, p. 8; I. C. Drăgan, Noi Tracii, Craiova, 1976, p. 54;
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M .. Gabori, în PalMoyen, p. 94, 234; M. Bleahu etc., în PeştaiRom, p. 38, 39, 266-268;
13. :Jllflgben, în ActaMN, 14, 1977, p. 663; FL Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, în Bibi.
de arb., 32, 1978, p. 23-29, 102, 107, 131, 137 etc.
BIBORŢENI,

sat

aparţinînd oraşului

BaJraolt, jud. Covasna.

C. S. Nicolăescu-Plopşor atribuie lui M. Roska semnalarea de pe teritoriul saitului a
unor urme din palcol.ioticul inferior (ProblAntr, 2, 1956, p. 76). In lucrările lui M. Roska
nu găsim asemenea referiri.
BINDER,

PEŞTERA,

vezi Cheile Turzii.

2. BIXAD, c., jud. Satu Mare.
De la punctele Cetăţele, Lăutari, Intre Coaste, Izvorul Răcşii, Sub Coasta Rîului şi
au fost culese În 1928 de la suprafaţă cîteva piese de opal, atribuite pe baza tipologi~i acheuleanului şi micoquianului. Mai tîrziu acelaşi Roska încadrează materialul în mezolitic (ErdRep, p. 42). In 1957 C. S. Nicolăescu-Plopşor şi E. Kovacs au rduait · cercetarea
acestor puncte şi a, altora noi, ca Fru11zuleasca, Fintînile Hozaşului, Fărtăi. Au fost colectate nuclee prelungi, aşchii triunghiula.re, aşchii cu planul de lovi:-e faţetat sau cu planul
format din două feţe înclinate şi laturile parţial retuşate etc. Piesele au fost corela.te cu
„finalul pleistocenului şi începutul holocenului". Se remarcă lipsa lamelor şi prezenp. în
special a aşchii.Jor cioplite Într-o manieră mousteriană. Materi:ilul se păstrează În Muzeul
din Baia Mare, sub nr. de inv. 10.000 - 10.500. In anul 1968 M. Bitiri şi Fl. l¼ogoşanu,
efectuînd noi cercetări de suprafaţă şi m1c1 sondaje, au găsit aici, printre multe pseudoinstrumente, şi cîteva piese care puteau să fi servit ca une_Jte În paleolitic. Vreun strat de
cultură nu a putut fi identificat.
M. Roska, În B-H, 14-1'5, 1927, p. 23, 84; idem, În ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44,
p. 349; idem, în AIGR, 14, 1931, p. 101, 192, 116, 123, 125; M. Moga, în ACMIT, 4,
1938, p. 158, 175; E. Pattc, în BSPF, 31, 1934, p. 372 (lucrarea ne-a fost inaccesibilă);
M. Roska, ErdRep, p. 42, nr. 123, 318, 319; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ProblAntr, 2,
1956, p. 76; idem, în Materiale, 3, 1957, p. 285; idem, în SC/V, 12, 1961, nr. 1, p. 65;
FI. Mogoşanu, În SC/V, 11, 1960, nr. 1, p. 127; M. Bitiri, în RevMuz., 2, 1965, nr. 2,
p. 164; idem, În Dacia, 9, 1965, p. 33, 34; M. Bitiri şi A. Socolan, Cercetări arheologice în
Tara Oaşului, Baia Mare, 1966, p. 3, 4-7; C. S. Nicolăescu-Plopşor, În Dacia, 10, 1966,
p. 14; M. Bitiri, în SC/V, 18, 1967, nr. 4, p. 626; idem, în StudComSM 1969, p. 35;
idem, În Materiale, 9, 1970, p. 11; idem, În RevMuz, 7, 1970, nr. 4, p. 293; idem, în Dacia,
15,· 1971, p. 16; idem, în PalOaş, p. 12, 28-30 ere.; id~m, în UISPP, /Xe Cgr., 1976, Coli.
XVI, p. 70.
Măgurele

BOGŞUŢA, PEŞTERA,

vezi

Vălişoara.

J. BOINEŞTI, c. Bixad, jud. Satu Mare.
Aşezarea paleolitică

de pc Coasta Boineştilor sau Belavara a fost descoperită în 1957
C. S. Nicolăescu-Plopşor ~i E. Kovacs. Au fost identifica.te un nivel mousterian
final şi unul aurignacian mijlociu. Săpăturile au fost continuate în 1960, 1962 şi 1967 prin
trasarea a zece secţiuni, totalizîndu-se o suprafaţă de 185 m2• In 1960 a fost identificat
şi un nivel gravctian. Datori,tă condiţiÎlor naturale, depunerile sînt foarte subţiri, toa.te stra-

de

către
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turile comasîndu-se pe o grosime maximă de 0,80 m, neavînd între ele depuneri sterile. În
nivelul atribuit mousterianului final, datat în W1-W2, fază de trecere spre aurignacian,
unde 200/o din unelte sînt tipice, au apărut nuclee discoidale, uni- şi bifaciale, cu urme de
desprinderi de aşchii scurte şi late, nuclee prelungi de tipul celor prismatice, cu două planuri
de lovire, toporaşe unifaciale transformate din nuclee. S-au mai găsit vîrfuri de mînă,
gratoare rudimnetare şi diverse răzuitoare de tip mousterian, confeq;ionate toate din roci
locale: cuarţit, opal, gresie, tuf vulcanic. Nivelul aurignacian are 150/o din inventar piese
tipice, cu caracter lamelar. Amintim lame retuşate oblic, răzuitoare Înalte pe capăt de aşchie
groasă, răzuitoare pe vîrf de lamă, gra'toarc simple, gratoare Înalte, altele pe lame rotuşate,
precum şi unul dublu, acestea dind caracterul aşezării. Resrul pieselor constă din lame simple,
răzuitoare, burine etc. Majoritatea pieselor sînt din opal, silex local, dar apare în proporţie
redusă şi obsidiana importată. Locuirea a fost corelată cu W2. Al treilea nivel, at:ribuit
gravetianului final (M. Bitiri, SCIV, 20, 1969, nr. 4, p. 525; idem, RevMuz, 7, 1970, nr. 4,
p. 298) sau gravetianului timpuriu de vîrstă W2-W3 (M. Bitiri, SC/V, 20, 1969, rur. 4,
p. 526), a dat În proporţie de 190/o uneite tipice, În majoritate microlitice: nuclee, lame,
răzuitoare, străpungătoare, vîrfuri, aşchii şi unelte combinate, ca gratoare-străpungătoare, sau
gr;'ltoare-burine. În acest strat au fost găsite şi urme de arsursă. Faună nu a apărut. Toate
cele trei straturi de cuhură au avut, conform observaţiilor M. Bitiri, aceeaşi răspîndire
de aproximativ 250 m2, dar ele nu reprezintă o locuire continuă. Materialul a ajuns în
Muzeul din Baia Mare.
Cronică,

În SC/V, 9, 1958, nr. 1, p. 141; Cronică, în Dacia, 2, 1958, p. 479; FI. MoÎn SC/V, 11, 1960, nr. 1, p. 127; Cronică, în SC/V, 12, 1961, nr. 1, p. 133; Cronică,
În Dacia, 5, 1961, p. 567; Cronică, în SC/V, 14, 1963, nr. 2, p. ◄ 51; Cronică, În Dacia,
7, 1963, p. 569; M. Bi,tiri, În SC/V, 15, 1964, nr. 2, p. 167-186; idem, în RevMuz, 2~
1965, nr. 2, p. 161, 162, 163, 164; idem, În SC/V, 16, 1965, nr. 1, p. 10, 14; idem, în
SC/V, 16, 1965, nr. 3, p. 442, 443, 445; idem, în Dacia, 9, 1965, p. 34, 35, ·36, 37, 38,
40, 41, 42, 43; Al. Păunescu, în Dacia, 9, 1965, p. 19, ~1, 22; M. Bitiri, şi A. Socolan,
Cercetări paleolitice În Ţara Oaşului, 1966, Baia Mar:, p. 5-7, 8, 12, 16, 18, 20, 21;
M. Bitiri, În Dacia, 10, 1966, p. 23, 26; idem, în SC/V, 18, 1967, nr. 4, p. 626, 627, 630,
631, 635, 638, 640; L. Roşu, în RevMuz, 4, 1967, nr. 6, p. 514; M. Bitiri, în SC/V, 20,
1969, nr. 4, p. 517, 518, 519, 521, 526; Al. Pă~ncscu, Evoluţia, p. 16, 18, 22, ZJ, 111,
133, 232 etc.; I. Stratan, În Tibiscus, 1, 1970, p. 16; M. Biriri, în Dacia, 15, 1971, p. 15,
16, 19, 20, 22, 23, 26, 27; idem, În Marmaţia, 2, 1971, p. 12; idem, În StudComSM, 1972,
p. 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47; idem, Ţara Oaş1tlui, p. 13, 30-36, 63-73 etc.;
E. Condurachi etc., I-lartArhRom, p. 9, harta nr. 2; Redacţia SCIVA, În SC/VA, 25, 1974,
nr. 3, p. 336; M. Brudiu, Pa!Moldoi1ei, p. 37; L. B.inesz, În SlovArch, 24, 1976, nr. 1,
p. 8, 54; M. Bitiri, în U!SPP, Cgr. /Xe, J9i6, Col!. XVI, p. 54, 55, 56, 58, 59-60, 70, 73;
fi. Jungbert, în ActaMN, 14, 1977, p. 8.
goşanu,

DOIULUI,

PEŞTERA,

fiORDUL MARE,

vezi

Lorău.

PEŞTERA

DE LA, vezi Ohaba Ponor.

4. BRATCA, c., jud. Bihor. PE~îERA DIN

~

In masivul calcaros din hotarul satelor Bratca şi Lorău se găsesc
În partea nordică a dealului Mitoc, la locul numit Coasta Luchii, este
nată la prima vedere. De fapt este vorba de o Încăpere în stîncă, care
dar despre care s-a afirmat că ar adăposti depuneri paleolitice. In 1931
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tuat aici săpături. A atins adîncimea de 1,60 m, fără să dea de paitul peşterii. Sub un strat
gros de 0,90 m, având faună recentă, cer.amică cneolitică, şi o aşchie de obsidirui, ~a găsit
o vattă circulară cu diametrul de 1,40 m, avînd multe arsuri. Au fost adunate aici cîteva
aşchii triunghi<ulare at'ipiice din cuarţit focal, după Roska de caracter mousterian. Locuirea
este atribu~tă ele către Roska mousterianului final „eventual contemporan cu mousterianul
de la Lorău". Despre fauna cuaternară nu avem nici o precizare. Materialele săpaite În parte
au ajuns în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Pînă la noi săpături trebuie să considerăm
că din acest punct nu avem materiale certe paleolitice.
M. Roska, în ArchErt, 47, 1935, p. 151, 157, 209; idem, în FolArch, 1-2, 1939,
p. 3-6 (aceste lucrări afirmă că aşchia de obsidiană amintită În text s-ar fi găsilt În stratul
superior, împreună cu ceramică eneolitică); idem, ErdRep, p. 32, nr. 23 (scrie că aşchia
a apărut în stratul mousterian); C. S. Nicolăescu-Plopşor, în SC/V, 7, 1956, nr. 1-2,
p. 14; idem, în Dacia, 1, 1957, p. 42, 45; M. Gabori, Pa/Moyen, p. 92.

5. BRADUŢ, c., jud. Covasna.
A. Koch a găsit în hotarul comunei o măsea de Mastodon arvemcnsis şi o unealtă
de piauă nedescrisă tipologic, care a ajuns în Muzeul din Sfîntu Gheorghe. Herepei a cules
din prundişul Pîrîului Kormos 410 piese litice, la care el a presupus unele urme de prelucrare intenţionată. Materialul a ajuns la Muzeul din Sfîntu Gheorghe (nr. de inv. 9078).
Datorită caracterului atipic absolut dominant, considerăm că ar fi pripită atribuiirea acestui
material în paileolitic. La izvoarele pîrîului Egrespataka unde se găseşte opal au fost descoperite de către un localnic, în perioada interbdică, ,,cîteva undte" determinate de către
M. Roska ca fiind din paleoliticul inferior şi mijlociu. Din acest material au ajuns în Muzeul
din Sfîntu-Gheorghe două răzuitoa.re (nr. de inv. penitru ambele: 8298) şi o lamă de silex
(nr. de inv. 8299). In 1935 M. Roska şi V. Csutak au găsi.t în malul apei amintite cîteva
,,unelte" paleolitice descrise foarte confuz, ca avînd trăsături tipologice leva:lloi!.iene, premousteriene, solutreene mijlocii şi mezolitice (nr. de inv. 8382-8417). O piesă este din
.:uarţit alb, celelalte din opal. Locul trebuie cercetat din nou.
A. Koch, În OTTE, voi. 1, 1879, an. 3, p. 150, nr. 15, p. 153, nr. 12; M. Roska,
ErdRep, p. 33, nr. 30, 318, 319; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Prob/Antr, 2, 1956, p. 76;
idem, în Materiale, 3, 1957, p. 285.
6. BROTIJNA-BASARABASA, sate, c. Vaţa de Jos, jud. Hunedoaira.
La punctul Vîrtoape în hotarul ambelor sate, M. Roska a descoperiit în 1926 ş1 mal
tîrziu cîteva piese de opal atribuite chelleanului inferior. Pe terasa Coasta Cremmii, tot În
hotarul ambelor sate, se găsesc mai multe mine din care se exploata opalul În secolul trecut
În scopul utilizării lui la fabrica.rea sticlei. Roska a considerat la început aceste mine ca fiind
paleolitice, iar din apropierea lor a cules cîteva „unelte" atribuite chelleanului inferior şi
superior. La margi,nea terasei a trasat o secţiune adîncită pînă la 0,45 m unde a obse-rvat
de asemenea „urmele chelleanului, acheuleanului şi micoquianului. J. Hillebrand şi J. Bayer
au atribuit aceste materiale mezoliticului. C. S. Nicolăescu-Plopşor de asemenea a negat
existenţa aici a paleoliticului inferior. După colectarea de pe Coasta Cremenii, în urma
perieghezei din 1955, a doua percutoare, a unui nucleu şi a cîtorva aşchii atipice, a emis
părerea că avem aici urme sigure doac ale paleoliticului superior. In 1971 a efectuat aici
unele cercetări L. Roşu, ale căror rezultate încă nu au fost publicate.
J. Bayer, în Die Eiszeit, 4, 1927, p. 128 etc.; M. Roska, în DSSC, 3, 1927, nr. 1,
p. 74; idem, În B-H, 14-15, 1927, p. 23, 84; idem, În Die Eiszeit, 4, 1927, p. 99-101
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(lucrarea ne-a fost inaccesibilă); idem, În ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44, p. 349; idem, în
ACMIT, I, 1929, p. 189, 190; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ArhOlt, 9, 1930, nr. 49.;.:..!50,
p. 213; M. Roska, în AIGR, 14, 1931, p. 79, 80, 86-89; idem, în AIGR, 14, 1931, p;·"l0l,
102, 114-115, 123, 125; H. Schroller, în SiebViert, 55, 1932, p. 134; Riiek, În Germilnia,
16, 1932, p. 263 (lucrarea ne-a fost inaccesibilă); O. Kadic, în MKF/e, 30, · 1934, nt: ·1,
p. 16, 122; E. Patte, În BSPF, 1934, p. 372-373 {lucrarea ne-a fost inaccesibilă); •J. flillebrand, în 24/25 BerRGK, 1937, p. 17, 25; M. Moga, în ACM!T, 4, 1938, p. 158, 162,· 175;
C. S. Nicolăescu-Plopşor, În Dacia, 5-6, 1938, p. 4-4, 81; M. Roska, ErdRep, p. 34, nr. 34,
p. 318, 319; C. S. Nicolăescu-Plopşor, În ProblAntr, 1, 1954, p. 64; idem, În Probl/1.ntr, 2,
1956, p; 76; idem, în Dacia, 1, 1957, p. 42, 43, 52; idem, în Materiale, 3, 1957, p. 282.
284, 285; L. Roşu, în RevMuz, 3, 1966, nr. 6, p. 483.
· · .. ;·:
7. BUCIUMI, c., jud.

Sălaj.

La punem.I „Grădişten s-a gam în 1956, În condiţii necunoscute, un gratoar trapezoidal
din silex cenu~iu ce a ajuns la Muzeul din Zalău (nr. inv. 1107). Fără alte date este greu să
facem o Încadrare precisă a piesei, În tot cazul se poate spune că este un graitoar de aspect
arhaic, tip de unealtă ce apare la Începutul paleoliticului superior. în · locul numit „Dealul
Negranuluin, În 1952 a apărut În condiţii necunoscute un vîrf bi facial, lanceolat, asimetric,
cu baza largă şi rotunjită imperfect, din silex cenuşiu, retuşat fiind prin desprinderi largi,
neregulate. Tipologia şi tehnica de prelucrare a piesei o plasează în prima parte a paleoliticului superior, dar fără date stratigrafice, faunistice etc. nu ~e ppate spune mai mult. (Muzeul
din Zalău, nr. inv. 1106).
B. Jungbert, în ActaMN, 14, 1977, p. 1-2.
BUDUREASA, c., jud. Bihor, PEŞTERA ONCEASA DIN

~.

In apropierea comunei Budureasa se găsesc mai multe peşteri cunoscute deocamdată doar
prin importanţa lor paleontologică. In Pe~tera Onceasa sau Peştera Zmeilor au fost descoperite oasele unor animale cuaternare ca Ursus speheu.s, Felis pard1l6 spela~a, Canis sp. (A. Koch,
în ErdM,izfrk, I, 1876, nr. 5, p. 128), Hyaena spevlaea (M. Roska, ErdRep, p. 45), Rhinoceros
richorhinus (Zs. Torma, în ErdMâz, 7, 1880, nr. 6, p. 162) şi Corvus (?) (T. Jurcsak, ."în
RepBihor, p. 366). Roska aminteşte ca provenind de aici o unealiă de piatră din calcar cristalin, ,,un fel de daltă cu urme de şlefuire•, ce a ajuns În Muzeul de Istorie al Transilvaniei,
nr. inv. 8036. La începutul secolului, Gy. Primics a presupus aici existenţa unei aşezări paleolitice, afirmaţie ce nu s-a baza.t pc cercetări efectuate În zonă şi care a rămas pînă astăzi
neconfirmată. H. Miiller-Karpe, fără a indica sursa de informare, scrie că din peşteră provin
urme ale vieţuirii şi activităţii omului paleolitic. (V orgeschichte, p. 150, 273). În concluzie,
cercetările sporadice şi referirile literare confuze n-au dovedit, dar nic n-au exclus• posbi!i-tatea
să fi trăit omul paleolitic în această peşteră. Materialul faunistic descoperit a ajuns În muzeele
din Oradea, Cluj-Napoca, în lnS1.itutul de Speologie din Bucureşti, În Institutul Geolo~ic din
Budapesta şi în diverse colecţii din Viena. Unele lucrări localizează această peşteră la Pietroasa
(c., jud. Bihor).
M. Mottl, în MKFle, 29, 1933, nr. 4, p. 191, 232; idem, în MAFIE/, (1943), 1950.
2, p. 467.
BUITURI, sat înglobat în or. Hunedoara, jud. Hunedoara.
Din colcqia lui A. Koch a ajuns la Muzeul de Istorie al Transilvaniei un răzuitor
de cuarţit descris ca fiind de „caracter mousterian•, descoperit În sec.olul trecut, în condi-
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ţii nocunoscute, în hotarul satului. Actualmente nru am reuşit să identificăm piesa. Zs. Torma
cercetînd zona a făcut afi,rmaţia pripită că În locul şi stratul de unde provin materiale terţiare, din pliocen, ea ar fi găsit urme de arsură şi o măsea de Equus primigenius May (M.
Roska, ErdRep, p. 51, scrie de o măs::.a de Elephas primigenius). Din descrieTea materialului
reiese că, de fapt, a găsit doar urme neolitice insuficient determinate, precum şi multe urme
faunistice din holocen şi chiar din pleistocen. Afirmaţi,a că unele oase cuaternare ar avea urme
<le prolucrare intenţionată a rămas neconfirmată pînă azi.
C. Gooss, Chronik, p. 16 (extras); A. Koch, în ErdM,,zE:.'Vk, 1, 1876, nr. 5, p. 126,
nr. 66; Zs. Torma, În ErdM1,zEvk, 6, 1879, nr. 5, p. 136-137; M. Roska, în PMJ/-1, 1, 1924,
nr. 1:._2, p. 13; H. Breuiil, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 195-197; M. Roska, în BSSC, 2,
1925, nr. 2, p. 184; M. Roska, ăsregeszet, p. 303, 305, 324; idem, în B-/-1, 14-15, 1927,
p. 22; idem, în ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44, p. 349; idem, în EmlkkSzN M, p. 5 (extras);
H. Schrollcr, în SiebVim, 55, 1932, p. 132; I. Ncstor, în 22 BerRGK, 1933, p. 17; O. Kadic,
în MKFIE, 30, 1934, nr. 1, p. 14, 119; N. N. Moroşan, în AIGR, 19, 1938, p. 3; C. S.
Nicolăescu-P.Iopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50, 66; M. Roska, ErdRep, p. 51, nr. 224,
p. 318; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Prob/Amr, 1, 1954, p. 66; idem, În SCJV, 7, 1956, nr.
1-2, p. 28, 29; idem, în Dacia, 1, 1957, p. 42, 48, L. Roşu, in RevM-uz, 6, 1969, nr. 5,
p. 402.
0

8.

BUŞAG,

sat component al c. suburbane

Tăuţii Măgheruş,

or. Baia Mare, jud.

Ma.ramureş.

In 1969 B. Bitiri a găsit la suprafaţă, la Coasta Buşagului, cîteva piese litice. Două
sondaje au fost deschise aici, totalizînd o suprafaţă de 16,50 m2, adîncite pînă la 1 m. Pe
coama dealului, spre N şi E, ca şi pe pintenul de mai jos, au apărut de asemenea unelte încadrabile În paleoli-tic. In 1970 cele două sondaje au fost lărgite pînă la 131,50 m2, iar în
porţiunea orientaţă spre corn. Cicărlău s-a deschis o supr.afaţă de 96,50 m2 • S-a făcut un
taluz şi în malul unei swpături situate Între cele două puncte. Pînă la adîncimea de 0,80 m
au fost distinse două niveluri de cU1l.tură. Stratul inferior, gros de 0,25-0,30 m, atribuit aru,rignacianului inferior, a dat unelte de aspect arhaic, masiv, doar în proporţie de 120/o tipice.
Amintim două nuclee prelungi, unul globular, 10 lame şi aşchii retuşate şi multe simple, un
gratoar pc lamă retuşată, 9 gratoare simple, 2 de tip înalt, 6 gratoare circula.re pe aşchii şi unul
de tip
museau• şi 12 răzuitoare. Materia primă este opalul local, gresia de rîu şi cuarţÎ!tul
alb. Acest nivel este suprapus· direct de un nivel gravetian final au inventar microlitizat ~i
materie primă diversifocată (apare obsidiana). Din inventar s-au publicat global nuclee prizmatice şi piramidaJe, ,lame subţiri retuşate abrupt, străpungătoare pe vîrf de lamă, burine, gratoarc, gratoare-burim.e.
Cronică, În SCJV, 21, 1970, nr. 3, p. 493-494; Cronică, în Dacia, 14, 1970, p. ◄ 31;
Cronică, în Dacia, 15, 1971, p. 367; M. Bitiri, în Marmaţia, 2, 1971, p. 7-18; id.cm, Pa!Oaş,
p. H etc.; Cronică, în Dacia, 16, 1972, p. 333; M. Bitiri, în UISPP, /Xe Cgr., 1976, Col/.
XVI, p. 54, 57-58, 59, 64, 71.

„a

CALULUI,

PEŞTERA,

vezi

Mereşti.

9. CARANSEBEŞ, or., jud. Car.aş-Severin.

R. Petrovszky a publicat „3-4 obiecte de sillex• atribuite paleoli,ticului superior, descoperite în mod întîmplă.tor la punctul Carbonifera Veche din Caransebeşul Nou, la cca.
250 m de cimitÎ!r şi la cca. 100 m de Pîrîiul Zlăgniţa. O altă pi~ă de silex a apărut cu
ocazia săpării unei gropi pentru un stîlp de înal,tă tensiune. Materialul se află la Muzeul Jude\ean de Etnografie şi Istorie Locală Caransebeş, sub. nr. de inv. 577-578. La locul numit
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Măhal.ă a fost găsită o altă piesă de silex, atribuita de către R. Petrovszky paleoli.ticului.
Piesa se află în acelaşi muz..eu, la nr. inv. 576.
R. Petrovszky, În Banatica, 3, 1975, p. 365.
CĂLA TEA,

PEŞTERA

CUGLIŞ,

PEŞTERA COBLEŞTI, PEŞTERA
bană Aştileu,

or.

Aleşd,

PEŞTERA V ALEA MIEREI, PEŞTERA V ADARETI,
DE LA PUSTA CĂLAŢELE DE LA "', sat, c. subur-

jud. Bihor.

S. Dumitra~cu atrage atenţia că primele patru dintre pe)terile Înşirate, pe lingă imporlor speologică, ar putea prezenta inttres şi pentru cercetarea paleoliticului şi neoliticului
din Valea Crişului Repede. Peştera de la Pusta Călăţele se ramifica în mai multe galerii, d~
unde T. Jurcsak cunoaşte resturj scheletice de om de vîrstă eneolitica, ceramică, iar din cîtev.1.
puncte şi oase de Ursus spelaeus. Materialul a ajuns în Muzeul din Oradea.
tanţa

R. Jcannel şi E. Racoviţă, în Biospeologica, 54, 1929, p. 544; T. Jurcsak şi S. Dumiîn RepBihor, p. 21, 52, 333.

traşcu,

CALAŞTUR, PEŞTERA,

10.

vezi Cheile Turzii.

CĂLINEŞTI-OAŞ, AŞEZAREA

NR. I; c., jud. Satu Mare.

Aşezarea se află pe culmea Bocioghiţa, la NV de sat. Primele unelte paleolitioe au
fost descoperite În 1964, la suprafaţă. Cele trei sondaje ce au urmat au dus la descoperirea,
printre altele, a 37 de unelte atribuite, pe baza celor cîteva tipice, aurignacianului. în 1965
~i 1966 săpăturÎ'lc au fost extinse În zece seqiuni, pe o suprafaţă de 200 m2 • Au fost găsite
392 piese, din care 82 tipice. Aşezarea a fost locuită În două etape, perioade scurte de timp.
Stratul aurignacian (0,60-0,35 m), corelat cu Wiirm II, a dat nudec prismatice, bulgări
nucleari, lame, gratoare, răzuitoare, percutoare etc. M. Bitiri atribuie locuirea acestui nivel
fazei a t_reia a aurignacianului din NV ţarii (UJSPP, JX.e Cgr., 1976~ Coli. XVI, p. 60-61).
Stratul gravetian, cordat cu W2-W3 sau W3, suprapune direct stratul aurign,acian şi este
gros de 0,30 m, fiind în mare parte răscolit. A dat unelte microli,tice, ca lamele, gratoare,
burine etc. M. Bitiri afirmă că gravetianul de aici este mai timpuriu decÎ-t cel de la Boineşti, Remetea Şomoş I şi II, şi pare a se apropia de cel de la Turulung Dealul Pustiu
(RevMu-::., 7, 1970, nr. 4, p. 296; SC/V, 20, 1969, nr. 4, p. 526; StudComSM, 1972, p. 46)
~i Călineşti - Aşezarea nr. III (VJSPP, JX.e Cgr., 1976, Col!. XVI, p. 61). Uneltele sînt
confeqionate din opal, cremene de prund, argila silicificată, gresii, sporadic apare şi silexul
de Prut şi obsidiana. în cîteva publicaţii, M. l3itiri aminteşte şi de un aJ treilea strat Ia Că
lineşti I (primul în timp?), un moustcrian întîrziat, corelat cu Wl-W2 (SC/V, 18, 1967,
nr. 4, p. 638). Accea~i autoare, în Re,,.:Muz, 7, 1970, nr. 4, p. 295, scrie că nivelul II de la
Călincşti I aparţine aurignacianului, nivelul III gravitanului, iar despre nivelul I pur şi simplu
nu pomeneşte. În lucrările mai recente se revine la afirmaţia că ar exista numai cele două
straturi de cui tură descrise mai sus.
M. Bitiri şi A. Socolan, Cercetări paleolitice în Ţara Oaşului, Baia Mare, 1966, p. 5,
8, 17-19; Cronica, în SC/V, 17, 1966, nr. 4, p. 704; Cronica, în Daâa, 10, 1966, p. 383;
M. Bitiri, în SC/V, 18, 1967, nr. 4, p. 625, 632, 635, 637, 638, 640; Cronică, în SC/V, 18,
1967, nr. 3, p. 521; Cronică, În Dacia, 11, 1967, p. 357; M. Bitiri şi A. Socolan, în StudCom
SM, 1969, p. 35, 38; M. Bitiri, În Marmaţia, I, 1969, p. 8; idem, în SC/V, 20, 1969, nr. 4,
p. 517, 519, 521', 522, 525, 526; Cronică, în SC/V, 21, 1970, nr. 3, p. 493; Cronică, în
Dacia, 14, 1970, p. 431; idem, în Materiale, 9, 1970, p. 31-33, 36; M. Bitiri, H. Asvadurov,
S. Roman, în SC/V, 21, 1970, nr. 3, p. 357; M. Bitiri, În RevMuz, T, 1970, nr. 4, p. 293,
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295, 296, 298; idem, în StudComSM, 1972, p.· 41, 43, 45, 46, 47; E. Condurachi etc., Hart
ArhRom, p. 9, harta nr. 2; M. B~tiri, în PalOaş, p. 13-14, 44-48, 83-89 etc., Redacţia
SCIVA, în SC/V A, 25, 1974, nr. 3, p. 336; M. Brudiu, PalMoldovei, p. 37; L. Banesz, în
SlovArch, 24, 1976, nr. 1, p. 8, 54, 57; M. Bitiri, în UISPP, /Xe Cgr., 1976, Coli. XVI,
p. 54, 55, 60, 70.
11. CĂLINEŞTI-OAŞ, AŞEZAREA NR. II, c., jud. Satu Marc.

Punctul Călineşti II a fost descoperit Între satele Căli11e,~ti, Lechinţa şi Boi11eşti, în
1965, pe W! loc unde se găseşte cremene. S-a identificat o aşezare de proporţii rcstrînse,
din care se mai păstrează un nivel de cultură pînă în adincimc d~ 0,30 m, care însă a dat
cel mai bogat material pentru aurignacianul mijlociu din NV ţ:Îrii. În urma campaniei din
1966 s-a deschis în total o suprafaţă de 227,5 m 2 , pe alocuri găsindu-se materiale paleolitice
5i la suprafaţă. La adîncimea de 0,30 m s-a găsit o vatră şi multă arsură. Din aşezare proYin 1595 piese litice, dintre care 448 sînt tipice (cel mai înalt procentaj în zonă). Distingem,
în primul rînd, undtele lamelare, ca 71 lame şi aşchii retuşate, 54 gratoarc lucrate pc lame
retuşate, 17 gratoarc înalte, 10 gratoare circulare şi 6 duble; burine nu au apărut. La uncie
piese se obs,earvă tehnica de cioplire moustcriană. Lamele microlitice par a fi urmele unui
strat gravetian distrus. In proporţie de 95~.'0 uneltele sînt din opal. Locuirea au,rignaciană
de· aici, corelată cu \X'2, este, după părerea 1\1. Bitiri, mai timpu~ie decit celelalte locuiri aurignaciene din Oaş (Marmaţia, 2, 1970, p. 12; StudComSM, 1972, p. 43), în alte lucrări este
contemporană cu ele (SC/V, 18, 1967, nr. 3, p. 638; Re1.:,\111z, 7, 1970, nr. 4, p. 295), iar
pc ailocuri e~tc atribuită unui stadiu avansat al aurignacianului mijlociu (M armaţia, I, 1969,
p. 9). Mai recent este atribuită „fazei a doua a dezvoltării paleoliticului SlJperior", cu analogii tipologice ~i cronologice în Slovacia (U!SPP, /Xe Cgr., 1976, Coli. XVI, p. 59). M. Brudiu atribuie acestei aşezări virsla de W1-W2, ceea ce ni se parc prea timpuriu. 1n schimb,
locuirile aurignacienc de Ia Călincşti I, Doineşti (niv. II) ~i Remerca Şomoş I (niv. II), acelaşi
autor Ic datează în W'2.
M. Bitiri şi A. Socolan, Cercetări paleolitice Îll Ţara Oaşului, Baia Marc, 1966, p. 5,
8, 1S, 19-20; Cronică, În SC/V, 17. 1966, nr. 4, p. 709; Crnnic:i, în D.1cia. 10, 1966, p.
383; M. Bitiri, În SC/V, 18, 1967, nr. 4, p. 625, 632, 638, 640; Cronică, în SC/1/, 18, 1967,
nr. 3, p. 521; Cronică, în Dacia, 11, 1967, p. 357; M. Bitiri, în Marmaţia, I, 1969, p. 7,
8-9; idem, În Materiale, 9, 1970, p. 18, 25, 26, 29, 33-34; idem, în RevMuz, 7, 1970,
nr. 4, p. 293, 295; idem, În Marmaţia, 2, 1971, p. 12; idem, în StudComSM, 1972, p. 41,
42, 43, 45; idem, PalOaf, p. 13-14, 48-52, 89-93 etc.; E. Condurachi etc., HartArhRum,
p. 9, harta nr. 2; M. Brudiu, Pa!Moldovei, p. 37, 39; L. Bane,z, în SlovArch, 24, 1976,
nr. 1, p. 8, 54, 57; M. Bitiri, în U/SPP, /Xc Cgr., 1976, Call. XVI, p. 54, 55, 58-59,
70, 72.

12. CĂLINEŞTI-OAŞ, AŞEZAREA DE LA DîMBUL SFINTEI
.i\lare.

~1ARII,

c.,

jud. Satu

Aşezarea se găseşte pe un piemont înalt de cca. 150 m, situat spre SE de comuna.
Cu prilejul cercetărilor intreprinse aici în 1960, 1964 şi 1965, au fost găsite la suprafa\ă diverse piese litice. Cele trei sondaje au cuprins o suprafaţă de 21 m 2 • La adîncime de 0,10 m
şi pînă la 0,25 m au apărut cîteva lame şi aşchii, iacr: în adîncimc de 0,62 m o altă aşchie de
silex şi tot În apropiere Încă o aşchie de gresie. M. Bitiri susţine că tipologia celor două aşchii
şi poziţia stratigrafică a uneia din ele fac dovada existenţei unei locuiri mai vechi, mai timpurii
decît cele aflte la Călineşti I şi II, şi care pare a se apropia de mousterianul de Ia Boineş1i
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(Materiale, 9, 1970, p. 34 ). In 1966 a fost publicată o vatră, descoperită În adîncime de
0,15 m, împreună cu nuclee prismatice, bulgări nucleari, gratoare, lame şi aşx:hii (Ce1cetări
paleolitice În Ţara Oaşului, Baia Marc, 1966, p. 19-20). In cele spuse mai sus ne-am·· ghidat după lucrarea de doctorat a M. Bitiri (în bibl.: PalOaş), deoarece În unele lucrări gă
sim afirmaţii care cauzează confuzii. Astfel M. Bitiri şi A. Socolan scriu În susci,tata lucrare
Cercetări paleolitice . .. , p. 19-20, că aşezarea Că,Jineşti II ar fi identică cu cea de la
Dîmbul Sfintei Mării, despre care afirmă preliminar că aparţine aurignacianului evoluat,
posterior locuirilor din aurignacianul mijlociu de la Boineşti şi Remetea Şomoş. In ahe lucrări
aşezarea de la DÎmbul Sfintei Mării este identificată cu punctul Călineşti III, unde avem, de
fapt, o aşezare gravetiană (Marmaţia, I, 1969, p. 7; Materiale, 9, 1970, p. 34). Se pare că
aşezarea amintită nu este identică nici cu punctul CăEneşti II şi nici cu CăiineŞti III. De
aceea considerăm acest punct ca o aşezare separată, aparte, şi o tratăm ca atare.
Bibliografia, vezi la Călineşti-Oaş, Aşezarea nr. II.

13.

CALINEŞTI-OAŞ, AŞEZAREA

NR. III., c., jud. Satu Mare.

La SE de aşezarea Călineşti II se ridică un piemont înalt de cca. 100 m. In 1960 M.
Biriri a găsit aici, la suprafaţă, lame mărunte şi aşchii de silex şi obsidiană. Primele sondaje
s-au făcut în 1965 şi apoi în 1967 şi 1969. In cele trei campanii s-a deschis o suprafaţă de
297 m2 , În 14 secţiuni. Aşezarea a fost atribuită gravetianului final, contemporan cu straturile
superioare de la Boineşti, Călineşti IV, Remetea Şomoş I şi II (PalOaş, p. 14; RevMuz, 7,
l 97C, nr. 4, p. 298), iar mai nou a fost corelată cu o fază mai timpurie a gravetianului,
contemporană cu nivelul de la Turulung Dealul Pustiu (UISPP, /Xe Cgr., 1976, Colt.
XVI, p. 61 etc.). Există o referire nu tocmai clară şi la un nivel datat În aurignacianul
mijlociu (StudComSM, 1969, p. 37).
M. Bitiri şi A. Socolan, În Cercetări paleolitice În Ţara Oaşului, Baia Mare, 1966,
p. 19-20; M. Bitiri, în SC/V, 18, 1967, nr. 4, p. 625, 640; Cronucă, în SC/V, 18, 1967,
nr. 3, p. 521; Cronică, În Dacia, 11, 1967, p. 357; idem, În SC/V, 19, 1968, nr. 4, p. 677;
idem, În Dacia, 12, 1968, p. 421; M. Bitiri, În StudComSM, 1969, p. 37; idem şi A. Socolan,
În Marmaţia, I, 1969, p. 7-8; M. Bitiri, în Materiale, 9, 1970, p. 34-35; idem, în RevMuz,
7, 1970, nr. 4, p. 293, 295, 296, 298; idem, în StudComSM, 1972, p. 45, 46, 47; .idem,
PalOaş, p. 13-14, 52-55, 93-95 etc.; E. Condurachi etc., HartArhRom, p. 9, harita
nr. 2; L. Banesz, în SlovArch, 24, 1976, nr. 1, p. 8, 54, 57; M. Bitiri, în UISPP, /Xe Cgr.,
1976, Coli. XV!, p. 60 etc.
14.

CALINEŞTI

-

OAŞ, AŞEZAREA

NR IV, c., jud Satu Mare

Aşezarea se găseşte la punctul Lichihorb. In 1966 M. Bitiri a gasLt aici, la suprafaţă,
„unelte• de siJex şi opa:l. 1n 1967 au fost începute săpături pe o suprafaţă de 53 m2 • Stratul
de cultură s-a distrus complet, au fost totuşi colectate 37 de piese, din care 19 tipice: lame
m~crolitice, vîrfuri, gratoarc pe lame scurte, aşchii etc., din silex şi opal. Este vorba de un
complex cu caracter microlitic, atribuit graverianului final, eventual contemporan cu gravetianul de la Călineşti III, Remetea Şomoş şi Boi:neşti. Tot aici au mai apărut şi două piese
cioplite într-o manieră mai veche: o lamă de obsidiană şi o lamă pe o aşchie, ambele rcruşate.

M. Bitiri, în SC/V, 18, 1967, nr. 4, p. 625, 640; idem, în Materiale, 9, 1970, p. 35;
idem, În RevMuz, 7, 1970, nr. 4, p .. 293, 295, 298; idem, În StudComSM, 1972, p. 45, 46;
idem, PalOaş, p. 13-14, 53-55, 95-96 etc.; E. Condurachi etc., HartArhRom, p. 9,
harta nr. 2.
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15. CALINEŞTI -

OAŞ, AŞEZAREA DE LA DEALUL HURCA,

13
c., jud. Sa.tu Mare.

In 1967 M. Bitiri a descoperit la suprafaţă mai multe piese litice din opal, swex şi
obsidian. In 1969 au fost Începute săpături c_are au dus la descoperirea a mai multe nuclee,
lame, un gratoar-burin pe lamă retuşată pe ambele laturi etc. Vreun strat de cuiltură nu
a fost identificat, dar piesele au fost atribuite, pe baza tipologiei, cu semnul Întrebării, gravetianului.
M. Bitiri, PalOaş, p. 61 etc.
16. CAPUŞU MIC, c. Căpuşu Mare, jud. Cluj.

Pe o terasă din stînga Pîriufoi Căpuş, după unele relatări În prundişul adus de apă
(M. Roska, În BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 184), după ahele Într-o carieră, spre intrarea din
direcţia est în sat (M. Roska, ErdRep, p. 127), H. Breuil a găsit, În 1924, cîteva piese de
andezit care păreau a avea urme de prelucrare intenţionată. M. Roska, În BSSC, 2, 1925,
nr. 2, p. 184, ştie de un singur ,,răzuitor tipic mousterian'" şi ,,alte cîteva unelte paleoli.tice".
Intr-o altă Lucrare, acelaşi autor scrie că Breuil a găsit aici un „răzuitor-limandă" de tip
acheulean. Mai arninreşte de aici şi două toporaşe de mînă (coup de poing), în privinţa
autent1'Cit:1ţ11 cărora Însă a:re rezerve şi scrie că ultimul cuvîn.t îl vor spune unele eventuale
săpături sistematice (Dacia, 1, 1924, p. 299). Referindu-se la acelaşi material, H. Ilreu.rl
aminteşte, în 1925, mai multe piese de andezLt, dintre care una părea a fi, după mărime şi
aspect, o „limandă acheuleană". Breuil se abţine de la afirmaţia categorică că această unealtă
izolată şi rulată, în sine, ar dovedi existenţa şi la noi, a cuhur:ii şi tehnicii acheuleenc. Posterioritatea a dedus totuşi, din această observaţie precaută, că avem de la Căpuşul Mic dovezi
certe ale culrturii a:cheuleene. C. S. Nicolăescu-Propşor, totalizînd referirile la aceste descoperiri, scria În 1938 despre !inunda acheuleană a lui Breuil, iar cele două toporaşe de mină
şi răzuitorul mouster~an, ca descoperiri, sînt atribuite lui Roska. Ma,terialul a ajuns în
Muzeul de Istorie al Transilvaniei (/ 293-94). Se mai cunosc de pe teritoriul satului, din
poziţie seoundară, un răzuitor semicircular din cuarţ şi a.Jtul oval din silex, ambele nedatate
şi ajunse în acelaşi muzeu, din coleqia lui G. Andras.
M. Roska, În Dacia, 1, 1924, p. 297, 299, 312; idem, În Dacia, 2, 1925, p. 416;
H. Breuil, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 193-195; M. Roska, 6sregeszet, p. 306, 314; idem,
în BSSC, 3, 1927, nr. 1, p. 67; idem, în B-H, 14-15, 1927, p. 22, 84; idem, în ArhOlt,
8, 1929, nr. 43-44, p. 349; idem, în AIGR, 14, 1931, p. 101, 102, 103, 123, 124; C. S. Nicolăescu-Plopşori În ArhOlt, 10, 1931, nr. 53, p. 47-48; I. Nestor, în 22 BerRGK, 1933,
p. 14; M. Moga, în ACMIT, 4, 1938, p. 157, 158; O. Kadic, în MKFIE, 30, 1934, nr. 1,
p. 16, 121; C. S. Niicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. "43, 50, 67-68, 74, 88-90;
idem, în ProblAntr, 1, 1954, p. 6i-65; idem, în Prob!Antr, 2, 1956, p. 76-77; idem, în
SCJV, 7, 1956, nr. 1-2, p. 16, 29; idem, în Dacia, 1, 1957, p. 42, 44; idem, în JstRom, I,
p. 9; idem, În ArchAustr, 1962, nr. 31, p. 76, 77; L. Roşu, în RevMuz, 6, 1969, nr. 3, p. 260;
idem, În RevMuz, 6, 1969, nr. 5, p. 401; N. V.lassa etc., în lstCluj, p. 7; I. Ferenczi etc.,
În GhidCluj, p. 41; L. Roşu, în RevMuz, 12, 1975, nr. 2, p. 86.
17. CEPARI, numele vechi: CEPAN, c. Dumitra, jud. Bistriţa-Năsăud.

In colecţia lui I. Marţian au ino,at, În perioada interbelică, cîteva lame de silex, deoerminate de Roska ca fiind de tip aurignacian, găsite în condiţii necunoscute în hotarul satului
în punctele Lenzseifen - Bach şi Steinkempel. In ErdRep este amintită o singură lamă. De
pe teritoriul satul!UÎ se cwiosc şi urme eneolitice, din epoca bronzului, hallstattiene şi romane
ajunse toate În Muz. Ist. Trans.
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E. P:me, în BSPF,, 31, 1934, p. 373; M. Roska, în AlGR, 14, 1931, p. 101, 102, 121,
124; C. S. Nicolăescu-Plop~or, În Dacia, 5-6, 1938, p. 50, 68; M. Ro<;ka, ErdRep, p.
57--58. nr. 32.

CERBL:LUI,

PEŞTERA,

CHEILE TURZII, vezi
18 .. CIOCLOVINA, c.

ve:i IABALCEA.
PETH.EŞTII

Boşorod,

DE JOS.

jud. Hunedoara,

PEŞTERA

DE LA

~·

Peşt::ra arc o lungime de 435 m şi se află la o altitudine absolută de cca. 650-680 m,
într-un perete de calcar mezozoic. A Koch a găsin: în „Peştera Ponorici ele la Luncani"
oase de Ursus spelaeus şi diverse urme fauni-;tice din cocen (ErdMuzf.'Uk, 1 (5), 1876, p. 129,
nr. 85). Ra<;ka crede că este vorba despre Peştera de la Cioclovina (ErdRep, p. 64). Cu
aceasta nu putem fi de acord, pentru că P. Ponorici este la Ponorici (E. A. Biclz, în JSKV,
4, 1884, p. 34-35, nr. 29; idem, În JSKV, 5, 1885, p. 35, nr. 9; C. Gooss, în AVSL, NF,
13, 1876, nr. 3, p. 413), i.1r P. de la Lunca.ni este Ia Luncani (C. Go=, În AVSL, NF,
13, 1876, nr. 3, p. 413; E. A. Biclz, În JSKV, 5, 1885, p. 37, nr. 29a). Vezi şi harta,
chiar a lui Roska (Dolg, 1912, p. 3 - extras) şi publicaţia lui Fr. Rainer şi I. Simionescu
din bibliografia noastră.

anunţat de către doi turişti şi istorici amatori din Călan,
ar fi găsit În „sala marc" a peşterii cranii de urs şi un craniu de om. Anul următor,
Roska s-a dus Ia faţa locului pentru verificarea informaţiei, dar tot ce a găsit a fost un
dinte de urs. Tot în 1911 a început şi săpături în centrul peşterii, deschizînd în tota-! o suprafaţă de 60 m2 , în care a descoperit ceramică eneolitică, în straturile superioare, iar În cele
inferioare au apărut oase de Ursus spelaeus (,,unele prelucrate"?), unelte de tip mousterian
şi aurignacian şi multe piese atipice clin cuarţit. în mma acestei campanii nu a fost descrisă
o stratigrafie adecvată. În timpul primului război mondial urmau să fie exploa·tate pentru
agricultură depunerile foarte bogate în fosfor ale peşterii (vezi ErdRep, p. 62-64, referirile la lucrările lui Z. Schretcr, H. Horusitzsky, G. Gotzinger etc.). Pînă la urmă nu ştim
să se fi Început astfel de lucrări. Jn mod neorganizat localnicii totuşi au răvăşit straturile
peşterii. M. Roska a reluat cercetările În 1921, săpînd În „sala mare", la cca. 200 m de la
intrare. A descoperit o vatră, răzuitoare în formă de „D", aşchii, vîrfuri triunghiulare,
virfuri bifaciale mouster:ene (Muz. Ist. Trans., nr. inv. vechi / 1 -- / 19). Lamele şi răzui
toarele aurignaciene ajunse la acelaşi muzeu (/ 14; / 26-29 J lll! le-am mai putut identifica. Piesele sînt d:n cuarţit, opal, silex, jasp şi calcedon. H. Brcuil a vizitat peştera
în 1924, cu car~ ocazie a -studiat şi „inciziile-semne" de pe peretele peşterii şi a declarat
că toate se darnrează animalelor (BSSC, 2, 192;, nr, 2, p. 213, nota nr. 1) şi nu activităţii
umane, cum a crezut Roska (BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 186). Roska atribuie lui Breuil afirmaţia că toate acele semne s-ar datora reptilelor (Dacia, 1, 1924. p. 310). Totuşi, Fr. Rainer
şi I. Simionescu mai ştiau şi în 1942 că este vorba de ,, ... gravures ... dues
l'homme paleolithique". Referiri mai recente privitoare la această problemă nu avem, dar nu ni se pare
verosimil să avem de-a face, la noi, cu arta rupestră paleolitică. Cercetările lui Roska din
1925 au dus la descoperirea, În adîncime de 0,70-0,80 m, pe terasa din faţa peşterii,
a unei vetre de foc şi a unor piese litice, în marea lor majoritate atipice, datate de către
ci, Împreună cu oasele de urs de peşteră, în mousterianul mijlociu (ATGR, 14, 1931, p. 91,
117) şi final (ErdRep, p. 62). în straturile superioare a dat de ceramică eneolitică. Face
obse-rvaţia că pe terasa din faţa peşterii avem urme mousteriene, iar În mijlocul grotei doar
descoperirile aurignaciene se găsesc in situ, iar uneltele mousterienc găsrte aici au fost trans-

în 1910 M. Roska a fost

că aceştia

a
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portate de ape ori de la intrarea originală a peşterii, care azi e asrupată, ori din alte parţi
ale ei (AIGR, 14, 1931, p. 117). Din materialul colectat În 1924 şi din care o parte a
ajuns la Muz. Ist. T rans., se mai păstrează răzuitoarele mousteriene din calcar silicizat de
la nr. inv. / 98 - / 102, iar cele atribuite aurignacianului (/ 103 - / 105) nu le-am putut
regăsi. Din materialul colectat În 1925, în gura pe~erii, au putut fi găsite şi reinvcn t.ariate
materia.Jele faunistice de la nr. inv. / 1942 / 1947 şi piesele litice atipice: / 1962,
/ 1981. Restul. materialului, pînă la / 2220 nu a putut fi rcinvmtariat. În 1927 şi 1928
M. Roska a lărgit seqiunea de la intrarea peşterii, pentru a urmări dimensiunile vetrei ~si•te
acolo. Fauna constă din Ursus spelaeus şi Canis lupus. ln inventarul litic predomină vîrfuriJc
şi răzuitoarele datate în mousterianul mijlociu şi final, în mare majoritate atipice. Rczul,taml
săpăwrilor din 1927, care provine din gura peşterii, a fost inventariat la nr. / 3163 / 3468, iar materialul găsit în mijlocul peşterii la nr. / 3142 - / 3162. Materiale au mai
ajuns În muzeele din Deva, Oradea, Bucureşti etc.
Cu ocazia exploa1ării depunerilor bogat:: În fosfaţi, Într-un an imposibil de stabilit
pc baza literaturii (prin 1940-1941 ?), a fost găsi,t În!Împlător În peşteră un craniu uman,
publicat În 1942 ca aparţinînd unei femei în vîrstă de 30-40 de ani, de tip Homo sapiens
fossilis. Craniul a fost colectat de nespecialişti şi a ajuns „prin intermediul unei rudenii care
avea legături cu societatea Nitrogen ... " la geologul şi geograful I. Simionescu, care, împreună cu antropologul Fr. Raincr, au publicat materialul fără ca măcar unul din ci să
se fi deplasat la Cioclovina pentru unele observaţii stratigrafice. Craniul a fost determinat
pe baza confruntării unor date metrice cu cele ale craniilor descopcriu: de către Mati5gka
la Predmost. Împreună cu acest craniu au mai fost publicate şi trei cranii de urs de pC':,teră,
precum şi o lamă de silex, una de opal şi un vîrf triunghiUJlar tot din silex, atribuite
aurign,acianului. în 1954 colectivul condus de C. S. Nicolăescu-Plopşor a cercetat peîtcri le
şi cîteva terase situate pe ambele versante ale Carpaţilor Meridionali. La Cioclovina a fo~t
vizitată peşu:ra descrisă mai sus, precum şi Peştera de la' Trecătoare şi Peştera Cioclovina
cu Apă, unde În 1953 s-a descoperit un depoziit de bronzuri, chihlimbar, mărgele sticloase,
os şi ceramică, toate hallstattiene.
Ulterior C. S. Nicolăescu-Plopşor a „reconstituit" poziţia stratigrafică a craniului şi
l-a datat În aurignacianul mijlocilll, corelat aici cu W2 (D. Nicolăescu-Plopşor, în Actes de
Vile Congres Im. des Sciences Prehist. et Protohist., Prague, 1966 (1970), p. 381-385).
B. P6st:t, .în ErdM1,zE1.:k, 1911, p. 41, 45; M. Roska, în Dolg, 3, 1912, p. 1-49
(extras); idem, în FoldtKozl, 43, 1913, p. 4C0-404; O. Kadic, în B-H, 1, 1913, nr. 2,
p. 75; J. Hillebrand, în B-11, 2, 1914, nr. 3, p. 123; J. Cholnoky, în B-H, 5, 1917, nr. 3-4,
p. 164-166; J. Hillebrand, În WPZ, 6, 1919, p. 19; M. Roska şi D. M. Teodorescu, În
PCM/ (ST), 2, 1923, p. 25 (lucrarea ne-a fost inaccesibilă); M. Roska, în PMJH, 1, 1924,
nr. 1-2, p. 11, 13, 15; idem, În Dacia, 1, 1924, p. 299, 310, 311; H. Breuil, în BSSC,
2, 1925, nr. 2, p. 212-215; idem, în l'Anthropologie, 33, 1925, p. 329-330, 333; M. Roska,
În Dacia, 2, 1925, p. 405-406, 412; idem, În BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 183, 185-186,
192; idem, În B-H, 14-15, 1927, p. 22, 84; idem, în ACM!T, 1, 1929, p. 189, 190; idem,
în Dacia, 3-4, 1932, p. 8-12; idem, în ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44, p. 349, 350; C. S. Nicolăescu-Plopşor, În ArhO!t, 8, 1929, nr. 43-44, p. 352; O. Kadic, în AMTF, 2, 1931, nr. 8,
p. 6, 7; M. Roska, în A!GR, 14, 1931, p. 79, 89-91, 97, 119; idem, în AIGR, 14, 1931,
p. 100, 101, 102, 116-117, 124, 125; I. Nestor, În 22 BerRGK, 1933, p. 13, 14-15, 16,
18; H. Schroller, în SiebViert, 55, 1932, p. 131, 132, 133; J. Mallasz, în DolgSzeged, 9-10,
1934, nr. 1-2, p. 4 (extras); O. Kadic, în MKF!E, 30, 1934, nr. 1, p. 15, 120, 123-125,
145; E. Pattc, în BSPF, 1934, p. 373 (lucrarea ne-a fost inaccesibilă); J. HiHebrand, în
24/25 BerRGK, 1937, p. 17; M. Moga, în ACM!T, A, 1938, p. 157; N. N. Moroşan, în
A!GR, 19, 1938, p. 3, 6; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50, 68-69,
1
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71, 77, 78, 79; M. Roska, în FolArch, 1-2, 1939, p. 3, 5; E. Balogh, în Ko:i:l, 2, 1942,
nr. 1, p. 8; Fr. Rainer şi I. Simionescu, în AAR (MSS), ser. 3, 17, 1942, nr. 12, p. 1-15;
I. Simionescu, În AAR (MSS), ser. 3, 17, 1942, nr. 7 (lucr.airea ne-a fost inaccesibilă);
J. Tulogdy, În Koz[, 2, 1942, nr. 2, p. 4, 5; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ProblAntr, 1, 1954,
p. 59, 68; M. Roska, în ArchErt, 1954, nr. 2, p. 159; C. S. Nicolăescu-Plopşor, În SCJV,
6, 1955, nr. 1-2, p. 131, 139; C. S. Nicolăescu-Plopşor şi C. Mateescu, În SCIV, 6, 1955,
nr. 3-4, p. 394; C. S. Nicolăescu-Plopşor, În SC/V, 7, 1956, nr. 1-2, p. 14, 15, 20,
26, i8, 30, 33; idem, În Dacia, 1, 1957, p. 41, 42, 45, 50, 57; idem, În lstRom, I, p. 17-20;
idem, În ArchAustr, 1962, nr. 31, p. 74, 85, 89; L. Roşu, în FVL, 1963, nr. 6, p. 123;
M. Bitiri în SCJV, 16, 1965, nr. 1, p. 11; Al. Păunescu, în Dacia, 9, 1965, p. 21; L. Roşu,
În RevMuz, 3, 1966, nr. 6, p. 481; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 10, 1966, ·p. 22;
Al. Păunescu, Evoluţia, p. 18, 232 etc.; E. Condurachi etc., HartArhRom, p. 9, harta nr. 2;
L. Banesz, în SlovArch, 24, 1976, nr. 1, p. 8; M. Bleahu enc., PeşteriRom, p. 37, 38, 39,
285-287; M. Gabori, PalMoj•m, p. 92, 234 etc.; B. Jungberr, în ActaMN, 14, 1977, p. 662;
FI. Mogoşanu, Paleoliticul di11 Banat, p. 116, 132.
CIUMEŞTI,

Al.

c.

Sanislău,

jud. Satu Mare.

D=operiri paleolitice nu se cunosc pe teritoriul satului. In urma
de aici de urme tardennosiene tîrzii.

cercetărilor

lui

Păunescu ştim

CIURULUI-IZBUC,
CLIMENTE,

PEŞTERA,

PEŞTERA

CLUJ-MANAŞTUR,

nr. I

şi

vezi

Roşia.

II, vezi Dubova.

vezi Cluj-Napoca.

19. CLUJ-NAPOCA, or., jud. Cluj. Punctele
Turcului.

Cluj-Mănăştur, Cordoş,

Dealul Hoia,

Tăierura

a) Zona Dealului Calvaria de la CLUJ-l\1ANAŞTUR şi întreaga terasă din pleistocenul
inferior a Someşului Mic, ce se În tinde paralel cu apa În direcţiia. est-vest, este foane
bogată În urme arheologice (paleolitic, neolitic, eneolitic, Latenc, epoca romană şi postromană). In ErdRep, p. 133, găsim referiri la o săpătură nepublicată a Jui I. Kovacs, care
a vizat o aşezare eneofoică, dar cu care ocazie, s-au găsit În profilul terasei amintite, În
lut cuaternar, cîteva piese de cuarţit, descrise ca fiind probabil de tip mousteri.an. în apropiere, În poziţie incertă, s-au găsit şi resturi fosile de Bos sp., Rhinoceros tychohinus şi
Ccrvu~ elaphus fossilis. Tot acest material a ajuns în Muzeul de Istorie ai! Transilvaniei.

C. Gooss, Chronik, 30, 38 (extras); A. Koch, În ErdMuz.Evk, 1, 1876, nr. 5, p. 127;
nr. 72, p. 129, nr. 84, p. 138, nr. 55; idem, în OTTE, voi. 11, 14, 1889, p. 170; B. Posta,
în ErdMuzE.vk, 1911, p. 43, 45; M. Roska, în Dolg, 3, 1912, p. 34 (exitras-}; i~,
Osregesz.et, p. 303; I. Hica, în /n memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 165;
N. Vlassa etc., În lstCluj, p. 7; I. Ferenczi etc., În GhidCluj, p. 41.
b) In 1879 A. Koch a publicat o aşchie de steatită găsită la crucea de Ia CORDOŞ.
Piesa a ajuns în Muzeul de Istorie al Transilvaniei.
In 1925 M. Roska a descoperilt pe o terasă din SltÎnga N ad~u.lui, în poziţie secundară,
,,cîteva unelte• de cuarţit, atribuite, pe baza tipologi.ei, mousterianUilui.
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A. Koch, în OTTE, voi. 1, 3, 1879, p. 153, nr. 2; M. Roska, în Dacia, 2, 1925, p. 415;
idem, Osregeszet, 'p. 330, 331, 332; idem, în B-H, 14-15, 1927,· p. 22, 84; idem, în ArhOlt.
s, 1929, nr. 43-44, p. 34.9; idem, în Emlkk.SZNM, p. 5 (extras); idem, în AIGR, 14, 1931,
p. 101, 102, 118, 123, 125; H. Schroller, în SiebViert, 55, 1932, p. 133; O. Kadic, în
MKFJE, 30, 1934, nr. 1, p. 16, 121; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 5J,
69; M. Roska, în FolArch, 1-2, 1939, p. 4, 5; idem, ErdRep, p. 118, nr. J2, p. 318;
C. S. Ni,colăescu-Plopşor, în SC/V, 7, 1956, nr. 1-2, p. 28; N. Vlassa etc., În lstC!ui.
p. 7; I. Ferenczi etc., în GhidCluj, p. 41.
c) Printre locurile de descoperire „sigure, de tip aurignacian-răsăritean" (?) din zona
oraşului Cluj-Napoca, I. Ferenczi aminteşte şi DEALUL HOIA (GhidCluj, p. 41). Descoperirea punctului este atribuită lui M. Roska (informaţie orală de la I. Fercnczi), dar acesta,
în scris, nicăieri nu pomeneşte de aşa ceva. Jn ErdRep, p. 136, sînt amintite doar „deşeuri
de cuarţ,i.t şi de cremene şi o lamă de gresie". Aceste piese litice precum şi altele găsite la
suprafaţă, ar putea fi mai bine atribuite numcroasdor locuiri eneolitice din zonă.
d) In 1915 a apărut la punctul TAIETURA TURCULUI, la cota nr. 421, în condiţii
stratigrafice necunoscute, o piesă izolată de silex, descrisă de către M. Roska ca fiind un
răzuitor de caracter mousterian. llreuil mai adăugase că piesa ar avea urme de „rcutilisation
trcs poste'rieure" (BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 195). După I. Ferenczi, ar fi vorba de ,.resturile
unui răzuitor de tip mous.tcrian" (GhidC!ui, p. 41).
M. Roska, În Dacia, 1, 1924, p. 294; idem, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 184; idem,
Osregeszet, p. 303, 305; idem, în B-H, 1927, p. 22, 84; idem, în AIGR, 14, 1931, p. 100,
101, 102, 118, 124, 125; I. Nestor, în 22 BerRGK, 1933, p. 17; H. Schroller, în SiebViert,
55, 1932, p. 132; O. Kadic, în MKFIE, 30, 1934, nr. 1, p. 19, 120; C. S. Nicolăescu
Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50, 88, 94; M. Roska, în FolArch, 1-2, 1939, p. 4,
5; idem, ErdRep, 134, nr. 231, p. 318; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Prob!Antr, 1, 1954,
p. 66; idem, În SC/V, 7, 1956, nr. 1-2, p. 28; idem, în Dacia, 1, 1957, p. 42, 48; L. Roşu,
în RevMuz, 6, 1969, nr. 5, p. 402; E. Condurachi etc., HartArhRom, ha.na nr. 2; N. Vlassa
etc., În lstCluj, p. 7.
COASTA REMETEI, vezi Remetea Şomoş I.
COASTA VACII, PEŞTERILE NR. I, II, III DE LA-, vezi Feder„
20. CONOP, c., jud. Arad.
La locul numit Hotărel, pe coasta unui deal din apropierea satului, au fost
săpături care au dat cîtcva piese cioplite din 1 cuarţ, opal etc., atribuite pe baza
aurignacianului. Tot aici au mai fost descoperite şi urme de locuire din Hallstatt,
evul mediu. Lucrările au fost efectuate În 1972 de către V. Boroneanţ şi E. Dorner

efectuate
tipologici
Latene şi
(Cronică,

în Dacia, 17, 1973, p. 370).
COSTANDA, vez.i LADAUŢI.

BELA ]UNGBERT
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PROBLEMA EXISTENŢEI ECVIDELOR DOMESTICE
îN CADRUL CUL TURU VINCA - lURDAŞ

Ati,t de numeroasele elemente ce leagă cultura Turdaş, m ansamblul c1, de Ori-:ntul
Antic 1 ridică şi problema dacă nu cumva o:imenii respectivei culturi au cunoscut şi folosit
aidoma cu zona mesopotamiană şi Asia Anterioară ccvidelc dom~tice. Adeverirea
unei atare supoziţii nu numai că ar constitui o dovadă În plus (de deoscbi:tă ponderi:) in
favoarea amintitelor legături, dar ar şi schimba radical optica generalizată asupra datei la
care ccvioele domestice îşi fac apariţia în preistoria bazi111ulu.i carpatic, mutind-o din cpoc.t
bronzului în perioad~ neoli,tică.
Împărtăşind opinia că purtătorii culturii Turd~ n-au fost străini de cunoaşthea ccvidelor domestice, dorim ca înainte de prezentarea pieselor pe care se spnJma argumentaţia
noastră să facem o trecere În revis~ă a problemelor legate de ecvidc, mai ales de evoluţia.
încadrarea în sistematica zoologică şi relaţia lor cu omul (ca animale mai Întîi sălbaiticc, ~ai
apoi domestice). Socotim necesară o a&tfel de „recapitulare'", dat fiind faptul că În descrierea
puţinor altor v.ieţuitoa,re mai există o asemenea confuz.ie, intervertire şi substituire cron.ar..::;
de Urmeni ca tocmai în problema ecvidelor. Folosirea - În paralel şi fără explicarea sinonimiilor a unei terminologii biologico-zoologice şi a unei.a „istorice'", nemaivorbind 'de
erorile de designare curente în limbajul obişnuit, au dus la o .imagine de multe ori deformată asupra genului, subgenului, speciilor ori v.arietăţidor de ecvide despre care tocm<,i
era vorba.
Prezentarea noastră se spnJ!lfla, În primul rînd, pc monumentala monografic a lui
Fr. Hanfar 2 (cu impresionanta bibliografie pusă la contribu1ie În ea), prernm )i pc alte
lucrări, ce vor fi citate la locul cuvcni,t.
Neinuîncl direct În subiectul ce ne interesează şi mai mult pentru „rememorare",
amintim că evoluţra fi:logenet·ică a ecvidelor actuale (holocene) debutează încă la începutul
epocii terţiare (în Eocen) cu acel Eohippus (sinonim cu Hyracotherium) - imparicopitat mă
runt cu încă evidente trăsături tapiroide. Forme mai evoluate Încă tot eocene ,Înt
Orohippus şi Epihipţzts (sinonime cu Pa/aeotherium).
Oligocenul e ocupat de forma Mesohippus, iar spr-:: finele lui apare Miohippus (,inonim
cu Anchitherium).
în Miocen îşi face apariţia Parahippus, apoi urmează o lungă evoluţie a formdor de
Merychippus (sinonim cu Hypohippus) .
. De la finele Miocenului ori - mai degrabă - de la începutu! P.liocenu,lui evoluţia spre
ecvidcle pleistocene (diluviale) se va realiza prin forma de Pliohippus, alărnri de care· '>i!
desprinde şi populează ma.i ales Pliocenu] ,,Lumii Vechi" o ramură colaterală - Hippario11.
1 Lis~ •lucrărilor în care am. avut ocazia să ne· ocupam. de această problemă în PZ,
49/2, 1974, p. 181, n. 1, rc-spectiv ActaMN, XII, 1975, p. 1, n. 1. Vez.i, în plu1S, UISl'P /Xe Congres, Resumes des commumications, Nice, 1976, p. 387 şi Apulztm, XV, 1977,
p. 603-612.
2 Das P/erd in prăhistorischer und friiher historischer Zeit, în catena Wiener Beitrăge
z.ur KultUTgeschichte und Linguistik, voi. XI (1955), Wien-Miinchen, 1956;
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Este problematic dacă acesta din urmă mai supravieţuieîte la începutul Heistocenului sau
se stinge în etajul geologic al Villafranchianului perioadă tranzitorie Între T crţiar ş1
Cuaternar.
Debutul Cuaternarului e marcat de apariţia formei de Equus stenonis (sinonim cu
Plcsippus), considerat de unii paleontologi drept un subgen (?) (stins) al ma.relui gen Equus.
La cele pînă ai.ci discutate •ar mai fi de adăugat următoarele: evoluţia, mai ales pe
durata diferitelor etaje geologice ale Terţiarului, nu este nici pe departe atît de simplu
liniară cum am îrrfăţ~at-o, designînd doar principalele forme atestate paleontologic; cea mai
completă „filieră" o servesc descoperirile paleontologiice din America de Nord, de putînd
fi racordat.c cu cele aflate în depozitele geologice corespunzătoare din Lumea Veche (de
aici sinonimele numelor!); În prima parte a Cuaternarului (Pleistocen) ecvidele din America
se sting, calul fiind reintrodus (domestic) În Lumea Nouă în plin Ev mediu (şi resălbăticit
ucolo/). 3
Revenind la Cuaternar, mai precis la prima lui parte (Pleistocen), se poate spune că
este perioada geologică de maximă extensiune (biologică ~i teritorială) a genului Eqims
şi totodată de netă diferenţiere morfologică a mbgmurilor~ [parţial] actuale de ccY:dc.
Considcrînd că subgenul (?) Equus stenonis a mai supravieţuit !J. începutul Pleistocenului, alături de el (mai exact, e'voluînd din el!) se Înregistrează următo:uele subgenuri de
ccvide cuaternare: 1) subgenul (?) Equus [ AsinusJ hydrimtim,s; 2) subgcnul llippotigris;
3) subgenul Asinus; 4) subgenul Hemionus; 5) subgenul Equu,-:,.
Restrîngînd discuţia la problemele ce ne vor interesa mai îndeaproape, procedăm prin
excludere, tratînd succesiv suhgcnurilc enumerate:
1) Subgcnul (?) Equus [Asinus] hydruminus. Considerat de majoritatea zoobiologilor ~i
paleontologilor drept un subgen distinct al marelui gen Equus, Equus [ Asinusj hydruntinres
a constituit pe durata Pleistocenului unica specie de asin (măgar) sălbatic b;iştinaş
În Europa (sud-estică). De talie măruntă şi adaptat unui biotop de stepă, durata vieţuirii
sale (ca specie) a fost socotită ca limitîndu-sc numai la prima parte a Cuatema.rului 6 •
Cu atît mai surprinzătoare fu constatarea că respectivul ecvid mai supravieţuia, probabil extrem de redus numeric, drept „fosilă vie", la orizontul cronologic al neoliticului vechi
din Europa sud-estică, fiind atestat în materialul faunistic al cul·rurii Koros din Ungaria şi
nord-estul lugoslaviei, În cultura Hamangia (la Cernavoda şi Techirghiol)7 şi
recent - În
Transilvania, la Cluj - ,,Gura Baciului", Într-un orizont paralelizat cu cel al cui turii Protosesklo8 ..
Mai remarcăm doa.r faptul că accentuata gracilitate a oaselor de Equus [Asinus}
hydruminus de la Techirghiol şi Cernavoda (comparativ cu exemplarele din paleolici.c) marchează tocmai preludiul stingerii definitive a speciei9 • Apoi, nu trebuie uitat că atît zona
3 Pentru toate cele de mai sus, Fr. Hancar, op. cit., p. 11 sqq., p. 12-13, tabelele
3-4, pi. I.
4 E important a stabili şi ~pccifica sensul în care se foloseşte cuvîntul Equus, ci · putînd
designa (în chiar încadra.rea sistematică zoologică) trei lucruri diferite: genul În ansamblul
său (Gen. Equus), subgenul (deci caii propriu-zişi!) şi specia. Un exemplu: încadrarea ,siste-·
matică a calului domestic: Ordinul Perissodactyla; Subord. Hyppomorpha; Fam. Equidae;
Gen. Equus (Subgenul Equus); Specia Equus caballus L.; Varietatea Equus caballus domestirn.s, - În cazul dat (cal domestic) mai putîndu-se preciza, eventual, rasa.
5
Fr. Hainciu-, op. cit., p. 12, · tabelul 3, cu trimiterile biblnografice.
0 Aşa crede şi Hancar, op. cit., p. 12, tabelul 3 şi p. 17.
7 Discuţia şi referirile la O. Necrasov S. Haimovici, În Materiale, VIII, 1962, p.
179-180.
8 N. Vlassa, .în ActaMN, IX, 1972, p. 12, 21.
9 In accla)i 9COS opinează şi O. Necrasov şi S. Haimovici, op. cit., p._180.
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sud-emilui Unga:riei şi nord-estului fogoslaviei, cit şi - mai ales- - Dobrogea ah constituit
un ultim areal propice,' nemai-vorbirid 'de faptul că ,,Gura Baduluî"''' •se include m aşa-1.i-;dt
„finaţe ale Clujului", · ce constit1eie · teiervaţie botanic,'i tocmai pentru flora lor ci: piistrcar.i'î
mai multe specii-relict de caracter stepic 10 •
·
Judecind după cronologia rclaitivă a culturilor neolitice Protosesklo, Ki:iros şi Hamangi•;,,
putem afirma că locul unde s-au stins ultimele exemplare ho!ocene de Fquus [Asi11usJ hydm11tinus a fost stepa dobrogeană 11 •
2) Subgenul Hippotigris. Neinfluenţat (ori mult mai puţin influenţat) de va.ria\iile
climatice ale Pleistocenuilui, trăind Într-un areal neafectat de perioa<lde glaciare şi intergbcim:,
subgenul Hippotigris din Africa prezintă cea mai lentă din;rnică evo!utivă dintre ecvi<lL·le
cuaternare, păstrînd o seamă de caractere arhaicc 12 •
Din pUJ11ct de vedere morfologic, speciile cele mai primitive ale respectivului \t1b~en
(ca, de altfel, ale tuturor ecvidelor sălbatice actuale!) sînt zebra de mt1nte (Eqttus [Hippotig;risJ zebra (fig. 1/a) şi zebra lui Grevy (Equus [HippotigrisJ grevyi) (fig. 1/b), constituind, totodată, specia cea mai scundă, respectiv cea mai Înaltă c,1 talie din cadrul ~uhgenului Hippotigris. Vărgarea În dungi transversale dese e comună amldor 'specii şi 1e :1cllperă spinarea pînă în drept11I rădăcinii cozii. Această caracteristică, precum şi marile t1rcchi
rotunjite sine tocmai trăsăturile ce le conferă un deosebit arhaism 13 .
Toate celelalte zebre au capul cu profil cabalin şi aparţin speciei quagga (Eq,ms [l-/ij'potigris J quagga), fiind sistematizate În mai multe rase: zebra lui Chapman ( Equits [ Hippntigris J qzeagga chapma11i), trăind în Transvaal (fig. 1/c); zebra lui Grant (Equus [Hippotigris J quagga gra11ti), În ţinuturile Keniei (fig. 1/d); qua.gga propriu-zisă (Equtts [ flippotigris /
quagga quagga), avînd doar partea anterioară dungată, ce trăia la s•Jd de rîul Orangc ~i
care azi e complet stîrpită, ultimele exemplare vieţuind în grădini zoologice şi menaJcrn
(fig. 1/e) 14 •
Despre subgenul Hippotigris mai men\ionăm doar atît, că toate speciile şi rasele de
zebre pot fi încrucişate Între ele, precum şi cu asinii şi caii, numai că bastarzii rezultaţi din
Încrucişarea cu măgar sau cal (zebroizi) sînt Întotdeauna sterili 15 •
3) Subgenul Asinus (măgarii propriu-zişi). Reprezintă, după opinii pc care şi Hancar
Ic Împărtăşeşte, un grup de ecvide ce a avut (ca, de altfel, şi subgenul următor, ce-l vom
tra~ în contin~are) o dinamică evolutivă medie, deci asupra căruia au aqionat mai pregnant
modificările mult mai însemnate - ale mediului ambiant 16•
Vezi Monografia geografică a Republicii Populare Române, vol. I (Geografia /iz.ic,,),
1960, p. 545, fig. 233, p. 548, fig. 236, p. 570, p. 647.
11 În acelaşi sens, O. Necrasov S. Haimovici, în An. Stiinţ. Univ. Iaşi, 5, 1959, p. 1J7
sqq. şi 6, 1960 p. 355 sqq. şi C. Rădulescu '-- P. Samson, În Quaternaria, 7, Roma, 1965,
p. 219 sqq. şi În Lucr. /nst. de speol. ,,Emil Racoviţă", 5, 1966, p. 251 sqq. Recent, ccvidul a fost pus În evidenţă şi în cadrul ceramicii liniare sud-moraviene, în aşezarea de la Jclenf louka, lingă Mikulov; vezi Z. KratochvH, Der Fund vo11 Equus (Hydruntinus) hydmntinus
(Regalia, 1907) und anderer Siiuger aus dem sudmiihrischen Neolithikttm, în SlovArch,
XXI/1, 1973, p. 195 sqq.
12 Hancar, op. cit., p, 15. Pentru răspîndirea lor actuală şi de odinioară (ca, de altfel,
şi a altor ecvide!), vezi p. 14, harta 1.
.
13 W. Rammner, Brehms Tierleben, vol·. IV, Leipzig, 1941, p. 278 şi fig. de la p. 276
şi 277.
14 Ibidem, p. 278-279. _
15 Ibidem, p. 279.
18 Hancar, op. cit., p. 17 (cu bibliografia), 21, 16 (cu fig. 2-3); RLV, III, 1925,
p. 122_.123, s.v. Esel. Notăm· . că din discuţie se exclude Equus [AsinusJ ,hydruntinus, subgen
ce 1-ain tratat aparte..
10

Bucureşti,
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De ongme indiscutabil africană, subgenul Asinus - care, odinioa.ră, în sta.re sălba.t.ică,
a' avut un areal inrompa:riahil mai extins decît cel acrual 17 cuprinde ecvidele cele mai
adaptate unui biotop de stepă uscată şi semidcşer-turi. Transformarea unei imense părţi a
accstUi biotap În pu9tiu nisipos a redus arealul ultimilor asini (măga:ri) sălbatici. af ric.ani la
o relativ îngust.l fîşie de-a lungul păqii nordice a. coa'itei răsăritene a Africii.
Derivîncl tocmai din cele spuse, ar.:alul specirlor sălbatice (africane) ale subgenului
Asinus şi arealul subg~nului Iiippotigris se exclud reciproc, în sensul că măgarii sălbatici
africani u-ăiesc numai în acele zone în care zebrde lipsesc 18 •

Av,înd o tonaJ.itate a culorii de fond gri-cenuşie, asinii africani se caracterizează prin
botul de culoare deschisă (el e Întotdeauna negru ori negricios la zebre!), urechile foarte
lungi, iar coada '1e este - de altfel ca şi la zebre - net deosebită d~ a cabalinelor, fiind
cărnoasă în par.a:a superioară şi terminîndu-se inu-un smoc de fire lungi numai spre capăt.
La ora actu.adă, wbgcnul e reprezentat prin trei specii, două sălbatice, a treia domestică:
a) Asinul (măgarnl) sălbatic somalez (Eqieus [ Asinusj somaliensis) (fig. 2/a), trăind pe
de coastă a Somaliei şi a fostului teritoriu Gallaland învecinată golfului Aden.
Neintrat În procesul ck domesticire a e<:videlor, măgarul sălbatic somalez e şi lesne de
deosebit, datorită vărgăcurii „zcbroidc" a picioar'<,lor 1:1•

0

Îngustă fişic

b) Asinul (măgarul) sa.lbatic nubi3fl (Equus [Asinusj africanus Fitz.) (fig. 2/b), specie
pe cale de-a se stinge, cu un areal cc ţine diai Sennar şi wdul Nubiei pînă în regiunea
Danakil a fostei E.ritree (zona de coastă, Învecinată cu Marea Roşie, a nord-esuului Ethiopiei).
Mai scund decît măgarul sălbatic somalez, măgarul sălbatiic nubian stă la baza tuturor
raselor de măgari domestici eurafricani (asini propriu-zişi), cărora le-a transmis caracteristica
,.cruce• neagră-brună de pc &pinare20 •
c) Asinu!l. (măgarul) domestic propriu-zi.s (Equus [ Asinusj domesticus) (fig. 2/c) derivă
- după concordanţa aproape unanimă a opiniilor - din măgarul sălbatic nubuan, domesticit
în Egipt Începînd cu Amratiamrl ( = Naqada I, ± 3500 î.e.n.) 21 •
Răspîndit mai Întîi În Africa, Equus [Asinusf domesticus se prezintă astăzi ca avînd
foarte multe rase şi varietăţi, zonate geografic, care însă toate păstrează (dincolo de diferenţele de înfăţişare, -starură şi nuanţă a părului), drept mo~tcnire de la strămoşul comun,
,.crucea" neagră-brună de pe spinare22.

17

Hancar, op. cit., p. 14, harta 1.
W. Rarnmncr, op. cit., p. 279.
19 Ibidem, p. 279-280.
20 Ibidem. Vezi şi Al. Fil-ipaşcu, Sălbăticiuni din vremea strămofilor noştri, Bucureşti,
1969, p. 167; H. Epstein, The Origin of the Domestic Animals of Africa, voi. II, Leipzig,
1971, p. 377-378.
.
21 W. Rammner, op. cit., p. 280; Al. Filipaşcu, op. cit., p. 167; H. Epstein, op. ât.,
p. 391-393, 394-395. Teoriile ce au preconizat şi o influenţă a asinului sălbatic somalez ori
o derivare din rase sălbatice africane stinse foarte demult (Equus [ Asinus/ atlanticus; Epstcin,
op. cit., p. 395-396) nu şi-au găsit acreditare. De altfel, importantissim ni se pare faptul
că bastarzii dintre măgarul salba.tic nubi.an şi cel somalez (nesemnalaţi nicicînd în stare prapriu-zis „sălbatică", ci creaţi de zoobiologi!) păstTează toţi „cru<:ea• de pe spinare a măgaru
lui nubian (ca şi vărgarea picioarelor, moştenită de la cel somalez); Epstein, op. cit., p. 395.
Vezi şi H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, voi. II; /ungstei.nz.eit, Mi.inchen, 1968,
p. 251 şi pi. 26/2 b (paletă arhaică de la Hierakonpolis, dovedind absolut clar că e vorba de
un asin cu „crucea• caracteristică pe !,pinare!).
22
·
O temeinică discuţie şi amplă ilustrare la Epstein, op. cit., p. 382 sqq. (capitolul
„Recent Domestic Asses in Africa•). Ţinem să facem msă o importantă -precizare: în discuţie
18
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Din zona nord-africană asinul domestic pătrunde , în bazinul Medi~rianei, În Creta
~i Palestina fiind cunoscut cu aproape 2000 de ani înaintea calului. Aria lui de răspîndire
cuprinde apoi cu precădere Grecia, Italia, Spania, precum şi 'lumea insulară dintre ele,
zonă de intensă fo1osire şi prăsire a măgarilor, pînă în zilele noastre. ln Europa măgarul a
devenit - în primul rînd - animal de cărat poveri, i-ar înmulţirea lrui (mai ales in ultima
vreme) a fost lăsată în bună măsură la voia întîmplării. Fenomenul s-a repercutat cu o
scădere S1e11sibilă a mediei taliei, Eq,ms [ Asinusj domesticus european de~md ffl6l mărunt
,i mult mai puţin arătos ca fraţii săi nord-africani. În plus, ca un fenomen de adaptare
la variatiile climatice, el îmbracă în anotimpul friguros o aşa.zisă „blană de ianiăd 2 :1 •
Mai menţionăm fapuul că străvechile lcgămri ale Egipvului Antic cu zona siro-palc.'5tiniană şi Asia Mică au dus cum arătam mai sus - la o timpurie introducere a măga
rului (propriu-zis!) domestic în aceste din urmă locuri 21 •
În sfîrşit, pentru a termina cu problemele legate de subgenul Asinus, nu trebuie uitat
că măg.trul domestic se încrucişează uşor cu calul. întrucît nicicînd arealul iniţiai! al mă
garilor propriu-zişi (africani) n-a avut contingenţă cu cel al cabalinelor, Încrucişările dintre
cele două subgenuri de ecvide (mai exact: dintre cabaline şi specia domestică Equus [ AJinusJ
domesticus) constituie un fenomen relativ tirz.iu, petrecut exclusiv în limite - să le zicem
- ,,dirijaite" de om.
Bastardul rezultat din încrucişarea măgar-cal poartă numele de catlr, respectiv mulă
(diferenţiere numai arareori sesizată în limbajul curent, în care predomină designarea de
catîr), În funqie de faptul că provine' din asin mascul şi iapă ori din măgăriţă şi atmăsar 2 :;.
Rezistenţa deosebită şi taJia mai înaltă ca a măgarului au făcut din catîri şi mule anima,Je
de tracţiune şi călărie preţuite în Orient şi sudul Europei (fig. 2/d). Rămîne de specificat
faptul că, datori.tă sterilităţi, congenitale, catîrul (ori mula) nu se pot pră&~ în linie directă,
încrucişarea măgar-caii fiind necesară de fiecare daită cînd se obţin noi indivizi.

4) Subgcnul /-lemionus 26 • Este subgenul de ecvide care a dat cel mai mult „de furcă"
cercetătorilor şi asupra căruia pluteşre încă (mai ales în literatura ne-zoologică şi ne-biologică)
o serioasă confuzie de terminologie.
Aşa cum Hancar ţinea să precizeze în mod expres27 , subgerrnl 1-lemionus e un subgen
distinct al marelui gen Equus, tot atît de sine stătător ca, de pildă, subgenul Hippotigris sau
Asinus. El include semi--măgarii (Halbesel) asiatici, clar deosebiţi - şi genet?K $i ca înfăţi
şare de asinii propriu-zişi de origine africană. Din păcate, chiar denumirea din sistematica
zoologică: Hemionus (hemi = jumătate; onos = măgar) a fost generatoare de confuzii,
pentru neavizaţi fiind confundabilă ou designarea ce ar „fi trebuit" s-o poarte bastarzii
mă.gar/cal ( = cat'Îr, mulă). În plus, trecindu-se cu vederea faptul că subgenwl este (dar, mai
n11 intră aşa•zisul asin (măgar) Saidi sau de Muscat, de culoare alb-argintie, talie înaltă, şi fără
„crucea" neagră de pe spinare! Deşi actualmente el e răspîndit şi în nord-estul Africii (şi chiar
stă Ia baza unor „rase" şi varietăţi crescute pe solul acestui continent evident, lipsite
de specifica „cruce"!), măgarul de Muscat (cum îl arată chiar numele!) arc o cu totul altă

origine, consti.tuit fiind ca r,asă (poate chiar subspecie?) în Asia, în zona Golfului Persic.
De altfel, asupra lui vom reveni la tratarea următorului subgen a!l ecvidelor. Vezi şi Epstein,
op. cit., p. 396.
23 W. Rammner, op. cit., p. 280-282; Al. Filipaşcu, op. cit., p. 167.
2• Epstein, op. cit., p. 394-395. Situaţia rezultă deosebit de clar şi din Vechiul Testament: măgarul domestic propri11,-zis (deci cd de origine africană!) e designat cu numele de
4~ m6r (măgăriţa: ii.ton), nume complet diferite de cele sub care apar ,,măgarii• a,iaiici!
Vezi G. B. Winer, Biblisches Realworterbuch, 13, 1847, p. 346 sqq.; RLV, III, 192S, p. 123.
25
W. Rammner, op. cit., p. 282; Hanlar, op. cit., p. 15, n. 33.
28 Hanfar, op. cit., p. 16, fig. 2/2.
2'1 Ibidem, p. 15, n. 33.
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cu seamă, a fost!) reprezentat· şi de specii domestice, termenul - ce s-a gener.a:lizat - · de
,,măgar sălbatic" (,,Wildesel", ,,wild ass") ni se pare de două ori necorespunzător: nu include toţi reprezentanţii subgenului şi lasă deschisă posibilitatea confuziei cu măgarii· propriu-zişi (asinii) sălbatici africani!
De acest echivoc al terminologiei n-au reuşit ·să scape mei cei mai presug1oş1 cercetă
tori ai istoriei ecvidelor: O. Antonius, V. Gromova, Fr. Hancar, T. Haltenorith, A. G. Bannikov, H. Epstein {pentru a cita doar citcva nume) 28 , deşi le era dară starea de fapt a lucrurilor şi fiecare s-a străduit s-o explice. Confuzia din literatura de specialitate e alimentată
încă şi de faptul că datoriită profilului lor cabalin reprezentanţii subgenulrui Hemionus
,111 fost, nu arareori, trataţi Într-un context ce nu clarifica îndeajuns neta şi categorica lor
diferenţiere de caii propriu-zişi.
În această situaţie, tocmai pentru a elimina pe cit posibil intervertirile de sens, renunţăm la apelativele de „semi-măgari" şi „măgari sălbatici" (chiar cu specificarea că e vorba
de cei asiatici), designînd respectivele animale cu termenul de hemioni 29• Cuvîntul (acoperind
semantic perfect pe cel de „Halbesel ") corespunde nomenclaturii zoologice a speciilor subgenului de care ne ocupăm şi - în plus - nu crează nici un fel de echivoc în limba română
(şi nici în alte limbi, în cazul că s-ar adopta!).
Prezentînd caractere morfologice evident mai arhaice decît cabalinele (caii propriu-zişi),
subgenul Hemionus era răspîndit În Pleistocenul mijlociu peste întinsa zonă de deşerturi şi
sernideşenuri ale Asiei, cu o netă concentrare spre sudul continentului 30•
In' fine, trei probleme de ordin general legate de subgenul Hemionus:
- Ilustrînd tocmai independenţa gen'etică a hemionilor faţă de asinii africani, h::rta
de răspîndire a formelor sălbatice de ecvide (stinse şi actuale!) arată că Între zona nord-est
africană (patria de baştină a asinilor sălbatici africani) şi arealul hemionilor se întinde o largă
fî5ie din care lipsesc forme de ecvide sălbatice 31 ;
- Corespunzător acestei situaţii, numeroasele încercări, făcute în grădinile zoologice,
de a metisa speciile de hemioni cu măgari propriu-zişi (sălbatici ori domestici) n-au dat
decît bastarzi sterili, dovedind clar - dacă mai era nevoie - incompatibilitatea cromozomială dintre subgenurile Hemionus şi Asinusn;
- Inrudirea dintre diferiţii reprezentanţi ai subgenului Hemionus este deosebit de
apropiată, într-atît încît adeseori e1 sînt designaţi ca avînd doar rang de subspecie ori varietate33. ·
După

aceste preliminarii, să vedem care sînt reprezentanţii subgenului în chestiune:
a) Onagrul (Equus hemionus onager, Bodd. 1785) sau - destul de impropriu denumitul - ,,măgar sălbatic• persan, menţinut astăzi în stare sălbatică Într-un efectiv nedepăşind 2000 de exemplare în nordul Iranului. Nu se ştie dacă a dispărut complet sau mai
supravieţuieşte În sudul Afganistanului (Haltenorth, 1966), iar În Turkmenia mai supravieţuiesc
cîteva zeci de exemplare (Bannikov, 1961) 34 •
28 In fapt, bibliografia problemei e impresionantă. In .acest sens ajunge să trimitem la
Hancar, op. cit., p. 578 sqq. şi Epstein, op. cit., p. 585 sqq.
29 Soluţia a fost întrevăzută cu multă perspicacitate de Al. Filipaşcu, op. cit., p. 180,
n. 1, care însă -. din păcate - n-a aplicat-o cu consecvel)ţă.
JO Hancar, op. cit., p. 18.
31 Ibidem, p. 14, harta 1. In mod simptomatic fîşia respectivă coincide tocmai cu teritoriile în care hemionii vor deveni primele şi cele mai vechi ecvide domesticite ·ale Orrehtufui
Antic! (ibidem, p. 2.1).
3! E.pstein, op. cit., p. 397.
33 Han car, op. cit., p. 18; Al. Filipaşcu, op. cit., p. 179, 180.
34
Al. Filipaşcu, op. cit., p. 179.
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Avînd o tailie scundă, cap şi p1c1oare fine, onagrul e alb-strălucitor În panea inferioară
a corpului (trednd spre gălbui în cea superioa.ră), cu coama moale, scurtă, iar În coadă arc
un smoc de fire lungi de cca. 30 cm (Brehm, 1880) (fig. 3/a-b) 35 • Apreciat din vechime
drept „vînait nobil", atît pentru carnea-i gustoasă, cît şi pentru pielea foar,te fină, onagrul
se captura fie cu arcanul, fie - cum remarca Xenofon - prin metoda gropilor săpate în
stepă, în calea hergheliilor nomade 36 •
Introdus de titre Plinius, ca specie nou identificată, În lista celor cunoscute de Aristotel (Steier, 1913), primeşte apelativul de onager cu sensul de „măgar sălbatic" (onos =
măgar; agrios = să'1hatic). Numele reluat de Strabon şi Solinus - primeşte (mai ales
În Evul Mediu) o extensiune de sens, devenind, prin extrapobre, apelativ şi pentru alte
specii ori varrietăţi de hemioni (= ,,măgari sălbatici" asi,3!rici) 37 •
Avansînd asupra unor probleme ce le vom trata În continuare, menţion::im de pc
acum că Equ1ts hemionus onager a fost prima specie implicată în procesul de domesticire ,1
ecvidelor în Orientul Antic. Răspîndit - mai Întîi În Elam şi Mesopotamia 38 - c,1 specie
domestică (pra:ctic mereu a.JimentabiJă numeric din lotu1 rămas în stare siilbar ică in Jr;111 !?n,
onagrul se stinge ca specie domestică după introducerea În Asia Anterioară a aisinu1lui domestic
de origine africană şi a calului - ccvide ale căror cafoăţi biologice făcură ca onagrul să
devină nerentabil 40 •
focheind prezemarea zoologică a onagrnlui, mai menţionăm doar fapnil că d este
considerat a sta - pe căi nu întru totul elucidate - la originea măgarului a~a-zis „nobil"
din Asia (ras.a Saidi sau de Muscat), alb curat b culoarc 41 (fig. 3/c).
b) Onagrul sirian (Equus hemionus hemippus, Geoffroy, 1855 = Equus onagcr hcmippus)42, astăzi probabil dispărut, constituie, cu talia sa înaltă doar de 1 m, unul din
c.ele mai mărunte ecvide holocene. Arealul său includea Mesopotamia nord-vestică (teritoriu
coincizînd astăzi,, în bună măsură, cu nord-estul Siriei) şi nordul Arabiei (azi spa;i1d de
la Eufrat spre vest al Irakului, Iordania, Israelul şi nordul Arabi,ei Saudite). Este rll,1rtc
probabw. că istoria sa ca specie (ori - mai exact - ca varietate) coincide, În mar-:, cu
a onagrului propriu-zis, de care, de altfel, îl deosebe5te numai talia cev.1 mai scundă.
Aidoma onagrului proprLu-zis - de care, la drept vorbind, numai zoobiologii moderni
- a fost introdus în mai sus menţionatul areal ca animal domestic, sălbăticindu-se
numai după ce În zona respectivă locul său fu luait (în sensul importanţei economice) de
asinul domestic de origine africană 43 şi - mai tîrziu - de calul domcstic 44 •

îl

separă

35

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 178-179. Pentru onagru, mai vezi şi \'i'. Rammm:r, op. cit., p. 280 5i
Epstein, op. cit., p. 396-397, fig. 452.
38 Deci atenţie! Într-o zonă lipsită (paleontologic vorbind) de prccurnori sălbatici
de ecvide!
39 Epstein, op. cit., p. 490-496.
40 Ibidem, p. 499-500.
41 Vezi supra, n. 22 şi Al. Filipaşcu, op. cit., p. 167.
42 Fi,lipaşcu, op. cit., p. 179; Han~ar, op. cit., p. 18; W. Rarnmncr, op. cit., p. 280;
Epstein, op. cit., p. 396-397, 398, fig. 453.
43
Vezi supra, cele discutate despre Equus (Asinus) domesticus.
44 Pătruns în ţinutul în discuţie odată cu carele de luptă ale kassiţiilor indoeuropeni,
ale căror năvăliri (corelate cu ale hiutiţilor) - şi petrecute aproxima·tiv în acelaşi răstimp în
care hyksoşii invadează Egiptul pun capăt imperiului dinastiei lui Hammurabi, pe la
1595s î.e._n. (dată propusă de S. Smith, Early History of Assyria to the Year 1000, Londra,
1928;, Idem, Alalakh and Chronology, Londra, 1940 şi de H. Frankfort, The Birth of Civilisation,in the Near ~ast, Londra, 1951). Alţi autori plasează evenimentele sensibil mai timpuriu,
în funcţie de fluctuaţiile cronologice pe ,c:3re le acordă datării acelei „perioade întunecate" a
36
37
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Dacii fiind ma sa de răspîndire, mai vestică decît a onagrului propriu-zis, nu e exclus
ca şurile antice europene să se refere, cu precădere, '1a 011agrul sirian, - mai apropiat ca
areal de lumea greco-romană. în acest sens - şi în concordanţă cu cele mai !ltJs spuse amintim că una din cele mai tîrzii menţionări a onagrului, datînd de după Plinius, (fără
a se putea preciza dacă e vorba de Equus htrruonus onager ori Equus hemionus hemippus,
nici dacă e încă domestic ori deja resălbăticit!), o datorăm lui ColumdLa, care - drept
curiozi~te - aminteşte ba9tarzii obţinuţi de romani din masculi de on.1gru şi măgăriţe45 •
Tot onagrul sirian trebuie să fie acela care, în Vechiul Testament, e designat cu apelativele pere sau 'ărod, cu accepţiunea clară de „Wi4clesel", tocmai pentru a opune respectivul
hcrnion asinului domestic (de origine africană!) 46 •
c) Onagrul anatolian (Equus hemionus anatoliensis) 41 , stins încă În ultimele veacuri
dinaintea erei noastre şi cunoscut doar pc bază de reprezentări şi un - nu prea numeros material osteologic subfosi:I. face greu de spus cită justif.i.care îşi a.flă separarea unei specii
(ori subspecii sau chiar numai varietăţi) anatoliene, faţă de onagrul propriu-zis saru cel sirian?
De fapt, cxplic,aţii mai plauzibile ar fi următoarele două:
- Intr-o epocă îndepărtată arealul onagmlui sirian (Equus hemionus hemippus) includea
şi sudul Anatoliei, în acest caz Equus hemionus anatolie11sis nefiind decît o vairietate mai
la nord localizată - a aceluiaşi animal;
- O altă ipoteză (şi, personal, înclinăm mai mult pentru ea) e aceea că, Într-o
foarte îndepărtată epocă, onagrul (Equus hemionus onager) avea ca u-eal. - în prelungirea
porţiunii nordice a Munţilor Zagros şi zona Kurdistanului, a lanţurilor Tauruwiui armenesc, T auros şi Antitaurus, pînă adînc În podişu1 central anatolian. In acest caz, ar fi vorba
de un hemion constituit ca varietate nord-vestică a onagrului propriu-zis.
fn orice caz, ipoteza lui Epstein 48 , că pc pioruriile murale aJe sanctuarului fazei <;atal
Hiiyiik V (daitat, pe bază de Cu, În mii. VI î.e.n.) apar onagri domestici, nii se pare cu
totul improbabil.ii Respectivele ecvi.de sînt înfăţiµte - de fiecare dată oind apar - împreună
n1 alte anima:c (toate sălbatice.'), .În scene a căror caracter vînătoresc este mai presus de
orice discuţic 49 • In acest sens şi tnmnerca pe care Epstein o face 50 la Brentjes e superfluă
- ~i eronată -, acest din urmă autor afirmînd tocmai contrariul celor q: Epstein i le
pune În seamă! 51
In concluzie, optmem pentru caracuerul sigur (încă) sălbatic al onagrilor de pe picturrle
murale ale orizonmlui <;:atal Hiiyiik V, precum şi pentru faptul că domesticirea lui Equus
hemio11us anatoliensis (indiferent că-l socotim varietate nordică a lui Equus hemionus hem;ppus ori extrem nord-vestică a lui Equus hemionus onager) nu precede în timp epoca în
general admisă pentru domesticirea onagrului.
Mesopotamiei cc separă perioada veche babiloniano-asiriană ~ perioada bahiloniano-(kassito-)
asiriană mijlocie; vezi Înt.reaga discuţie la Epstein, op. cit., p. 488, 489 (cu n. 1), 490.
45 Epstein, op. cit., p. 500.
·
46 Vezi supra, n. 24; G. B. Winer, op. cit., 113, 1847, p. 674; F. Hommel, Dit Namen
der Săugtiere bei den sudsem. Volkern, 1879, p. 117 sqq.; H. B. Tristram, The Fauna and
Flora of Palestine, 1884, p. 2; H. Guthe, Kurzes Bibtlworttrbuch, 1903, p. 727; P. Bodenheimer, Die Tierwelt Palăstinas, I (Das Land der Bibel III, 3), 1920, p. 8 sqq.; RLV, III,
1925, p. 123; Filipaşcu, op. cit., p. 178.
47
Filipaşcu, op. cit., p. 179.
48
Op. cit., p. 491, p. 490, fig. 546.
49 Vezi în acesi sms şi H. Miiller-Karpe, op. cit., pi. 121 A/1,4, p. 438.
50 Op. cit., p. 491.
!.J B. Brentjcs, Von Schanula, bis Akkad, Leipzig-Jena-Berlin, 1968, p. 73 şi p. 70 fig.
a, p. 72 fig. d. Bren~jes plcdeau - inurpretind scenele - pentru vînarea şi prinderea ona.gri}or, nicidecum pentru dummici,ea ]ori De altfel, frescele în discuţie sînt pictate pe pcrttii
clădirii designate, fără echivoc, drept „Jagdku.lt--TempeJ•.
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. , d) Ghorkharul (sau gurkhurllll.) (Equus hemionus khur, Lcss., 1827), specie răsăriteană,
înrudită ou onagmil, azi pe cale de dispariţie, răspîndit odinioară, peste zona central-sudică
a hanului, pînă în India (mai exact ve!iltul Pakistanului - Belucistan)52 •
Parc lucru definitiv stabililt că - în afară de Equus hemionus onager - sumerienii
au folosit (mai ales ca animailc de traqiunc) şi mai robu5tii şi greoii ghorkha,ri, ,,importaţi"'
din aria aflată spre est de partea sudică a lanţului Zagrosu1ui [ ţinutul Farsistan ( = Fars)
şi Laristan pa.
e) Kiangul (Equus hemionus kiang, Moorcroft, 1841), specie de hemion - tot pe cale
de dispariţie - de şi mai răsăriteană răspîndire decît ghorkharu.l. Neintrat În prncesul de
domesticire a ecvu:Lelor, kî,angul vieţuieşte sălbMic într-un areal ce se îotm.de din Tibet şi
Nepal pînă în Caşmir şi Kuku-Nor. E un ecvid rapid, trăind în regiuni semideşertice montane, putînd fi întîlnit în sezonul de vară pînă la 6000 m altitudine. Prezintă cca mai înaltă
ta.lie printre hemioni (peste 1,30 m la greabăn), fiind colorat cafeniu-închis, cu botul, pîntecelc şi p3J.'\tea. interioaJ"ă a membrelor albe (fig. 3/d)51 •
ln legătură cu el, mai fat:em precitzarea că - drept rezultat al adaptării la mcdi\l în anctimpul rece corpul i se acoperă de o „bla.nă de iarnă"'.
Se consideră că în antichitaitea îndepărtată a mai existat o varietate extrcm-răsări.teană,
chmezeaiscă, de hemion, azi complet dispărută, ce constituia o formă îndeaproape înruort.~ cu
kiangul 55 •
f) Kulanul (colunul) (Equus hemionus hemionus, Pall., 1775) 36 este unicul hemion care
a avut o însemnaită răspîndi:re în teritoriile Europei (mai ales sud-estice şi răsăritene), fiind
cWM)scut la noi din vechime sub numele de colun sau colin, iar În izvoarele medievale vestşi central-europene sub denumirea (de fapt impropr~u şi prin extindere folosiită) de onagru.
Osemintele sale (rezultate din vînarea animalului) sînt numeroase în cutturile epocii bronzului
şi a primei vîrstc a fierului din regiunea Odesei, la gurile Bugului, În zona din preajma
Kievului şi la nord de Ca.ucaz, precum şi în aşezările scitioe din Cri~ea. Există numeroase
însemnări din sec. I-II e.n. referitoare la vînătorile de kulani organizate de regii Ar~akizi
în valea rîului Apax, iar în sec. X cărturarul armean Moise Kagankatvazian pomeneşte respectivul ocvid în stepele joase din Kuro-Apax. în sec. XIV vînarea kuilanului e atestată
pentru zona stepică di.n regiunea de la nordul} Mării Negre, pentru ca în sec. XVII-XVIII
arealul său să înceapă a se restTÎnge către est, .animalul fiind încă frecverut Între Marea
Azov, Caspica, Caucaz şi. sudul· Munţilor Urali. De pe la 1750, migraţiile sad.e sezoniere
spre vest nu mai depă~esc rîul Ural. Fiind încă relativ bine reprezentat Între mările Caspică
şi Aral (Ustiurit), arealul său va regr!!'>a rapid spre finele sec. XIX, limiita fixîndu-i-se la
nordul stepelor d~crtice din Kazahstan, de unde vara migra pînă la delta Inîşului, pe rîul
Iii, Ia nord-est de lacul Balhaş. După 1930 dispare definitiv din ace9re locuri (ca şi din tot
Kazahstanul), restrîngîndu-se la un lot de .300-500 exemplare, în rezervaţia (creată în 1919)
din Badkiz, la marginea deşertului Karakum (Turkmeniistan) (fig. 3/e). Concomitent, agricultura împuţinează arealul speciei şi în zona sud-vestică a Mongolici şi în nord-estul Chinei,
52 Filipaşcu,

op. cit., p. 179-180; Epstein, op. cit., p. 497-498.
Epstein, op. cit., p. 499.
· :.i Pentru kiang: A. D. Bun, LtJ Equides du MUJi-e Zoologique de Strassbotirg, în
B11ll. dt fAssoc. Philomatîqut d'Alsace tt de Larrai~, vol. IV, 1919-1924, p. 236; Filipaşcu,
op. cit., p. 180; Hancar, op. cit., p. 18; W. Rammner, op. cit., p. 280 şi fig. de ,la p. 282;
Epstein, op. cit., p. 396. Semnalăm - cu titlu de hazlie curiozitate - că în LTR, 3, 1958,
p. 191, s.v. Cabaline (de fapt, a.r fi trebuit să fie s.v. Ecvidt!, N.V.) cineva, cercat co zoologia, confundă kiangul cu cangurul!!!
~5 Hancar, op. cit., p. 18.
~ Pmrru Ir.ulan: Al. Filipa.şcu, op. cit., p. 180-186; Hanar, op. cit„ p. 9-10, 18,
2t; W. Rammner, op. cit., p. 280 şi fig. de la p. 281; Epstein, op. cit., p. 396, 50), 577
53
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kulanul fiind alungat spre apus, astfel că azi nu mai apare cu regularitate decît la poalele
Altaiului, În regiunea stepelor învecinaite deşertului Gobi. In anul 1953, din rezervaţia din
Badkîz, un mascul şi şapte femele au fost strămutate pe insula pustie Ba:rsa-Kelme.ş din- Marca
spre surprinderea zoobiologilor s-au aclimatizat neaşteptat de :repode
Aral, unde (Bannikov, 1961) 57 •
·
Fiind ceva mai scund de statură decît kiangul, kulanul măsoară de la cap la baza
cozii 1,5 m, avînd o coadă de cca. 40-44 cm, cărnoasă ca a bovinelor şi terminată într-un
smoc de aproximativ 25 cm (Brehm. 1880). Culoarea de fond e gălbui-roşiatică, avînd În
lungul spinării o Îngustă dungă cafenie, fiind însă lipsLt - ca, de altfel, toţi hemionii - de
caracteristica „cruce" a asinifor. Kulanul atinge la galop 60-70 km/h (fig. 3/f), putîrrd
menţine această viteză pe 10-15 km. Pe distanţe mai mari susţine o viteză medie de :cca.
40 km;h, puundu-s! deplasa cu uşurinţă chiar În zăpadă de pÎnă la 25 cm grosime. · De
obicei kulanii vieţuiesc În herghelii răzleţe, compuse dintr-un armăsar adult, cîteva femele
şi doi-trei mînji de vîrste diferite, in total 8-12 exemplare. (Numai În Mongolia - mai
ales pe timp de iarnă - hergheliile ating uneori 200 de capete; nu e mai puţin adevăr;i;t că
În vechime, În Badkîz, sînt pomenite herghelii şi de 1000 de indivizi). La tot cazul, astăzi, p~
petecele de areal ce le mai menţine, densitatea kulanului nu depăşeşte un individ h
30-40 km 2 _:;s
Menţinuţi actualmente numai în regiunile semideşertice, în zona limitrofă stepei propriuzise, kulanii vieţuiesc pe colinele muntoase (300-600 m altitudine; în Mongolia pînă la
2000 m), de unde În noiembrie migrează spre sud-vest (În Badkîz), respectiv spre răsărit (în
Mongolia), spre ţinuturi care În anotimpul rece nu prezintă decît foarte puţine precipitaţii.
Aici se aţin, la scutul văilor abrupte, rciativ la adăpost de furtunile cu zăpadă şi nisip.
În iulie se observă revenirea spre păşunile de vară. Mai ales pe durata acestui din urmă
anotimp adăpătorile le sînt indispensabile, locul· lor detenninînd comportamentul, ciclul nictemeral şi repartizarea hergheliilor Într-un ţinut de 10-15 km împrejurul sursei de apă. Amenajarea adăpătorilor din deşert şi Înstăpînirea turmelor de oi (cu cortegiul de ciobani · şi
cîini) pe tot mai multe surse stabile de apă au dus - implicit - la afongarea kulaniilor din
majoritatea ţinuturilor în care mai vieţuiau la începutul secolului XX {Bannikov, 1961). La
acestea mai trebuie adăugată intensa lor vînare de către tungu1i şi mongoli, care apreciază
în mod deosebit carnea, resr,cctiv pielea kulanul:ui~ 0•

Denumirea mongolă a lui Equus hemionus hemionus este djighetai ( = ,,urechi lungi", evident, comparativ !=11 ca:lul!}, cea tungusă dşan, iar cea ki,rghiză era kulan (<turco-P.crs.
kulan sau chulan < chulun = ,,urechi mari"). Sub forma aceasta numele a fost preh1:a1 _în
paleoslavă şi menţinut, cu precădere, în limba rusă. !n slavona bisericească apelativul apare
sub forma kolur:r, (avînd accepţiunea de Wildesel - Tiktin, 1903) > românescul ·colun
sau colin. In restul Europei kulanu.lui i s-a spus, livresc, onager, denumire - prin eKtinqie
folosită a lui Equus hemionus onager.

ro11 -

Variantele din limba română: colun, co/în şi colon (formate aidoma cu gorun, gorîn, goIordan, 1963 )60 se regăsesc în toponimia ţării noastre, spaţiu inclus odinioară în arealul

57 Filipaşcu, op. cit.., p. 180-181; A. G. Bannikov, Ecologie et distribution d'F.quus
hemionus Pall.; Ies 'Variations de sa limite de distribution septentrionale, în La Terre et ·la
Vie, 1961, p.· 86 sqq. Cît priveşte rapida aclimatizare a kulanilot aduşi în insula Barsa~Kelmeş, În fond ea nu -e motiv de mirare, respectivele animale nimerind Într-un mediu ecologic
care-i aparţinuse În vechime speciei.
58 Filipaşcu, op. cit., p. 181-182.
59 Ibidem.
60 I. Iordan, Toponimia· romântască, BucureŞti 1963, p. 364, 506, cu trimiterile ''bibliografice.·
·
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de vieţuire a kulanului. Atestarea sa ,toponomastică arată că poporul l-a cunoscut bine, i-a
dat, apela.tiv specific, neconfundîndu-1 niciodată cu măgarul (cu care, de altfel, se asemăna
destul de puţin).
-Toponimicele cunoscute derivă fie de la colun şi variantele sa.le, fie - în CÎteva cazuri - de ,la un antroponimic „Colun", dcpistabil în „derivatele personale" Co/uneşti, Co/oneşti (Iordan, 1963). Un „Jurj Colun" c atestat documentar în 1528, iar ·În Loviştea (corn.
Mălaia) este folosit antroponimicul „Colhon" (Canea, 1935). Forma antroponimică este, foarte
probabil, rezultatul unuL mecanism analog celui caTe a dus la formarea şi a altor antroponimice
,,meritorii" (Boru, Zimbru, Brebu, Plotun), unei persoane atribuindu-i-se virtuţile puse pe sca111.1 r-cspectivelor anim;1le 61 •
Din totalul de 17 nume topice localizate pe hal"ta ţării 6 ~, majoritatea se amplasează În
zone cunoscute încă din vechime pentru stepa cu păşuni de calitate, o densi,tate mai accentuată remarcîndu-se în regiunea Buzăului. Pe măsuu fragmentării spaţiului sau vital în microarealuri şi a neputinţei de a se retrage - ca şi grosul speciei - către răsărit, kulanul pătrun
de şi în zona păduroasă şi montană, cum o atestă Colunul făgărăşan (la 1252 posesiune a
mănăstirii Cîrţa, Bunea, 1910) şi cel ~ibian (atestat la 1322, - Suciu, 1967), precum şi
Vîrful Colun din hotarul Ilvei Mari (Gallan, 1906; Drăganu, 1928) şi Vîr/ul Colinului din
Munţii Buzăului (Iordan, 1963). Pătrunderea kulanu.lui În spaţiul păduros montan a fost, · la
noi, preludiul stingerii definitive a speciei, c:1uz.a obiectivă nefiind atît altitudinea - dovadă
înălţimea la care se păstrează kulanul ~i kiangul În Mongolia cit lipsa suprafeţelor deschise, neîmpădurite.
Ca şi În cazul tuturor animalelor prezentînd un evident dimorfism sexual, kulanul a
avut parte, În limba română, de apelative specifice categoriilor de sex şi vîrstă: colun, coli11,
colon, colan - masculul; coloneaţă, coluniţ,i - femela; col,maş, colonaş (atestat şi ca antroponimic) - puiul 63 •

Din punctul de vedere care ne va interesa în continuare, desprindem

în final -

urmă-

toarcle:
- Zona de răspindire a kulanului se plasa bi se plasează încă) spre nord de cca a
diferitelor specii de onagri;
· - Nicicînd şi nicăieri, În uriaşul areal pe care l-a „stăpînit" cîndva, kulanul n-a constituit obiiect al domesticirii, el rămînînd pînă astăzi un ecvid prin excelenţă sălbatic, intens
vînait;
De la această regulă nu face excepţie, în mc1 un caz, mei teritoriu,] ţării noastre,
unde kulanul se stinge, ca animal sălbatic, În plin secol al XVIIl-lca0 ~.
5) Subgenul Equus (caii .Propriu-zişi). Deşi problema cailor propriu-zişi ne va interesa
mai puţin - cum se va vedea - În contextul În care discutăm diversele ecvide, tocmai spre
a rămîni: fideli principiului cc ni l-am fixat, de a proceda prill excludere, sîntem obligaţi a
trece pe scurt îri revi5tă şi ultimul subgcn al marelui gen Equus, subgen a cărui denumire e
omonimă cu a întreguilui gen65 •
ai In Istoria ieroglifică, Dimitrie Cantemir dă ca exemplu ,,virtutea" colunului (,,semnatar al ·hirografu11ui de obşte"), adică tocmai deosebita sa vigoare fizică, izvorîtă din rezistenţa
la .goană pe distanţe mari. Pentru toate cele discutate, vezi Filipa~cu, op. cit., p. 183,
18.4-186 .
. , 62 Ibidem, p. 185.
63 Ibidem, p. 186.
1t Ultima atestare e pentru Transilvania, de la Biisching, În lucrarea sa Erdbeschrieb11,11g,
17118 (citat după B. Szalay, Bourul în Ardeal, în Carpaţii, nr. 12, 1937, p. 325 sqq.).
65 Vezi supra, nota 4.
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noastre plecăm de la observaţia fundamentală a lui Hancar 66 că, în
coea ce priveşte caii propriu-zişi, ,toate cabalinele pleistocene şi de la înccpuml holocenului {stinse)G7 şi cele actuale (sălbatice ori domestice) constituie o singură specie ( Equus caballuî· fossilis Cuv. = Equus caballus L.), ai cărei atît de numeroşi reprezentanţi trebuiesc socotiţi
doar ca varietăţi. Cu alite cuvinte, În cadrul subgenului Equus varriabilitatea se realizează -de la începuturile PleistoccnuJui pină astăzi - în limitele unei unice specii, av'ind (pcntnt
cabalinele sălbatice) nenumărate 1.,•arietăţi şi (pcniru cabalinele domestice) rase 68 •

în

consideraţiile

De al1frl, acest -lucru se verifică şi prin posibilităţile, practic nelimiuate (cel puţln din
punctul de vedere al compatibilităţii biologice), de încrucişare dintr~ cele mai diverse r~ de
cai, urmaşii fiind, la rindul lor, fecunzi (reproducători).
Rezultat al unui centru genetic
de pulsaţiile calotei glaciare, fenomen
densitatea hergheliilor, cabalinele fiind
din interglaciare, ca şi din postglaciar,

central-nord asi,atic, calul69 se va răspîndi în funqic
ce a determinat fluctuaţii Însemnate În dispunerea şi
cu precădere favorizate de climatul ~i vegetaţia sr.epid
perioade rînd ele ating punctele de extremă răspîndire

eurasiatică.

Extinderea, m perioadde amintite (mai cu seamă În interglaciare), a biotopului lor originar - stepele - spre nord şi apus a dus la o succesivă iradiere a cabalmdor pe rcspoctivele direcţii, cu inclusiv toate fenomenele determina,te de relaţia cal (ca vînat) - vînitorii
paleolitici. Problema, cu implicaţii adînci în chiar procesul de evoluţie a omului, În Înbrcaga
economie a epocii paleolitice (mai ales a paleoliticului superior), arc 5i o seamă de manifestări
suprastrUcturale, deloc neglijabile. ln ansamblul lor, problemele acestea sînt mult prea bine
cunoscute şi nu-i cazul să .Je tratăm acum 5i aici.

Cert este faptul că, deja în Pleistocen, se conturaseră cîteva varietăţi principale de cabaline, nemaivorbind de fenomenele de încrucişare şi coexistenţă a diferitelor tipuri70 . In general, ca varietăţi principale, se deosebesc trei tipuri: caii de stepă, cei specifici zonel<>r de
stepe deşertice şi cei de pădure, - evident cu precizarea că nici bioropurile respective, · nici
(implicit) repartizarea :m~alurilor lor din Pleistocen nu coincideau cu situaţia ce s-a creat
m postglaciar 71 .
Fragmentarea pc microarealuri a dus, pentru Europa centrală şi nord-vestică, la crea·re:i.
pc d~ o parte, a lui Equus c. /erus Pallas (deriv.înd din E. c. fossilis), pe de ,a,ltă pane la
formarea calului (sălbatic) de pădure: Equ11s caballus silvaticus Vetulani ( = E. ferus -silvestris V an Den Bri11ken, Haltenorth. 1956 = E. c. abeli, Hainard, 1949)72•
Op. cit., p. 17.
E. siissenbomensis, E. cab. mosbachensis, E. cab. abeli, varietatea de E. cab. f0'5il
de la Tiraspol, E. cab. steinheimensis, E. cab. taubachensis, E. cab. chosaricus, E. cab. m_issi,
1:.·. cab. germanicus, E. cab. latipes, varietatea fosilă de E. cab. de la Solutre, variiotatea de
E. cab. de J.a Schussenried, varietatea de E. cab. din zona Ural, două tipuri siberiene de
E. cab., E. cab. Ladogarum etc. Vezi Hancar, op. cit., p. 16.
68 In general, pentru problemele legate de cabaline, vezi: Hancar, op. cit., p. 1-21;
Epstein, op. cit., p. 401-417, 418-427, 512-521; W. Rammner, op. cit., p. 283-291;
Filiipaşcu, op. cit., p. 165-177 (cu bibliografiile respective). Vezi şi RLV, X, 1927/1928,
p. 109 sqq., s.v. P/erd.
69 Deosebit d~ ~~~enuri,ţe ~~ ecvide a_n t~rior enu~e-~ate şi erin. faptul că prezintă,. Î11 contrast cu zebrele, asinu ş1 hemionu, caractensucele castanu (umfla tun cornoase pc locmifo '-unde
mai funqionează g1'andele secretorii, rudiment al vechilor degete di~părUJte - mai exact, contapi-u: - pe parcursU!I. evoluţiei filogenetice) la toate patru picioarele, precum şi prin •coada
formată din fire prelungi, ce pleacă chiar din „rădăcina" ei.
7 Filipaşcu, op. cit., p. 165 sqq., 170 sqq.; Epstein, op. cit., p. 403-404.
71 Epstein, op. cit., p. 401-403.
72 Filipaşcu, op. cit., p. 171-172.
GG

67

°

https://biblioteca-digitala.ro

l!CVIDBL.e DOMESTICE IN CULTURA VINCA-TURDAŞ

Primul se consideră a sta :la haz.a numeroaselor rase
europeni: rasa connemara din ltlianda, poncii lînoşi din
poneii englezi din rasa Shetlarui7 4, precum şi cei pras1ţ1
~ţi şi astăzi în linie puTă in Cornw,all 75 (socotiţi a
Sanson).

31
de ponei 73 actuali vest- şi nord-vest
Islanda, cei gotlandezi din S~ia,
în cîmpiiik Exmoor (exmoorpony),
deriva din E. c. ferus britarmicus

tn ceea ce-l priveşte pe E. c. si/vatirns Vetulani (ca.Iul sălbatic de pădure), prezooţa sa
c larg atcstaită în Europa, pînă în Evul Mediu tîrziu. Se socoteşte că el stă la baza raselor
de tip Kaltblut, cai masivi, greoi, excelenţi pentru ham şi cărat poveri, cu înveliş pilos dezvoltat, constituiţi - ca rase domestice - cu pucădere În zona central-nordică a Europci 78 •
Aria iniţială a calului sălbatic de pădure indu.dea Alsacia (Munţii Vosgi), Elveţia (văile
î[IJailte a4.e ALpaor), Silezia, Westfafot, Danemarca, Pnisia şi - parţial - Lituania şi Poloni,a.
In văile din Munţii Alpi bandele de cai sălbatici vieţuiesc pînă în sec. XIV-XV, În Munţii
Vosgi · cel puţin încă un veac, i·ar în Prusia şi Polonia ultimele date despre ei provin din
sec. XIX. Primul care pomeneşte respectivele cabaline „forestiere" În Alpi este geograful Strabon (sec. I e.n.), pentru ca, pe la anul 1000, în tratatul său despre ritualul gastronomic bisericesc (Liber bmedictiomm), călugărul Ekkehard s:i menţioneze pentru zona abaţÎei
Saint-Gal] - carnea de cal sălbatic (,,equrts /eralis") ca aliment curent, iar părul acestuia
ca materie primă de la:rgă folosire. In poeziile lui Venantius Fonunatus (poet gallo-roman din
sec. VI) calul de pădure e pomenit în pădurile din Ardeni şi Vosgi, iar în sec. XIII Albcrtus
Magnus notează coloritul specific, sur-cenuşiu, al acestor cai. Pentru a doua jumătate a sec.
XVI legenda hăr\ii Munţilor Vosgi (1576) indic5. ,,mtuţi cai sălbatici", iar un tra:ta•t al doctorului Roesslin (1593) se ocupă în de-taliu <le felul de viaţă şi obiceiuri,le, ca şi de vînarca
cailor sălbatici a~ Vosgilor 77 •
păduroase şi apătoase ale Germanici secolelor XV-XVI vieţui:iu numeroşi
ultimii lor reprezentanţi fiind atestaţi încă la finele s:c. XVIII. ca tdinJ .illle~tecaţi cu caii domestici în hergheliile dtorva domenii nobiliare. Se ştie că în Prusia Ori-.:ntală
ca.mea de ca.I sălbatic era foarte apreciată În sec. XVI, iar ultimii cai de pădure d1n zona
Westfaliei sînt ucişi abia în 1814, cînd o mare vînă:toare de hăiluială organizată în Împrejurimile localităţii Duisburg se soldează ou nu mai puţin de 260 de „victime" 78 •

In regiunile
pădure,

cai de

Tot În sec. XVI, sub numele de ,:qui si!'l.:est1es, Herborstein şi Miinster enumeră caii de
printre sălbăticiunik Lituaniei şi ale Poloniei (mai ales în Mazovia). Trebuie însă
menţionat În mod expres - faptul că În această zonă Equus caballus silvaticus Vctulani
se prezenta printr-o varietate În care intra şi o bună doză de sînge de tarpan, soiul ca atare
figurînd În literatura de specialitate sub numele de „tarpan de pădure" (Waldtarpa11JW.

pădure

Ponei sînt denumiţi, la modul general, toţi, caii a căror rase au înălţimea sub 140 cm
la greabăn; cf. W. Rammner, op. cit., p. 288-289.
74 Consideraţi a reprezenta cea mai măruntă rasă de ponei (FiJipaşcu,, op. cit., p. 171),
uitîndu-se că recordul absolut în micime îl deţine poneiul grecesc din insula Sk}"ros, care atinge oumaii arareori talia de 1 m (W. Rammner, op. cit., p. 289). Menţionăm ÎMă că a.cesta
are altă origine decît poneii englezi şi constituie un iz.olat biologic şi geografic, cu evidente
trăsături de nanism.
-r.; Fillipaşcu, op. cit., p. 171.
78 W. Rarnmner, op. cit., p. 285.
T1 Filipaşcu, op. cit., p. 175-176.
78 Pentru siitillaţia din zona Alpilor vezi şi H. Goeldi, Die Tierwelt der Schwitz, Berna, 1914.
79 Literatura problemei la T. Vetulani, Studie uber den polnischen Konik, în Buii. de
l' Ac«d. Polon. dt:s Scit:nct:s t:t dt:s Lettrt:s, Craoovi,a, 1925; Idem, Weitere Studien iiber den
po/,nischt:n Konik (polniscbes Landp/t:rd), în Buii. dt: /' Acad. Polon. des Sciences et des Lettres,
Cracovia, 1928; Idem, Zwei weitere Quellen z.ur Frage des t:uropaischen W aldtarpans, în
73

măsuraţi
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Semn~ficativă rămîne constatarea ca m codrii de la Bialowieza (renumiţi pentru zimbrii lor

europeni, păstraţi - ca cea mai mare rezervaţie a r.;spectivului animal - pînă astăzi) şi-au
aflat unul din cele din urmă rciugii şi caii sălbatici de pădure. Ultimii. lor reprezentanţi sînt
prinşi aici de oamenii contolui Zamoyski, În a doua jumătate a sec. XVIII, şi distribuiţi
\ăr.milor din împrejurimi. Aceştia stau la baza cunoscutei rase konik (din care derivă şi rasa
huţulă bucovineană), căluţi cu alură de ponei, prăsiţi ru precădere În regiunea Bilgoraj, ~i
care reţin cele mai multe din trăsături-le primitive ale calului de pădure. De altfel, nu Întîmplător şi-a ales directorul grădinii zoologice din llcrlin Lmz Heck tocmai din
această rasă (konik) lotul experimental cu care i-a reuşit (prin seleqie regresivă dirijată) să
refacă calul sălbatic de pădure 50 •
Cit priveşte situaţia de la noi, în imposibilitatea de a departaja semnificaţia „sălb~tică"
ori „domestică" a destul de numerosului toponimic Calul, sîntem reduşi la cele cîteva consemnări exprese ale calului de pădure În codrii Transilvaniei, consemnări ce atestă respectivul
animal ca prezent În fauna ţării cel puţin pînă în sec. XVII. Primul care-l pomeneşte e Antonius Ilonfinius, în lucrarea Rerum Hungaricarum decades tres (1495) 81 ; el plasează caii de
pădure (,,sylvcster eciam equi") la un Ioc cu bourii şi zimbrii, ,,in sylvis Transsylvaniae". Informaţia este reluată în Cosmographia lui Sebastian Miinster (1550) 82 • Caii de pădure sînt apoi
constmnaţi în Chronica lui G:ispar Heltai 83 , în Siebenbiirgische Chronica din 1596 (.,wilde
Pferd~"), Într-o lucrare franceză apărută Ia Colonia În 1686 {,,ii y a aussi des chevaux
sauvages ... "), precum şi În însemnările învă1atului David Frohlich (1693): ,,In Transsylvaniae
syh·ae ... syln:stres equi".
Se poate presupune că stîrpirea definitivă a cailor sălbatici de pădure din Transilvania
s-a petrecut în jurul anului 1700, ei nemaifigurînd În enumerarea sălbăticiunilor acestui ţinut,
făcută de fasching la 1743 84 •

O

analiză a desenelor rupestre din paleoliticul superior arată, fără echivoc, că cel mai

frecvent cal sălbatic paleolitic a fost strămoşul calului sailbatic mongol de astăzi, numi1: ,,cal ul-liui-Prjewalski" (Equus caballus prjewalskii Poliakov, 1881), ,descoperit În 1876-77 de
cxp•loratorul rus Prjewalski85 şi botezat de Poliakov, CÎţiva ani mai tîrziu.
Vînătorii p:tleoli,ticului superior (aurignacian, solutrean, magdalenian), excel~nţi obser,·atori şi cunoscători ai înfăţişării şi comportamentului faunei ce-i înconjura, l-au tipizat pc
strămoşul lui Equus c. prjewalskii (răspîndit pe vremea aceea şi în vestul Europei) în manifestările lor a.rustice (gravuri, desene, picturi rupestre, gravuri şi sculpturi În os şi fildeş de
ma.mut) drept un cal de talie mică, cu membre scurte, pîntccul gros şi căzut, capul butucănos,
gîtul scurt şi gros, botul de culoare deschisă, picioarele întunecate, coama neagră crescută
,,perie" şi lipsit de moţul de păr - · atît de caracteristic celorlalte cabaline - de pe frunte
1

Zeitschr. f. Săugetierkunde, voi. 8, nr. 6, Berlin, 1933; Idem, Kritische BesţJV'ech1mg der
morphologischen Studien von Bourdelle iiber die prăhistorischen Equiden Frankreichs, În Zeitschri/t fiir Tierz.iichtung und Ziichtungsbiologie, voi. 43, 1939.
so Vezi discuţia la Fi:lipaşcu, op. cit., p. 176.
81 Ediţia princeps. O altă ediţie a apărut la Base! în 1543; alta la Colonia, !n 1690:
!Jistoria Pannonica sive Hungaricarum rerum decades IV et dimidia.
82 Vezi C. I. Karadja, Despre Cronica lui Sebastian Miinster. În AO, anul V, nr. 24,
mart.-apr. 1926, p. 93. Ediţia JM"iru:eps a Cosmographiei apăruse la Base! în 1·544.
6J Chronica az magyarocnak dolgair6l, Cluj, 1575.
s.i Filipaşcu, op. cit., p. 177 .
. 95 N. M Prjewalsky, Reise des Russischen Generalstabs-Obersten N. M. Prjewalsky von
Kuldscha iiber den Thian-Schan an den Lob-Nor und Altyn-Tag 1876 und 1877, în Petersb.
Mitt. Erzb., voi. XII, St.. Petersburg, 1880, p. 17 sqq.
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(fig. 4/a) 86. Comparînd pktura omului paleolitic cu fotografiile de E. c. prjewalskii actuali
(fig. 4/b, c, d) se constată izbitoarea asemănare - identitate chiar - a an1rnalelor respective,
de manieră a ne face să uităm zecile de milenii ce despart indivizii reprezentaţi; nernaiivorbind de faptul că acea caracterizare ce se poate face, pe baza mărturiilor artei paleoliiice,
strămoşului cailului sălbatic mongol coMună pînă în detalii cu descrierea zoologică
a calului-lui-Prjewalski87 • La toate acestea se mai pot adăuga două observaţii: practica identitate morfologică dintre cea mai însemnată parte a canmaţu de oase de cabaline de la
Solunre şi La Madeleine şi oasele recente de E. c. prjewalskii, precum şi constatairea că În
gravuri1le şi picturile rupestre paleolitice apar (ce-i drept, mult mai rar!) şi reprezentări de
alte varietăţi de cabailine (Î,n speţă cai cu capul 11mg, de profil convex, consideraţi a ilustra
strămoşii pleistoceni ai soiurilor de cai sălbatici de pădure) 88 •
Cum spuneam mai sus, singurul cal sălbatic actual este Equus cabalfos prjewalskii Pol.
Efectivul trăind în libertate80 al acestei varietăţi mai menţine un petec de areal, de circa
190-220 mile pe direeţia N-S şi 60-90 mile pc direqia E-V, în zona montană scmideşenică şi deşertică Takhin Sharnuru (= ,,Munţii cailor sălbatici ga•lbeni"). Respectivul areal
se divide, În părţi aproximativ egale, Între R. P. Mongolă şi R. P. Chineză (zona nordică
- Djungaria - a provinciei Sin-Kiang). Cu totul izolat, E. c. prjewalskii mai apare în
jurul lacului Lob-Nor (Sin-Kiang), către marginea apuseană a pustiului Gabi, iar cu numai
cîteva decenii în urmă arealul său se mai Întrepătrundea cu cel (azi fragmentat pc „petece")
al cămilei sălbatice bactriene şi cu zona de răspîndire estică a kulanului 90 .
Ca talie şi culoarea de fond a părului (gălbui, pînă la gălbui deschis-albicios), calul-luiPrjewalski se apropie cel mai mult de kulan, - evident cu toate trăsăturile ce deosebesc
un caJ de un hemion şi, în plus, prezintă acele caracteristici, mai sus enrumerate, ce-1 erau
specifice şi strămoşului său din paleolitic 91 .
Pentru a termina cu problemele legate de E. c. prjewalskii, ne mai
scurte

Îngăduim

cîteva

notaţii:

- Denumirea sa locală, mongolă, este taki, iar cea kirghiză (primită Încă în perioada
cînd arealul său apusean indu.dea şi zona locuită de triburi ki,rghize) ~ kertag; 92
- Este clar şi indiscutabil că, odinioară, arealul asiatic de răspîndire a lui E. c.
prjewalskii93 era incomparabil mai extins şi mai variat ecologic decît rcstrînsa zonă deşcrti
că În care se mai menţine actualmente. El se Întindea cel puţin din stepa Ordosului (la sud
86
Sute de exemple, chiar şi numai m paleoliticul superior al Franţei, cf. H. MlillerKarpe, Handbuch der Vorgeschichte, I, Altsteinzeit, Miinchen, 1966, pl. 4 sqq., passim; Epstein,
op. cit., p. 409-410; fllipaşou, op. cit., p. 165-166, 170; A. Leroi-Gourhan, Prf:histoire de
l' art occidentale, Paris, 1965, passim.
87 W. Rammner, op. cit., p. 283.
88 Epstein, op. cit., p. 410, 414-417, fig. 470.
89
Se parc că indivizii din grădinile zoologice şi cei din parcurile de animale (ca cel
din Woburn-Abey, În Anglia) au ajuns să fie mai numeroşi ca lotul conservat în arealul său
iniţial; cf. Filipaşcu, op. cit., p. 171.
oo· A. G. Bannikov, Distribution geographique et biologie du cheval sauvage et du
chameau du Mongoli~, În Mammalia, 22, 1958, p. 152-160; I. Montagu, Communication
on the Current Suruival in Mongolia of the Wilâ Horse (Equus przewalskii), Wild Camei
(Camelus bactrianus ferus) and \Vild Ass (Equus hemionus), în Proc. Zoo/. Soc. London,
lH/3, 1965, p. 425-428; Epstein, op. cit., p. 405, 406, fig, 456; Filipaşcu, op. cit.,
p. 170-171.
91 W. Rammner, op. cit., p. 283; Filipaşcu, op. cit., p. 170; Epstein, op. cit.,
p. 405-406.
92 FiJipaşcu, op. cit., p. 171.
93 Nu intră acum în discuţie străvechea ane europeană (chiar vest-europeană!) a strămo
şilor săi din perioada glaciară!
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de marea buclă nordică a cursului superior al lui Hoang-ho) pînă la stepele transbaikalice (în
nord), spre apus atingîndu-se şi întrcpătrunzîndu-sc cu aria ră~ăritcană de răspîndire a tarpanului (despre care vom vorbi în cole ce urmează) 94 • In această ordine de idei, se cuvine menţionată opinia cercetătoarei V. I. Gromova opinie, de ahfd, singula:ră care neagă
înrudirea dintre E. c. p,jewalskii şi caii pleistoceni de tip mongol din paleoliticu.I superior
vest-european, considerîndu-1 pc E. c. prjewalskii drept exclusiv o formă holocenă central-est
asiatici, constituit într-un tempo evolutiv retardativ, ~ub influenţa mediu:lui ambiant (stepe
uscatc); 95
- Equus caballus prjewalskii stă la baza raselor (domestice) mongole, caracterele sale
conservindu-se cel mai pregnant la poneii mongoli şi din nordul Chinei. Succesivole valuri
de populaţii călăreţe nomade pătrunse în epoca protoistorică şi istorică dinspre Asia Centrală spre apus au purtat rasele de cai domestici derivate din E. c. prjewalskii spre vest.
astfel că astăzi linia mongolă - evident, adinc mctisată - poate fi pusă în evidenţă la
o scrie de rase europene de cabaline90 •
Inceputul rostglaciarului împinge strămoşii poneilor europeni spre· nord ş1 nord-vest.
pc aceia ai caJului mongol spre răsărit; În zona păduroasă central- şi central-est europeană
se conscituie varietatea Equus caballus silvaticus Vetulani, iar în stepele Rusiei de sud, Între
Urali-Caucaz-Cairpaţi (pătrunzînd spre apus pînă În Moldova şi izolat - pînă în Cîmpia Română) se stabileşte dominant varietatea de cal sălbatic cunoscută În general sub munele
de tarpan (Equus caballus gmelini Antonius). Cum reiasă din descrieri şi din studiul materialului osteologic, tarpanul se deosebea de calul mongol prin membrele ~ai lungi şi mai
gracile (la o talie aproape egală), prin capul cu bot foarte scurt şi linii mai fine, gîtul
mai subţire, precum şi prin culoarea care varia În timpul verii de la vînăt-cenuşiu la brunîntunecat, iarna fiind mai deschisă, suric. Copi,tele late, tari, ca şi coama În formă de perie
îl asemănau cu calul-lui-Prjewalski97 •
In stepele desţelenite numai tîrziu, în sec. XVIII, tarpanii trăiau în herghelii de
15-40 indivizi, conduse de un armăsar fruntaş. In perioada arşiţelor de vară se rcfugi,rn
În stufărişurile şi spinăriile desc din lungul şi de la gurile apelor mari din stepă, de la
Dunăre la Volga. ln respectivele zone erau vînaţi cu predilecţie de tătari şi apoi de caz.1ci,
În acest sens cel mai imponant izvor consti,ruindu-1 Descriptio Moldaviae a lui Cantc!llir.
El descrie cu amănunte vînătoarea tătarilor, care - călare - hăituiau hergheliile de tarpani
spre şesurile joase şi mlăştinoase (,,ghioller•), în care tarpanii se înglodau. ,,Şi aşa îi ucid
tătarii cu săgeţile şi cu suliţele şi îi prind pe o samă vii, pc care apoi îi Împărţesc Între
dînşii după placul lor", încheie Cantemir descrierea vînătorii de tarpani 98 •
Existenţa incidentală a animalului în fauna ţării noastre o atestă un singur toponimic: cătunul Ta/panul, pe apa Su.şiţei (corn. Străoane, jud. Bacău). De .'altfel, chiar Cantemir localiza clar tarpanii „în jurul hotarelor Moldovei, în herghelii mari", precizînd că ci
94

Hancar, op. cit., p. 10 sqq., 17-18.
Citat după Hancar (op. cit., p. 17) care, de altfel, nu subscrie la opm1a Gromovci.
~G Epstein, op. cit., p. 512 sqq., 515-516; Filipaşcu, op. cit., p. 167.
97 Pentru tarpan: Filipaşcu, op. cit., p. 171 sqq.; Hancar, op. cit., p. 18 sqq.; W. Rammner, op. cit., p. 283; Epstein, op. cit., p. 410-414, 519-520; O. Antonius, Die Rassenglicderung der quartăren Wildp/erde Europas, În Verh. d. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien, LXII, 1912;
Idem, Ober das Aussehen des Tarpans, ibidem, LXIII, 1913; Idem, Grundz.uge
einer Stammesgeschichte de, Haustiere, Jena,
1922;
Idem,
Ober einige Quellm
zur Frage der europiiischen Wildp/erde in historischer Zeit, în Zeitschr. f. Tierz. u. ZiichWngsbiol., XXVII, 1933; Idem, Vorz.eitreste unter unseren Pferderassm, în Natu, und Volk,
64, Frankfurt a. M., 1934; Idem, Z11r Abstammung des Ha1espferdes, în Zeitschr. /. Tier::..
it. Ziichtungsbiol., XXXIV, 1936.
98 Filipaşcu, op. cit., p. 173.
u::,
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„nu se deosebesc cu mm1c de caii domestici, decît numai că sînt puţin mai m1c1 ş1 cu copite
late, mai bine de-o palmă, însă rotunde şi foarite Tirtoase• 99 .

ln. sec. XIX cazacii, precum şi ţăranii ruşi şi ucrainieni urmăreau cu înverşunare tarpanul, deoarece caii domestici i se alăturau uşor, resălbăticindu-se 100 . Odată recuperaţi, distrugeau atelajele cu lovituri de copită. De aceea, armăsarii. tarpani erau - pentru crescătorii
de cai de prăsilă - mai de temut decît lupii, iar fenomenul s-a repercutat cu o intensă
distrugere a tarpanului, varietatea ca atare puitînd fi considerată ca stingîndu-se prin deceniul
opt al veacului trecut 101. Se ştie că ultimul tarpan sălbatic (prins în regiunea Chersonesului)
ajuns în captivitate a decedat în grădina zoologică din Moscova în 1884 102 . După această
dată s-a mai semnalat, drept „fosilă vie•, cite un exemplar izolat în 1892 103 , 1918 10 t şi
1919105 • (Notăm, cu ,titlu de semnilica,tivă curiozitate, faptul că deşi ·s-a stins în plină epocă
modernă, nu există nici o singură fotografie a vreunui tarpan viu nici măcar a celui
mort la Moscova în 1884 - zoalogii trebuind să se mulţumească, în afara materialului osteologic, doar cu desenele - de aloninteri excelente - ale lui Giebel, din 1859) 106.
La ora actuală pare cert - şi acceptat de majoritatea cercetătorilor - faptul c.1 tarpanul stă Ja baza tuturor raselor de cai de tip „Warmblut" (,,Vollbliitera, ,,Halbbliiter",
„trăpaşi" etc.), tipul său de cal de stepă perpetuîndu-sc la caii est-europeni ~i la cei din
Asia Mică, cel mai fidel păstrîndu-se în rasele arabă, berbc:ră, moldovenească 107 • Evident,
trebuiesc luaţi în considerare şi o seamă de factori complementari, ca: variabilitatea naturală a tarpanului sălbatic, consecutive metisări cu rase domestice chiar din el derivate, precum
şi metisărilc (deja discutate la locurile respective!) survenite la zona de contact dintre arealul
apusean al tarpanului şi cel răsăritean al lui E. c. silvaticus Vetulani, respectiv organica
Întrepăurundere a arealului estic al tarpanului (E. c. gmelini Antoniu~) cu cel apusean (de
odinioară) al lui E. c. prjewalskii. La tot cazul, rămîne fapt stabilit că urpanul constituie
fundamentul genetic al raselor uşoare de cai din epoca bronzului din zona nord-pontico-caucaziană, al · acelora domesticite şi folosite de neamurile indo-europene vest-asiatice (kassiti,
hiniţi, hyksoşi) şi introduse de ele în Asia Anterioară şi Africa 108 . Derivatele acestora -- ne
gîndim, în principal, la rasele arabă şi bcrberă - vor „revenia în Europa (prin Italia şi
Spania) În perioada antichităţii şi a Evului Mediu, închizîndu-se astfol (nu fără apariţia a
zeci de „rase" colaterale - toate Însă de tip „WarmblutH!) un uriaş inel genetic circummeditcranean al cabalinelor domestice 109.
Ibidem, p. 174-175.
10 Fenomenul de uşoairă resălbăticire a cabalinelor e îndeobşte cunoscut. E îndeajuns
să amintim manadele (hergheliile) semisălbatice de cai de rasă carnargueză din cîmpiile sărate
dintre mlaştinile deltei Rhonului, acei pottokak din unele landes-uri ale Gasconiei, mustangi.:
din preriile Americii de Nord, cimarronii din pampasurile Argentinei şi acei brumbies din
Australia.
101 Filipaşcu, op. cit., p. 174; W. Rammner, op. cit., p. 283.
1o2 Epstein, op. cit., p. 410.
103 J. D. Czerski, În Memoires Acad. Sci. Imp., ser. VII, 40/1, St. Petersburg, 1892.
104 W. Hcptner, N otiz uber dm sudrussischm Tarpan, în Zeitschrift fiir Săugetierk1mde,
IX, 1934, p. 431-433.
105 F. Von Falz-Fein, Ober das letzte AujtTeten des Wildpferdes in Siidrussland, Taurisches
Gouvernemerit, În Sitz.ungsberichte d. Gesellschaft Naturf. Freunde, Berlin, 1919.
106 C. G. Giebel, la Otto Wigand, Die drei Reiche der Natur. /. Die Naturgeschichte
des Tierreichs, Leipzig, 1859. Reproducerea şi la Epstein, op. cit., p. 411, fig. 464.
107 Filipaşcu, op. cit., p. 167; W. Rammner, op. cit., p. 285 -sqq.; Epstein, op. cit.,
90

°

p. 412-413.

108 Vezi supra, n. 44.
109 Epstein, op. cit., p. 413, 428 sqq., 481 sqq., 519.
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In fine, în legătură cu tarpanul, o ultimă observaţie care - eventual serveşte o
în problemele evoluţiei cabalinelor holocene: recentele experimenrte de
încrucişare Equus caballus prjewalskii X ponei islandez (cel mai apropiat, cum am văzut-o
la locul cuvenit, de străvechile forme de cabaline „ne-mongole" ale pleistocenului vest- şi
nord-vest european!) au dat un rezultat pe cît de neaştepta.t, pe atît de revela,tor: descendenţi
de culoare gri-fier, de clară alură tarpanoidă, cu coamă În formă de „perie" 110 •
Extrapolînd rezultatul la situaţia ce s-ar fi putut crea încă în Pleistocen, pe bună
dreptate se naşte Întrebarea, dacă nu cumva, de la bun început, E. c. gmelini Antonius (tarpanul) s-a constituit ca varietate aparte din hibrizii surămoşilor din paleoliticul superior ai lui
E. c. prjewalskii X varietăţile „ne-mongole" de cabaline din Europa?

neaşteptată explicaţie

*
Ajunşi la capătul lungului nastru excurs, putem sintetiza rezultatele astfel:
- Toate argumentele converg spre concluzia că primele ocvide intrate În procesul
de domesticire au fost hemionii, mai exact, dintre ei, speciile onagrului ( Equus hemionus onager, Equus hemionus hemippus = Equus onager hemippus, Equus hemionus anatoliensis) şi.
Înllr-o anumită măsură, ghorkharul (Equus hemionus khur) 111 ;
- Incepuml domesticirii onagrului urcă adînc Înapoi În timp, În perio:i.da protoistorid. a
Orientului Antic. Faţă de aceasta domesticirea calului (respectiv înhămarea sa la vchicolc ori
călări-rea lui) e un fenomen relativ tîrz.iu;
- Astfel stînd lucrurile - .şi ştiind că Equus hemionus hemionus (kulanul) n-a constituit nicicînd şi niciunde obiect al domesticirii - se desprinde cu claritate faptul că pentru
neoliticul ţării noasrre (şi, în speţă, al TransiJvaniei) nu putem avea În vedere nici o specie
de hemion ori varietate de cabaline care să fi fost „de baştină" pe aceste meleaguri şi să
fi intrat aici în procesul de domesticire 112 • Dacă, în ciuda acestei siuuaţii, dovezile arheol0gice vor demonstra că purtătorii unei culturi neolitice din Ardeal anume cei ai culrnrii
Turdaş au cunoscut (şi folosit) ecvide domestice se va face, implicit, şi dovada neapartencnţei acestor ecvide la fauna locală. Iar dacă se va putea preciza despre ce fel de ec:-vide
domestice e vorba, se va obţine un nou argument, de imensă importanţă, despre originea
şi provenienţa (cu localizare în timp şi spaţiu) a purtătorilor acestei culturi.

*
înainte de a prezenta materialele pe baza cărora vom Încerca să demonstrăm că oamenii
culturii Turdaş (mai exact: Vinca - Turdaş) au cunoscut şi folosÎlt un ecvid domestic, vom
face o scurtă trecere În revistă a istoriei domesticirii primelor ecvide în zona mesopotamiană,
microasiatică şi (sud-) anatoliană, 113 teritoriu În care cum am arătat-o cu prisosinţă - nu
pot intra În discuţie decît unii reprezentanţi ai subgenului Hemionus, mai precis: Equus
hemionus onager (~nagrul), Equus hemionus hemippus (onagrul sirian), Equus hemionus anatoliensis (onagrul anatolian) şi - pentru ţinuturile est-mesopotamiene şi Elam - Equus hemionus khur (ghorkharul).
110
111

şi

Ibidem, p. 414.
Dintre hemioni rămîne deci în a/ara acestui proces: kiangul (Equus hemionus kiang)

kulanul (Equus hemionus hemionus).
112

sălbatic

Mai precis, nu poate intra în discuţie nici kulanul (dintre hemioni) şi nici calul
pădure ori tarpanul (dintre cabaline), pentru bunele motive arătate la locurile res-

de

pective.
113 Problemă îndelung discutată, de altfel, În literatura de specialitate. Ca bibliografie
de bază: Hancar, op. cit., p. 399-535; Epstein, op. cit., p. 490-501; J. Wiemer, Fahre11
und Reiten in Alteuropa und im Alten Orient, în catena Der Alte Orient, 38/2-4, Leipzig, 1939.
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Reamintim - fapte asupra cărora am mai stăruit - că din fauna fosilă a zonei ce-o
discutăm cabalinele ,lipsesc cu desăvîrşire; în Mesopotamia centrală şi sudică nu-s puse În
evidenţă nici alte ecvide fosile (în speţă ne gîndim la hemioni!); hemionii (cu maximum de
probabilitate este vorba de Equus hemionus anatoliensisl) orizontului <;at3!1 Hi.iyiik V (mii.
VI î.e.n.) sînt încă sălbatici! 114
Aşadar putem presupUa1c, cu maximum de probabilitate, că onagrul (cele trei specii
ale sale!) şi ghorkharul (înrudit şi el cu onagruil!) intră În procesul domesticirii - ca animale de tracţiune - Într-o epocă a cărei cea mai circumspectă definire cronologică ar fi:
nu mai devreme de perioada obeidană tîrzie - Susa I-II - Uruk veche! (Nu este mai puţin adevărat că oase de onagru se cunosc şi din aşezările perioadei halafiene, dair ca simple
,,resturi menajere", fără posibiJirtatea precizării dacă animalul era încă sălbatic ori deja domestic115, iarr unica reprezentare atribuibi1ă acestei epoci - o „friză" de onagri pictaţi pe
un fragment de vas de la Tel! Halaf, fig. 5/a 116 - s-ar putea să nu aibă altă semnificaţie
decît aceea pe -care o au multe-multe alte cioburi halafiene decorate cu frize de felurite mamifere, păsări, peşti etc., atcstînd deci cu11oaşterea animalu,lui respectiv, dar ncavînd valoare
probatorie şi pentru domesticirea lui).

In perioada post-halafiană, mai precis în intervalul de circa 3500-2500 î.e.n., reprede onagri (~i ghorkhari) se Înmulţesc brusc, respectivii hemioni fiind redaţi, pc
durata epocii tîrzii protoistorice şi a celei timpurii dinastice a Mesopotamiei şi Elamului,
in posturi ce atestă - fără echivoc - caracterul lor domestic. Ajunge să amintim, în acest
sens, tabletele „de socoteli" protoelamite 11 7; onagrii înhămaţi la o „cvadrigă cultică", pictaţi
pe un vas policrom de la Chafadje (fig. 5/b), vas ce se datează În perioada Djemdet Nasr
tardivă (epoca dinastiei ,lui Mesilim din Kis) 118 ; modelele de lut, redind mici care de lupt,,,
chiar de la Kis (fig. 5/c-d) 119 ; ca să nu mai vorbim de măruntul grup statuar de cupru
de Ja TeLI Agrab (fig. 5/e) 120 ce antă, cu o rară fidelitate a detaliului, cum se prezenta un
asemenea car _de luptă la care se înhămau patru onagri.

zentările

De altfel, În aceeaşi perioadă dinastică timpurie a Mesopotamiei, există numeroase alte
ale onagrilor înhămaţi, trăgînd fie care de luptă (cu două ori cu patru roţi),
fie care cu poveri, fie __: În fine - sănii. Din mulţimea exemplelor se pot aminti, spre
cepri:zcntări

Vezi discuţia supra, n. 48-51.
Epstein, op. cit., p. 491.
116 Ibidem, p. 493, fig. 549; Hancar, op. cit., pi. XVIII/a; H. Miiller-Karpe, op. cit.,
II, pi. 64/19.
117 Epstein, op. cit., p; 492, fig. 547-548. Menţionăm că de pe teritoriul Elamului mai exact, de la Susa - există şi o singulară reprezentare de cal, o mică figurină sculptată
În fildeş, data,tă 3000-2800 î.e.n. Redînd animalul în poziţie nechezîndă, figurina reprezintă
(după opinia identică a lui Conteneau, Ghirshman, Hancar şi Epstein) un Equus c. prjewalskii,
animal al cărui areal străvechi includea - cum am avut ocazia s-o discutăm - şi zona
învecinată spre nord nord-est Iranului. Ca atare deci, artistui protoelamit l-a putut cunoaşte, chiar dacă pe teritoriul propriu-zis al Elamului el lipseşte cu descwîrşire din fauna
locală. Vezi discuţia la Epstein, op. cit., p. 513 şi fig. 571.
118
Epstein, op. cit., p. 495, fig. 553; Hancar, op. cit., pi. XXIV/a; H. Miiller-Karpe,
op. cit., voi. IIl/3 (Kupferzeit), Miinchen, 1974, pi. 210/1.
m Hancar, op. cit., pi. XXI/c-d. Replici excelente la Assur (ibidem, pi. XXI/b; H. Miiller-Karpe, op, cit., voi. III/3, pi. 222/34 ), Mari (H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi.
320/32), Lagaş
(H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi.
190/12) şi Fara
(ibidem, pi. 193/32). Vezi şi V. G. Childe, The first Waggons and Cars from the Tigris to the Severn, în Procedings of the Prehistoric Soci.ety, 1951, p. 178; Idem,
The European Inheritance, I, Oxford, 1954, p. 91.
120
Hancar, op. cit., p. 423, pi. XXII; Wiesner, op. cit., pi. I/2; Epstein, op. cit.,
p. 495, fig 554; H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. 111/3, pi. 211/7.
114
115
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ilustrare: vcstitUJl „stindard• de mozaic de la Ur121 {perioada mormintelor regale de Ia Ur, redind, pare-se, şi ghorkhari, nu numai onagri); plachetelie votive de piatră de la Tel1 Ap 122 ,
Chafadje 123 şi Ur 124 ; capetele de onagri de la Mari, ilust:rînd (ca ş~ În cazul pomenitului „stindard" de la Ur) felul În care respectivolc ecvide purtau un „căpăţain-botar• de care se ataşau
curelele hăţurilor 125 • In sensul celor ce le discutăm este revelatoare şi o piesă de harnaîament
(un „despărţitor de curele•) aflat de L. Woolley în mormîntul 800 al cimitirului regal de la
Ur (mormînt ţinînd de complexul funerar al reginei Subad). Respectivul „despărţitor de
curele", lucrat din electron, e surmontat de mica statuetă a unui ecvid pe care - pe drept
cuvînt cercetătorii l-au identificat cu un onagru (fig. 5:'f) 126 • Intru adeverirea ac~tei
supoziţii ilustrăm capul unui onagru viu (îig. 5jg) 127, animalul actual arătînd fără echivoc
- că aparţine aceleiaşi specii ca şi ecvidul redat pe piesa de harnaşament de la Ur.
În sfu-şit, mai amintim şi faptul că în Mesopotamia perioadei dinastice timpurii onagrii
au fost atelaţi şi la sănii; cea mai spectaculoasă piesă atestînd acest mijloc de locomoţie ră
mîne sania descoperită în mormîntul pom=nitei regine Subad (fig. 6/a) 128 , . - ca să nu mai
vorbim de faptul că, deja din epoca Uruk v~che, pictogramele mesopotamiene fac neta distinqie Între cele două vehicole: ,,car" şi „sanie" (fig. 6/b) 120 •
încheiem succinta prezentare a istoriei domesticirii speciilor de onagri
În Asia Anterioară prin cîtcva consideraţii finale:

(şi

a ghorkharului)

- Chiar şi o parţială, neexhaustivă, prezentare a materialului arată că domesticirea,
respectiv înhămarea onagrilor precede cu cel puţin 1500 de ani utili;area, în aceleaşi scopuri
(şi la vehicole identic concepute!) a calului!;
- Recunoaşterea faptului că primii creatori de care de luptă [ cu patru roţi, - evoluate din sanie; respectiv cu două roţi, - evoluate din „tîr.şitoare" (trdvois, Stangemchlei/e)]
sînt neamuri!<! mesopotamiene (sumerienii vechi şi „nomazii• sedentarizaţi din regatul Mari129 a)
csrc de o importanţă imensă. Existcn\a acestor vehicole - chiar dacă ila ele erau atelaţi
numai mărunţii onagri - expli:că fulgerătoarea expansiune militară din perioada protoistorica tîrzie a Mesopotamiei şi din cca dinastică timpurie a SumcrnluiD 0 ;
121 A. Champdor, Kunst Mesopotamiem, Leipzig, 1964, fig. 22/23-24/25; Hancar, op.
cit., pi. XXV; Epstein, op. cit., p. 495, fig. 555; H. Miiller-Ka.rpe, op. cit., voi. IIl/3, pi.
17811-2.
• 122 H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. Ill_/3, pi. 213/1.
123 Ibidem, pi. 213/2, 214/5; Bancar, op. cit., pl. XX/b 1.
12-1 Bancar, op. cit:, pi. XX. b 2; Epstein, op. cit., p. 494, fig. 552; Champdor, op. cit.,
fig. 68.
12, Hancar, op. cit., p. 434, fig. 12; H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi. 224 B/46
şi pi. 225/19.
126 Hancar, op. cit., pi. XXIII/c; Epstcin, op. cit., p. 496, fig. 556; H. Miiller-Karpe,
op. cit., voi. III/3, pi. 178/7; L. Deuel, Das Abenteuer Archăologie, Miinchen, 1964, p. 160,
tig. 14. Replici exacte, redind tot onagri, la Kis (H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi. 198
D/1-2). Pentru datarea exactă a mormîntului regal 800 de la Ur, vezi complexa şi excelenta
argumentaţie a lui H. J. Nissen, Zur Datimmg des Konigsfriedhofes von Ur, în .BAM, vol. 3,
Ilonn, 1966, p. 107-118, m·ai ales p. 107, 111, 11-4, 117, pi. 31, 32, 35, 38, 39. Vezi şi
B. Lukacs - L. Vegso, The Chronology of the „Sumerian King List", ,În Altorientalische
Forschungen, II, Berlin, 1975, p. 25-45.
127 Vezi şi Epstein, op. cit., p. 496, fig. 557.
12s Hancar, op. cit., pi. XXIII/d.
129 Ibidem, pl. XIX/a-b. Vezi şi RLV, XIV, 1929, p. 231-243, s.v. Wagen.
129 a Vezi J.-R. Kupper, Les nomades en Mesopotamie au temp des rois de Mari, în
catena Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l'Unilversite de Liege, fasc.
CXLII, Paris, 1957.
130 Pentru aceste probleme vezi şi Epstein, op. cit., p. 500 sqq.~ cu opinii consunînd
cu ale lui Hancar.
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- In momentul cronologic respeotiv singura varietate de cal ce a'l' putea intra În discuţie -

tarpanu,! - nu este atestat încă nici .în Elam, nici în Cauoaz şi (ca animal domestic!)
nici măcar mai la nord - nord-vest, în aşezăriJe tripoliene 131 ;
- Dinspre zona nord-mesopotami,mă ideea ca atare a folosirii carelor de luptă iradiază
spre nord, Ja populaţiile vechi indoeuropene aile Anatoliei şi la oele de la nord de Caucaz.
Firesc ar fi fost ca În acest din urmă spaţiu să se fi căutat a se domestici, un ecvid care
să îndeplinească aceeaşi /uncţie pe care o aveau onagrii în Mesopotamia. Era deci de aştepta.t
ca în această zonă să fie „atras în procesul domesticirii kulanul (Equus hemionus hemionus).
în rea,foate Însă lucrurile nu s-au petrecut astfel, căci (pe la 2Q00 î.e.n.) calul - mai precis,
rase create din tarpan (Equus caballus gmdini) ajung, ca animale deacum domestice,
să fie folo~te la tra.qiune 132 • Peste încă trei-patru veacuri tocmai carde de luptă ale
kassiţiilor, tro.se de cai (deci de un animal de două ori mai puternic şi maÎI voluminos decît
onagrul!) vor pecetlui soarta dinastiei lui Hammurabi (pe la
1595 î.e.n.), iar pătrunde
rea lui E. c. domesticus în Mesopotamia va marca preludiul căderii În desuetudine şi a lentei
dispariţii (ca animale domestice!) a hemionilor din neamul onagrului, atît În „ţara dintre
rîuri" cît şi, de altfel, În toa•tă Asia Anterioară 133 ;
- Superioritatea calu:lui faţă de onagru nu s-a vădj.t numai În faptul că el putea fi
folosit şi drept animal de călărit, ci, mai cu seamă, prin aceea că neamurile indoeuropenc înhămîndu.-1 -la. carde lor de luptă au adoptat un sistem de atelare caire permitea tracţiunea
cu muşchii pieptului şi ai omoplaţilor. Evident, ca valoare a lucrului mecanic utilizabil, sistemul de înhămare a cailului era infinit superior modului în care onagrii fuseseiră folosiţi, - tră
gînd adică numai cu capul, respectiv cu muşchii gîtului. La acestea se adaugă şi invcntarc,1
zăbalei, piesă de harnaşament ce îngăduia o cu totul altă 5trunire şi minare a cabali11elor dccit
modul primitiv În care e,rau struniţi onagrii (o verigă cc li se implanta, de sus În jos, în vîrful
botului - respectiv al buzei superioare - de verigă ataşîndu-se curelele hăţurilor) 134 ;
0

±

- Dincolo de consideraţiile zoobiologice şi istorice, dincolo de numeroa<elc şi edi fic.1toarele reprezentări, în problema ce ne preocupă un argument decisiv îl serveşte şi factorul
lingvistic. în documentele arhaice de limbă sumeriană (din perioada protodinastică şi dinastici
timpurie) unicul apelativ designînd un ecvid este cuvîntul ANSO. Sumerologii - în majori'l:ate oameni nefami~iarizaţi cu sistemul de clasificare zoologică a ecvidelor - l-au tradus,
În mod curent, prin „măgar" (asin), uitînd (ori net'inînd seama) că măgaruil. propriu-zi5
(asinul) de origine africană a fost un animal total neculloscut în Mesopotamia mileniilor
IV-III î.e.n. Aşa stînd lucrurile, devine evident că traducerea adecvată a lui ANSV este
,,onagru" sau - cel mult - ,,hemion°. Se întîmplă u,să ca, începînd cu sec. XIX î.e.n., în
monumentele de limbă neosumeriană din perioada babiloniană 133 să înceapă a fi pomenit -ca trăind În regiunile aflate spre nord de Mesopotamia un animal: ANSV.KURA.
„Consecvenţi" cu sensul ce-l dăduseră ,lui ANSO, lingviştii au tradus ANSV.KURA prin
,,măgar al munţilor", ,,măgar de munte". Ţinînd seama de faptul că ANsO.KURA figu131
132

Ibidem, p. 513 sqq.
Cît priveşte calul gravat pe vestitul vas de argint din kurganul de la Maikop
(cu1J..tura Koban), datat - !larg post-2400 î.e.n., nu avem 111ici u111 motiv a-l socoti
domestic, el figurînd Într-o friză de animale clar sălbatice: bouri, ţapi sălbatici, Icu, leo.iică,
mistreţ. În acest sens şi Epstein, op. cit., p. 505 şi p. 504, fig. 562. Vezi şi H. Miiller-Karpe,
op. cit., voi. IIl/3, pi. 687/5.
133 Vez~ supra, prezentarea zoobiologică a onagrului şi n. 44.
134 Vezi ilustraţiile la care trimiteam supra, n. 125. De asemenea, pentru cele pînă a.ici
discutate, Hancar, op. cit., p. 471-472.
m După cum este ştiut, sumeriana şi-a păstrat rolul de „limbă cultă", de „cancelarie",
şi după dispar[ţia ca atare a oraşelor-state sumerime, pe toată dura'l:a !fegamlui vechi- ,şi neobabiloni-anl
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rează în texte alături -

s-ar putea zice, ,,În opoziţie" - cu ANSO, devine dar că desigun alt ecvid! Numai că în teritoriile de la nord de Mesopotamia cu atît mai puţin
existau măgari (asini) de origine africană, astfel că unica explicaţie plauzibilă e următoarea:
_dat fiind momentul cronologic În care şi arealul geografic pentru care este pomenit, ANSV.
KURA nu poate fi identificat decit cu calul1 36 , iar cuvîntul este de tradus prin „onagru
de munte"!;
- La sfîrşitul consideraţiilor noastre mai notăm şi faptul că În arealul african (în
Egipt), deci În zona „de baştină" a asinilor domestici propriu-zişi, teritoriu În care măgarii
apar reprezentaţi încă din perioada predinastică 137 , onagrul pătrunde tîrziu - practic nu
mai devreme decît calul - , iar .1rtiştii Egiptului antic îl deosebesc clar şi evident atît
de asin, cît şi de cal. Revelatoare este, în acest sens, o frescă de la Theba, din timpul dinastiei a XVIII-a, În care doi onagri (albi la culoare, cu coada cărnoasă şi alura trupului
caracteristică) sînt redaţi am zice, ,,În contrapunct" - alături de un splendid armăsar
negru, ca,brar, avînd o „ţinută" de cal inconfundabilă (fig. 6/c) 138 ;
- Reamintim, în fine, cele discutate şi la prezentarea zoobiologică a speciilor de
onagri, anume că ci se sting (În Mesopotamia şi zonele aferente spre vest şi esi: acestui ţi
nut) doar ca animale dome5tice! Deveniţi nerentabili şi „handicapaţi" de cal, de asinul
domestic şi de bastardul rezultat din Încrucişarea acestora (catîr/mulă), mărunţii hemioni
vor mai hălădui lung timp În stare sălbatică, mai exact pînă În zilele noastre (vezi fig.
3/a-b şi fig. 5/g). Intensa lor vînare, Începînd cu antichitatea (vezi fig. 6/d - relief din pa!latul lui Assurbanipal, de la Kuyiinjik) 139 , a împuţinat mereu speciile de ona,gri, exemplarele
actuale avînd deja un statut biologic de „fosile vii".
nează

*
Ajungînd, În cele din urmă, la ceea ce dorim să demonstrăm: cunoaşterea ş,i folosirea
unui ecvid domestic de către purtătorii culturii Vinca-Turdaş, ne simţim obligaţi la cîteva
precizări preliminare:
a) Din punct de vedere cronologic d1scuţia ce-o purtăm implică data de ± 3000 î.e.n.,
extinzîndu-se pc răstimpul de circa (3200 ?) 3000-2500 (2400 ?) î.e.n., dacă luăm în consideraţie şi etapele evolutive ale complexului. vincian-turdăşean 140 •

b) Simptomatică este coincidenţa cronologică dintre durata vieţuÎPii complexului Vincaperioada de domesticire şi utilizare a onagrilor în Orientul Apropiat.

Turdaş şi

c) Jnainte de a prezenta piesele pe care ne vom sprijini argumentaţia să încercăm a
stabili - procedînd prin excludere - • subgenurile şi speciile de ecvide ce ar putea intra în
discuţie pentru aria culturii Vinca-Turdaş, respectiv pentru intervalul cronologic (mai sus
arătat) În care se datează această cultură 111 :
- Equus [ AsinusJ hydruntinus Reg., de care ne-am mai ocupat şi la începutul studiului nostru 142 , a stăpînit, în ultima fază a vieţuirii sale ca subgen apaTte a:I ecviddor, o parte
a arealului pe care - mai t1rz1u - se va dezvolta complexul vincian-turdăşean. Am avut
ocazia să arătăm că ultime.le „fosile vii" de hydruntini au mai supravieţuit pînă fo

Jn acelaşi sens opinează şi' Hancar, op. cit., p. 454-462, 470, cu punerea la contria unui impresionant apant bibliografic.
137 Vezi supra, n. 21-22.
138 Vezi şi Epstein, op. cit., p. 391-398 şi p. 397, fig. 451.
139 Epstein, op. cit., p. 499-500, fig. 560.
140
Discuţia (şi bibliografia) la N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976,
p. 31-34, 140 şi în ActaMN, XII, 1975, p. 1, 11-12.
141 Vezi şi supra, n. 112.
H 2 V czi supra, n. 6-11.
136

buţie
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faza „optimum-ului climatica din perioada neoliticului timpuriu, În Ardeal fiind arestaţi
pentru un orizont cronologk parafol~zabil cu cultura Protosesklo, iar În sudul Ungariei şi
nord-estul Iugoslaviei pînă în faza Koros veche. Prezenţa lor În cultura Hamangia arată acelaşi orizont cronolor;ic, dar - de altfel Dobrogea oricum nu intră În discuţie, În spaţrul
respectiv neexistînd cultura Vinca-Turdaş.
Important şi de reţinut' ni se pare faptul că, În Transilvania, nord-estul lugoslaviei şi
sudul Ungariei, Equus [Asinus] hydruntinus s-a stins definitiv (ca ecvid sălbatic!) fără a
intra în procesul domesticirii 143• Lipsa lui ·totală din materialul faunistic al aşezărilor vinciene ne
arată că la sosirea lor - purtătorii acestei culturi nu mai aveau cum şi de unde să-l
cunoască!

- De asemenea se exclud, din capul locului, cabalinele. In primul rînd, chiar În teritoriile în care calul a fost cd mai devreme domesticit, procesul respectiv - cum am ară
tat-0144 -- nu începe decît pe la :!OOO î.e.n., deci într-o perioadă ce se plasează, evident,
după stingerea culturii Vinca-Turdaş! In al doilea rînd, nu trebuie uitat că arealul lui
Equus caballus gmelini Antonius (tarpanul) se situează mult mai la est de aria de maximă
expansiune răsăriteană a culturii Vinca-Turdaş, astfel că purtătorii respectivei culturi nu
l-au putut cunoaşte nici măcar ca animal sălbatic! In al treilea rînd, În ceea ce îl prive~te pe
E. c. silvaticus Vetulani (calul sălbatic de pădure), este adevărat că el exista în fauna săl
batică a teritoriilor pe care se Înstăpîneşte cultura Vinca-T urdaş (mai cu seamă În Transilvania), numai că e imposibil de imaginat ca să fi fost domesticit în neoliticul mijlociu, atunci
cînd se ştie că dispare (în sec. XVII e.n.!) ca animal sălbatic! De altfel, rămîne concludentă
lipsa completă a rămăşitelor sale osoase În aşezările turdăşene, fapt a cărui explicaţie rezidă
- credem - în aceea că. biotopul ~pecific pentru E. c. silvaticus Vetulani (codrii seculari) a
fost ocolit cu consecvenţă de aşezările culturii Turdaş. In fine, nici nu mai este cazul a-l
discuta pe E. c. priewalskii, Întrucît, încă de la Începuturile postglaciarului, arealul său de
maximă extensiune vestică se localiza departe spre răsărit de teritoriile culturii Vinca-Turdaş.
- Mai complicată ni se pare a fi problema lui Equus hemionus hemionus (kulanul).
Ca atare, arealul său vestic de răspîndirre putea avea contingenţă cu aria estică a culturii
Vinca-Turdaş, atît în Ardeal, cît şi în Banat şi sudul Olteniei, astfel că oamenii acestei culfie
turi puteau să-l cunoască. Din păcate, observaţii faunistice certe, atestînd prezenta şi sălbatică a acestei specii d:: hemion În aria vinciană-turdăşeană lipsesc (cum, de altfel,
lipsesc şi pentru culturile imediat învecinate spre vest, sud şi nord). In această situaţie fără a afirma, aprioric, că oamenii culturii Turdaş nu l-au cunoscut credem că, totuşi,
împotriva domesticirii sale în neoliticul mijlociu pledează două argumente peremptorii:
1. Pînă azi ku"lanul s-a păstrat ca un animal sălbatic, tot astfel fiind cunoscut pe întreaga
durată a Antichităţii tîrzii şi a Evului Mediu, neînregistrîndu-se nicicînd şi niciunde domesticirea lui; 2. În zona nord-pontică, În care osemintele sa,le au apărut frecvent în aşezările preistorice (începînd cu cele tripoliene!), nu există nici un indiciu al domesticirii lui, oasele de
kulan provenind Întotdeauna din complexe de câracter „menajer", fiind aflate laolaltă cu oasele altor animale sălbatice vînate şi consumate!HS
- Aidoma cabalinelor iasă din discuţie, din capul locului, Equus [ Asinus] domesticus,
· măgarul (asinul) propriu-zis, domestic, de origine africană. La orizontul cronologic co143
În acelaşi sens şi S. Bokonyi, History of Domestic Mammals in Central and Eastern
Europe, Budapest, 1974, p. 62, 233, 297-298. Notabilă ni se pare şi opinia lui Bokonyi că
zona de i1:nerferenţă_ dintre arealul lui E. [Asinus] hydmntmus şi hemioni (mai precis:
Equus hemwnus hemionus - kulanul, n.n.!) era pe lanţul Carpaţilor Orientali şi pe valea
Dunării de Jos (ibidem, p. 298).
144 Vezi supra, n. 131-136.
145
Vezi şi supra, n. 56-64 şi n. 111-112.
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rcspunzîn.d În aria carpato-dunăreană vieţuirii culturii Vinca-Turdaş asinul domestic (de
oriigine nord-africană) nu era prezent (În afara continentului african) decit În zona siropalestiniană şi În Creta, astfel că el nu putea fi cunoscut de către purtătorii culturii în
cauză 146 • De altfel, osemintdc sale specifice şi lesne de determinat, clar deosebite de ale
hemionilor şi cabalinelor - nu au fost niciodată atestate în mediul Vinca-Turdaş.
Din toate cele discutate şi arăta.te (indiferent că au reieşit din argum01tarea :roobiologică,
i\torică, cronologică, arheologică etc.) se desprrinde o concluzie ce poate părea stranie la
prima vedere: dacă se exclude - şi se exclude! - posibilitatea ca purtătorii cUJlturii VincaTurdaş să fi domesticit pe Equus [ Asinus] hydruntinus, kulanul, caJul sălootic de pădurre,
tarpanul, ~ să fi cunoscut măgarul (asinul) domestic de origine africană, şi dacă, În ciuda
tuturor ac::stora, se poate face dovada că, totuşi, ci au cunoscut şi folosit un ecvid domestic
- atunci acesta, în mod indiscutabil, nu putea aparţine faunei locale! Numai că o asemenea
concluzie implică, în mod obliga•toriu, constatarea că animalul în cauză trebuia să ţ,ină
- ca ecvid domestic - de ,,patrimoniwI• cu care purtătorii culturii Vinca-Turda5 sosesc pe
meleagurile carpato-dunărene.
Concluzia - fără doar şi poate temerară la prima vedere - se cerc susţinută dedovezi material.e, care nu numai să ateste animalul în cauză, ci să ~i permită precizarea subgenului şi speciei cărora le-a aparţinut.
1. Cap de statuetă de lut ars, de la T urdaş. Muz. Ist. T rans., inv. V. 9085. Provine
din fosta colecţie Zs. Torma, cum o atestă, de altfel, descrierea şi ilustrarea piesei în catalogul-manuscris al acestei colecţii, catalog păstrat În arhiva muzeului din Cluj 147 (fig. 7/d). Lut
castaniu, nisipos, ardere bună. Dimensiuni: 6,6 X 3,6 X 1,9 cm. Reprezintă un cap de ecvid, cu
un profil inconfundabil şi o alură absolut caracteristică. Urechile rupte din vechime. De-a
lungul gîtului o incizie în zig-zag mimează coama animalului. O incizie liniară, pornind de
deasupra ochilor şi pînă la nări şi alte două incizii mai scurte, de-o parte şi de alta a capului (Înconjurînd „urechilea) par a sugera un fel de „căpăţan-botar•, respectiv curelele acestuia
(fig. 7/a, b, c). In ciruda execuţiei primitive, nu putem să nu ne reamintim de detaliile de
,,atelare• ale capetelor de onagri de la Tel1 Agrab, Ur şi Mari (de care am avut ocazia să ne
ocupăm) 148 şi să nu sem.ăm excelente!le analogii ce le oferă capetele de statuete de ecvide (prevăzute cu căpăţane-botar incizate ori pictate) de la Tschagar Bazarirn.

2. Cap de statuetă de lut ars, de Ja Tu~daş. Muz. Ist. Tran5., inv. V. 8823 (fig. 8/a-b).
lntrucît am mai avut ocazia să ne ocupăm de această piesă - şi să ne exprimăm păTerea
că reprezintă un ecvid 1:;o - , de această dată ne mulţumim doar a o ilustra şi a remarca incizii<le ,,căpăţanului-botara, cu trimitere la acelca5i analogii pe care le invocam şi pentru
piesa precedentă.
3. Miner de spaitulă lucrată din corn de cerb. Provenienţa: Turdaş. Muz. Ist. Trans.,
inv. V. 4809 (fig. 8/c). Din „linguriţa• spatulei se păstrează numai jumătate, în schimb
minerul e Îrutreg şi se termină Într-un cap de ecvid, cu trăsături absolut •caracteristice. Obiectul
figurează În catialogul-manu9Cris al Zs6fiei Torma151 şi a fost publkat şi de M Roska 152 , fără
Vezi supra, n. 21-24 şi Bokonyi, op. cit., p. 299-300.
Pentru istoricul acestei lucrări, răma·să -în manuscris, vezi N. Vlassa, în ActaM N,
Xll, 1975, p. 1, n. 5. Desenul ce-l publi!Căm figurează pe pi. 66 [ 40]/19.
148 Vezi supra, n. 120-125.
149 Hancar, op. cit., pi. XXVI/a.
150 In ActaMN, VII, 1970, p. 21, nr. 3 şi p. 22, fig. 18; Apulum, IX, 1971, p. 42, nr. 3,
fig. 18; Neoliticul Transilvaniei, C1uj-Napoca, 1976, p. 179, nr. 3, fig. 18.
151
PI. 9 [LI]/6.
152 A
Torma Zs6fia-gyujtemeny (,în cele « urmează: T. Zs.-gy.), Cluj, 1941, pi.
LXVIl/9. Vezi şi H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II, pi. 180/71.
146
147
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a se fi făcut vreodată observaţia că piesa redă un cap de ecvid. Dimensiuni: 12 X 1,6 X
0,8X 1,7X0,8 cm. De altfel, de la Turdaş mai există alu patru spatl.lile asemănătoare, de os,
terminate în capete de ecvide, două figurînd şi În catalogul Zs. Torma153 (unul rămas inedit!}, iar trei ilustrate - total neconcludent, dovadă că nu şi-a dat seama ce sînt - de
Roska 154 .
4. Cap de ecvid, sculptat din marmur,1 albă, provenind de la Turdaş. Piesa a făcut parte din colecţia Zs6fia Torma, desenul şi descrierea figurînd în catalogul-manuscris al coleqionarei155 (fig. 7/j). Actualmente se află În muzeul de istorie din Aiud, Într-al cărui patrimoniu
a intrat încă la finele veacului trecut, drept donaţie a descoperitoarei. Dimensiuni: 7 X 3,2 X
2,2 X 3,8 an. In aifara urechilor parţial rupte · din vechime, a unei aşchii sărite de Ja baza
gîtului şi a unui început de perforare (tot la baza gîtuJui), m~ca statuetă se păstrează în condiţii excepţionale. După cum rezultă atît din fotografie (fig. 7/h, i), cît şi din desen
(fig. 7/e, f, g), anisruî preistoric a şlefuit marmora cu deosebi,tă rnă~strie, reuşindu-i să redea
cu fidelitate alura specifică - de ecvid - a animalului reprezenta•t, fapt ce se vădeşte În
tratarea naturalistă a capului, botului şi a muşchilor gîtului. Dincolo Însă de aceste d~taliri,
caracterul de excepţie al piesei din muzeul de la Aiud e asigurat de amănuntul că pe capul
statuetei (de-a lungul „feţei", de o parte şi de alta, şi peste „bot") se observă trei şănţuiri
uşoare, sugerînd curelele unui „căpăţan-botar", implicit înhămarea ecvidului În cauză
(vezi fig. 7/e-f şi fig. 7/g).
5. Cap de ecvid, sculptat din marmură albă, aflat Ja Gomea (jud. Caraş-Severin), În
campania din 1975, În cadrul unui complex (bordei) datat, în mod indiscutabil, În fa7 a
Vinca A. Conducătorul ccrcetăr~lor (colegul Gh. Lazarovici, căruia îi mulţumim şi pe accas1ă
cale) ne-a Îngăduit semnalarea şi ilustrarea piesei (fig. 9). Statueta, cu ceva mai mică decît ('Ca
din muzeul Aiud, este o repl~că exaată a exemplarului de la Turda5. Pcrforări~e cc o străpung
arată că avem de-a face cu multă probabilitate - cu un „cap de sceptru" (destinaţie ce
pare a-i fi fost hărăzită şi piesei precedente, ce prezenta şi ea un început de perforare - vezi
fig. 7/i - În acelaşi Ioc În care e perforată şi statueta de la Gorn~a). Ncavînd, din păcate,
posibilitatea de a examina personal originalul statuetei (aflat În muzeul din Reşiţa) nu ne putem
pronunţa asupra faptului dacă pe capul de ecvid se disting sau nu detalii ce ar îngădui
să presupunem reprezentarea unui „căpăţan".
6. Cap de ecvid, reprezentat ca „glifă" (ideogramă?) într-unul din „cîmpurile" uneia
dintre cele trei tăbliţe de lut de la Tănăria (fig. 8/d) 156. Remarcam aspectul pe cit de caracteristic-ecvid, pe atît de „ne-cabalin" al reprezentării. Noi în~ine invocasem analogii (capc1e
de ecvide absolu{ identice) din „arhiva" de tablete arhaice de la Uruk 157 , justeţea acestor.1
fiind pe deplin confirmată de orientalistul Adam Falkcnstcin 158 .
7. Disc de lut ars, provenind din aFzarea de la Turdaş, pe care am mai avut ocazia
În legătură cu cele 26 de semne de „scriere primitivă" ce-i
acoperă ambele feţe. Totodată, semnalam asemănarea ori chiar identitatea unora dintre glife

să-l publicăm şi să-l comentăm,

153 Pl. 9 [LI]/5, 13.
154 T. Zs.-gy., pi. XLV/13-14 şi pl. LXXIII/11.
155 PI. 66 [ 40] /20.
156 Vezi Studia, series Hi~toria, fasc. 2, 1962, p. 24-25, fig. 1, tableta din mijloc;
Dacia, N. S., VII, 1963, p. 490, fig. 7/3 şi 8/3; VI. Mi:lojcic, în Germania, 43/2, 1965, p. 266,
fig. 2/3; N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 41, fig. 7/3 şi 8/3. ·
157 Dacia, N. S., VII, 1963, p. 491, fig. 9/1/1 - şirul al doilea, a doua tabletă de
la stînga spre dreapta.
158 Zu d~n Tontafeln aus Tărtăria, în Germania, 43/2, 1965, p. 272 şi p. 271, fig. 1,
coloana a treia, semnul 4 b ( = ATU 47). Vezi şi H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II,
pi. 92/62.
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cu semnele „tabletelor Blau" şi cu tabletele arhaice de la Kis şi ne sintetizam observaţiile
într-un tabel de corespondenţe a semnolor 159 • In contextul prezentului studiu am reluat
prezentarea uneia din feţele sale (fig. 8/e) pentru a atrage atenţia asupra glifei din centTu, jos,
glifă practic identică cu una din pictogramele de pe o tabletă arhaâcă de la Kis (fig. 8/f,
„cîmpul" din colţul drept, sus) 160 • Straniu -- şi revelator în acelaşi timp - este însă faptuJ
că semnul cu pricina de pe tableta de la Kis este toc.mai picto-ideograma arhaică mesopotamiană pentru ,.sanien, În acest sens ilustraţia clin fig. 6/b (semnul din dreapta!) fiind pe deplin edificatoare.
Dacă piesele descrise sub nr. 3 şi 5 (spatula de os de la Turdaş şi statueta de marmură de la Gornea) atestă doar cunoaşterea ca atare de către purtătorii culturii VinfaTurdaş a unui ecvid, În schimb piesele nr. 1, 2 şi 4 (cele două statuete de lut şi statueta de
marmură de la Turdaş) arată că respectivul animal era înhămat, detaliile reprezentării lor
indicînd folosirea unui fel de „căpăţan-botar".
O valoare cu totul aparte 6Întem înclinaţi a acorda pieselor nr. 6 şi 7. In prima (tableta
de la Tărtăria) capul ccvidului În cauză - ,,portretizat" aidoma reprezentărilor de pe tabletele de la Uruk - se constituie În „semn", în „glifă", pe un obiect (şi Într-un context) avînd
caracterul unei „scrieri" primitive, al unei notaţii rudimentare pictografico-ideografice. Cît
priveşte glifa „sanie" de pe discul de lut de la Turda,ş, nu numai ea În sine, ci şi multe din
celelalte semne de pe piesa respectivă au fost deja analizate prin prisma frapantelor lor asemănări cu ideogramele arhaice mesopotamiene 161 • Dincolo de faptul că Întrebuinţarea vehicolului (sania) de către oamenii culturii Turdaş devine astfel cvasi-certitudine, un fapt a cărui
importanţă nu mai este nevoie a fi subliniată ar fi posibilitatea dovedirii că între cele două
elemente analizate - ecvid şi sanie - există o legătură cauzală. Cu alte cuvinte, ar fi nespus
de important dacă s-ar putea demonstra că ecvidul cunoscut de purtătorii culturii VinfaTurdaş (ecvid pe care analiza pieselor unde apare înhămat ne obligă a-l considera domestic!)
a şi fost efectiv atelat la un vchicol de tip sanie!
întru fundamentarea acestei supoziţii includem în argumentaţie o reprezentare ce
deşi a mai fost publicată n-a constituit pentru cei care o ilustraseră decît unul dintre numeroasele şi ciudatele ,,semne" de pe fundurile de va<e turdăşene 162 •
8. Fund de vas, provenind de la Turdaş. Muz. Ist. Trans., inv. V. 8610. Pastă cără
mizie, foarte bine arsă, prezentînd toate caracteristicile tehnice ale materialului ceramic tipic
turdăşean. Diametrul fundului circular: 6,5 cm. Piesa a fost ilustrată şi În catalogul descriptiv
al Zs6fici Torma 163 , desenară fiind Însă Într-o poziţie ce ara,tă că nu s-a Înţeles sensul reprezentării incizate pe fundul de vas. Tocmai de aceea noi reproducem acest des~n aşa cum credem
că trebuie privit obiectul (fig. 10/b), adăugind şi fotografia originalului (fig. 10/a).
Cu riscul ca supoziţia noastră să pară neverosimilă - chiar fantezistă - la prima vedere, trebuie să constatăm că partea „centrală" a reprezentării (patrulaterul purtînd un rînd
de ,,ştraifuri" în interior) este executată aidoma felului În care sînt schiţate vehicolele (de
tip „car", ,,sanie" ori „tîrşîtoare") În incizii, gravuri ori picturi rudimentare, - nu numai
t,a ActaMN, VII, 1970, p. 14--19 şi (mai cu seamă) fig. 11; Apulum, IX, 1971,
p. 34-39; Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 172-177.
rno Simptomatica asemănare o observasem, de altfel, mai demult: cf. ActaMN, VII,
1970, p. 19, fig. 15, nr. 11; Apulum, IX, 1971, p. 39, fig. 15, nr. 11; Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 176, fig. 15, nr. 11. De notat că în arhiva „arhaică" de la
Uruk semnul cu pricina apare Într-o variantă şi mai apropiată de semnul de pe di.scul de la
Turrdaş, cf. H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II, pi. 92/30.
lGI Vezi supra, n. 159-160.
162
T. Zs.-gy., pi. CXXXIV/24; H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II, pi. 181/62; J. Makkay, în Alba Regia, X, 1969, p. 44, tip 33 A/2.
163 PI. 74 [52]/22.
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în Orientul Antic, ci cu posibilităţi de exemplificare şi În alte momente ale preis1:one1 eurasiatice, pe o arie imensă, la „polii" căreia se pot aminti picturile rupestre de la Val Fontanalba
şi Los Buiues 164 , precum şi pictogramele arhaice chineze 165 . In această lumină sprijiniţi pe
aceleaşi exemple înclinăm a crede că ceea ce se vede schiţat spre dreapta de „vehicolul"
cenual redă o imagine umană stili-zată, în timp ce spre stînga sînt redate două ecvide atelate
de o parte şi de alta a oi.ştei „vehicolwlui". Evident, în ansamblul ei compoziţia este total lipsită de perspectivă şi lasă impresia U111ej „vederi de sus", însă tocmai aceste detaJii de
reaJizare aproPie şi mai mult scena de pe fundul de vas de la Turdaş de analogiile mai sus
invocate.
într-un cuvînt, considerăm că scena ce-o discutăm nu este altceva decît redarea unui
vehicol, minat de un om şi tras de două ecvide, rămînînd să .Încercăm a preciza despre ce fel
de vehicol ar putea fi vorba.
La început am fost persuadaţi de ideea că am putea avea de-a face cu un atelaj de
tip „car de luptă", iar pentru posibilitatea existenţei unor asemenea vehicole - respecti,v a
modelelor de lut care să le imite miniatural în cultura Turdaş-Vinca intenţionam să
invocăm modelul de roată (cu „butucul" absolut caracteristic şi identic modelelor ilustrate
în fig. 5/c-d) aflat în aşezarea vinciană de la Caransebeş - Balta Sărată. 166 Numai că, în
cazul cînd redau vehicole de tip „car", analogiile pre- şi protoistorice ce le-am avut în vedere
poartă de obicei schiţate de o parte şi de alta a „carului" roţile, văzute Întotdeauna
,,pe lat", ca

nişte

cercuri (cu sau

fără

marcarea

„spiţelor

4

:

Q, EE) ) 167 .

Nesugerarea unor asemenea roţi În reprezentarea de pe fundul de vas de la Turdaş
ne îndeamnă a vedea În ea, mai de grabă, o sanie, cele două linii incizate de-a dreapta şi
de-a stînga vehicolului putînd fi interpretate ca „tălpicile" saniei. Menţionăm Însă că reprezentarea de pe fundul de vas de la Turdaş, prin ansamblul concepţiei sale de executare,
precum şi „roata" de lut de la Caransebeş - Balta Sărată, justifică speranţa ca viitoare
săpături în a~ezări vinciene-turdăşene să pună În evidenţă şi modele de lut de „care" ( cu
două ori cu patru roţi), ce ar devansa astfel cu circa un mileniu data în general admisă
pentru cea mai timpurie cunoaştere a acestui tip de vehicol în zona ca·rpato-dunăreană.1 69

*
Felul În care am Încercat să
prin consecutive acumulări de probe

structurăm
şi

succesive

toate categoriile demonstratiei noastre eliminări de elemente (din domeniul zoo-

164 Hancar, op. cit., p. 449, fig. 16, p. 450, fig. 17.
165 Ibidem, p. 266, fig. 9. în această ordine de idei, vezi şi G. Berg, Sledges and Wheeled
Vehichles, în Nordiska Museets Handlingar, 4, 1935, p. 140 sqq. şi H. Kothe, Verbreitung
und Alter der Stangenschleife, În Ethnographisch-archăologische Forschungen, I, 1953, p.
74 sqq.
166 L. Groza, În Banatica, I, 1971, p. 61 sqq., pl. II, rîndul de sus, mijloc.
167 Spre edificare, a se mai vedea o dată Hancar, op, cit., p. 450, fig. 17 şi p. 266,
fig. 9.
169 Vezi I. B6na, Clay Models of Bronze Age Wagons and Wheels in the Middle Danube Basin, în ActaArchBp, XII, 1960, p. 83-111, pl. LXI-LXVIII; Gh. Bichir, Autour
drt probleme des plus anciens modeles de chariots decouverts en Roumanie, în Dacia, N. S.,
VIII, 1964, p. 67-86. Piesa cea mai timpurie (datată pe la 1900 î.e.n.) se consideră a fi
exerr.plarul de la Budakalasz (R. P. Ungaria). Vezi S. Soproni, A budakalaszi kocsi, în
FolArch, VI, 1954, p. 29-36, pl. VI/1, VII-VIII. In legătură cu acest exemplar, de remarcat „ştraifurile" incizate pe fundul vehicolului (ibidem, pl. VJII/2), indicînd, pare-se, scîndurile fundului carului. Ob~ervaţia justifică interpretarea în acelaşi sens a detaliilor de redar~
a părţii centrale a compoziţiei incizate pe fundul de vas de la Turdaş - chiar dacă vehicolul
de pe piesa noastră e sanie, nu car.
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biologic, geografic, istoric, arheologic, cronologic) ce nu pot intra în discuţii! - ne conduce
spre o singură concluzie po;ibidă: ecvidul domestic cunoscut şi folosit de purtătorii culturii
Vinca-Turdaş era onagrul! Oricît de incredibilă, chiJar stupefiamtă, ar părea la prima vedere,
concluzia
se
înscrie
pe deplin
firesc
În ceea
ce
rezultă,
cu
consecvenţă, de aproape două decenii, din cercetarea fiecărei categorii de bunuri ma:teriale
(ori spirituale) aparţinătoare „patrimoniul11i• acestei culturi 169• Repetînd un lucru ce nu o
dată l-am afirmat în studiile noastre, reafirmăm că o pertinentă analiză a sis,temulw de
habitat, a ceramicii, a plasticii, a nu importă cărei alte categorii de bunuri (,,semne" pe
vase, tablete, sigilii de diverse tipuri etc., etc.) arată în final leg;ituri ale culturii
Vinca-Turdaş spre :Mediterana orientală, Anatolia şi Asia Anterioară, ajunf)Îndu-se iarăşi
ş-î iarăşi la o datare ce pendulează, invariabil, În jur de 3000 î.e.n.
lntorcîndu-ne la problema ce momentan ne interesează, sîntem siliţi să conchidem că
purtătorii acestei culturi, aducători ai unui „st~c• probabil extrem de redus numeric de onagri
În zona carpato-balcano-danubiană, trebuiau să vină (şi să provină) dintr-o zonă în caire cunoscuseră ş-î folosiseră deja hemionul respectiv ca animal de traqiune. Intrucît într-un viitor
studiu (ce-l vom închina analizei unei categorii de idoli turdăşeni nesemnalaţi pînă în prezent în literatura de specialitate) vom încerca să circumscriem mai precis „epicentrul" teritorial pe seama căruia este de pus migraţia etnică şi iradierea culturală care au ajuns În sudestul Europei sub aspectul de „complexul vincian-turdăşean", acum şi aici ne mărginim a
nota numai următoarele:
- În ciuda numeroaselor analogii cu teritoriul Mesopotamiei antice, nu credem ca
legăturile etno-culturale ce se conturează să ducă, În mod direct, spre zona centrail- şi sud-mesopotamiană (deci spre Sumer), ci spre teritoriile aferente spre nord-nord-vest acostui spaţiu,
mai exact spre nord-vestul spaţiului geografic indus în noţiunea de „Semiluna roditoare",
acolo unde efectiv şi cel mai de timp1triu - s-a declanşat binecunoscutu! fenomen al
,,revoluţiei urbane";
- Intrevedcm În declanşatorii şi - fapt ce ne interesează mai presus de toate - vehiculatorii acestui proces pe unele dintre acele neamuri „asianice• ce au constituit fundarnenrul
etnic :ii Asiei Anterioare, de existenţa căror;;. se lcag:i crearea ca atare a „culturilor Înalte"
din acc:istă parte a lumii şi fără de care -- cum astăLi este general accept.i.t --· ar rămîne
de neexplicat inclmiv „exploLia" culturală a oraşelor-state din Sumcrnl antic;
- O imaginare în această manieră a procesului ni se pare a fi singura posibilitate de explicare a extrapolării, departe spre vest, peste spaţiul nord-microasiatic şi sud-vest anatolian,
a tuturor acelor ecouri „orientale" ce-şi fac apariţia în a doua jumătate a mii. IV şi în mil.
III î.e.n. în lumea cgeică, balcanică şi carpato-dunăreană 170 • De altfel, întreaga argumentaţie
a prezentului studiu (fiind vorba de cunoaşterea şi folosirea unui animal domestic într-un
mediu În care el nu era „de baştină" şi în care nu putea să ajungă drept „influenţă culturală!") ne arată, mai pregnant decît analizarea oricărei alte categorii, că în procesul ce-l
discutăm trebuieşte avut în vedere şi 1m aport etnic;
- Că Între lumea Asiei Anr.erioare, zona egeo-anatoliană şi cea balcano-dunăreană există
o mai adîncă unitate culturală (începînd chiar din neoliticul timpuriu!) decît ar lăsa-o de
presupus o imagine superficială - este un lucru asupra căruia au căzut de acord cei mai
prestigioşi cercetători ai preistoriei acestor spaţii, iar · concluziile lor parţiale au fost Înmănun
chiate şi întregite Într-o viziune de ansamblu de F. Schachermeyr 171 • Singura constatare ce ne
169
17

Vezi supra, n. 1.
titlu de sinteză generală, vezi F. Schachermeyr, Ăgais und Orient, Wien, 1967,
p. 5-6, 9-22.
171 Prahistorische Ku/turen Griechenlands, în RE, XXII 2, col. 1350-1548.
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permirem - mai mult întru nuanţarea opiniei personale - a o adăuga imaginii sintetice date
de savantul austriac a.r fi aceea că, în optica noastră, ,,valul" Vinca-Turdaş are o mult
mai netă cLrcumscriere geografică decit întinsa şi difuza zonă de iradiere de influenţe „orientale" din perioada neoliticului timp111riu. fo plus, complexul vincian-turdăşean se înscrie În
ceea ce numim - în spaţiul carpato-dunărean - ,,neolitic mijlociu" mai mult pentru rezonuri metodologice, căci o atentă evaluare istorică a sa arată, fără îndoi.aJă, că ar trebui
situat (într-un sistem de tratare „izocronologică") pe o treaptă corespunzătoare cu faza veche
a epocii bronzului în Orientul ancie;
Bănuim că specia de onagru pe care purtătorii culturii Vinca-Turdaş au adus-o şi
folosit-o este Equus hemionus anatoliensis (onagru.l anatolian). Nu numai că arealul său cădea
cel mai aproape de spaţiul balcano-dunărean, dar felul În care ne imaginăm noi procesul
ajungerii „valului" vincian-turdăşean pe solul continentului european (acordînd o deosebită
importanţă zonei Tar sus-Yortan-T roia) ne obligă să optăm preferenţial pentru ci şi nu
pentru celelalte două specii de onagm (Equus hemionus hemippus - onagrul sirian şi Equus
hemionus onager - onagml propriu-zis, ,,persan");
- Un amănunt semnificativ, pledînd şi el în sensul identificării ecvidului domestic
prezent În cultura Vinca-Turdaş cu onagrul, îl întrevedem în aceea că cele mai „spectaculoase" reprezentări ale animalului respectiv - statueta de piatră de la Turda.ş (fig. 7/e-j) ~i
cea de la Gornea (fig. 9) - sînt executate din marmură albă, de parcă s-ar fi încercat,
şi prin acest detaliu, redarea coloritului atît de specific al hemionului în cauză.
Drept concluzie finală a prezentului studiu am socoti constatarea că, o dată în plus,
se evidenţiază caracterul „oriental" al culturii Vinca-Turdaş în aria carpato-dunăreană şi
se justifică datarea sa, cu precădere, in primele veacuri ale mileniului III î.e.111. Rămîne o
sarcină a viitoa;relor cercetări depistarea eventualelor posibilităţi de corelare a fenomem,!ui
stingerii acestui complex cultural în sud-estul Europei cu marca „spărtură cronologică" dintre (2400?) 2350-2300 î.c.n., ,,spărtură" care afectează un imens „lanţ• de aşezări protoistorice în Întreaga Asie Occidentală, între vestul Iranului şi Troia, marcînd încetarea bruscă
şi vio1entă tocmai a acelei faze (diferită de la caz la caz!) din aşezările respective pe durata
căreia 5C înregistraseră cele mai multe şi mai elocvente analogii cu complexul vincian-turdăşean.172

N. Vl.ASSA

SUR L'EXISTENCE DES E.QUIDES DOMESTIQUES DANS LA CULTURE DE
VINCA-TURDAŞ

(Resume)
La variante fran~aise de cet article sera publiee dans Dacia, N. S., XXII, 1978.

172 Vezi C. F. A. Schaeffer, Stratigraphie comparee et chronologie de
Londra, 1948, tabloul sinoptic IX, de la sfîrşitul volumului.
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Fig. 1 -

Repre zent anţii

subgenului Hippotigris: a, zebra de munte ; b, zebra lui Grevy ;
c, zebra lui Chapman; d, zebra lui Grant; e, quag~a .
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Fig. 2 -

a - c,

reprezentanţii
sălb atic

sub genului Asinus: a, m ăgarul să l batic som alez; b,
c, m ă~arul domestic; d, ca tîri la păsc ut ,

µtţbi a n ;
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d

e
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Fig. 3 - a - b, d - f, rep rezentanţii subgenului Hemionus : a, onagru mascul ; b, fem e l ă
şi pui de onagru ; d, k.iang bătrîn, cu blană caracteristică anotimpului friguros ; e, femel ă
de kulan şi puiul ei la adăpat (rezerv aţia B a dkîz) ; f, herghelie de kulani; c, ,,măgar" alb
(rasa Saidi sau de Muscat) alături de un asin domestic.
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Fig. 4 - a, cal

b

d

sălb atic de tip mongol (pictură a omului paleolitic), din peştera Font-de-Gaume, Fra n ţa; b, iapă de E. c.
c, Equus caballus prjewalskii ; d, cai sălbatici
mongoli ( E. c. prjewalskii) gonind în deşertul Djungariei.
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prjewalskii

~

,.,
,_,

Fig. 5 - a, ,.friză" de onagri p e un vas pictat de la Tel1 Halaf ; b, ,. car cultic" pictat pe un
vas de la Chafadje; c-d, miniaturi de lut de la Kis, redind care de luptă; e, grup statuar d e la
Tel1 Agrab; /, piesă de harnaşament din cimitirul regal de la Ur; g, onagru actual.
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F ig. 6 - a, sani a din m ormîntul reginei Subad; b, pictograme mesopotamiene: ,,car" şi
.,sanie " ; c, frescă de la Theb a (din. a XVIII-a); d, relief de la Kuyi.injik (prinderea onagrilor s ălbatici cu arcanul).
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g

f

Fig. 7 - a, b, c, cap de statuetă de lut ars, d e la Turd aş; d, acee aş i p ies ă,
Zsofiei Torma; e, f, g şi h, i , statuetă de m armur ă alb ă , de la Turd aş; j,
după desenul Zs. Torma.
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Fig. 8 - a- b, cap de s t atuet ă de lut a rs, de la Turda.'}; c, s p atulă de la Turd aş; d, t a blet ă
de lut de la Tă rt ă ri a; e, disc de lut ars, de la Turdaş; /, t abletă arh aică de l a Kis.
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F ig. 9 -

Statu et ă d e m armură al bă, d e la Go rnea şi m a t eri a le ele tip Vinca A a fl ate împre un ă cu ea.
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F ig. 10 - F und de

V!IS

de la

Turdaş. b, după

desenul Zs. T orma;. a, fo tografie.
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SAPATURI,LE DE SALVARE DE LA

AIUD-.,CETAŢUIE"

Aiudul şi Împrejurimile sale s-au înscris de multă vreme În literatura de specialitate
prin numeroasele descoperiri, în marea lor majoritate fortuite, făcute în această zonă 1 • La circa
2 km spre sud de oraş, pe malul drept al Mureşului, în faţa comunei Rădeşti, se află o
movilă de dimensiuni apreciabile (cca 250X 150 m) denumită de localnici „Cetăţuia" (fig. 1
şi fig. 2). Latura sa vestică a fost distrusă datorită unei exploatări de pietriş, peretele abrupt
al carierei oferind o concludentă stratigrafie verticală. Sub humusul actual, gros de 0,150,20 m, urmează un strat de pămînt cenuşos, cu o grosime de 0,30-0,40 m, care conţine
numeroase fragmente ceramic.e şi oase de animale. Acesta suprapune o depunere de lut aluvionar, În care pătrund CÎteva gropi de bordeie. Urmează apoi un nivel compact de pietriş, care
se Întinde pînă la baza movilei. Este deci limpede că nu avem de-a face cu un tell rezulta:t
din suraturi succesive de locuire, ci cu o formaţiune naturală, probabil o fostă insulă înconjurată în v,echime de apele Mureşului 2 • Datorită poziţiei sale favorabile ea a fost intens Jocuită, aşa cum o dovedesc materialele arheologice descoperite Întîmplător pe suprafaţa movilei
şi care se păstrează În coleqia Muzeului de istorie din Aiud 3 • Neoliticul este reprezentat prin
cîteva topoare de piatră şlefuite, întregi sau fragmentare (fig. 5/2, 7, 8), şi prin două fragmente ceramice, o toartă, şi un fund de vas lucrate din pastă cenuşie fină şi prevăzut cu o
proeminenţă conică perforată vertical (fig. 5/6). Culturii Coţofeni îi aparţin mai multe fragmente ceramice şi, probabil, un topor din bazalt cu tăişul curbat În jos (fig. 5/3), care ar
putea fi Însă atribuit şi epocii bronzului. Prezenţa culturii Wietenberg pe „Cetăţuie" este atestată printr-un fragment ceramic lucrat din pastă neagră, lustruită, şi decorat cu benzi me.
andrice umplute cu Împunsături succesive fine (fig. 5/8), la care se adaugă o fusaiolă întreagă
(fig. 5/4) şi alta fragmentară. Hallstattul este reprezentat printr-o sulă de bronz şi cîteva
fragmente ceramice de tip Basarabi. Dintre materialele păstrate în Muzeul de istorie din Aiud
mai merită a fi. amintită o fibulă romană de bronz şi o piatră de rîşniţă, apoi un fragm:nt
ceramic din secolul IV e.n. şi un fragment dintr-o buză de cazan din secolele XI-XII.

In anul 1972 ·am efecruat o periegheză În· raza aşezării de pe „Cetăţuie", ocazie cu
care s-au adunat noi obiecte din arătură: un topor de piatră şlefuită, avînd secţiunea planconvexă (fig. 6/1), un fragment de cupă cu piciorul gol În interior, lucrată din pastă cără
mizie (fig. 6/2), aparţinînd culturii Turdaş, un fragment dintr-un chiup cenuşiu, decorat cu
linii incizate în val pe suprafaţa supcrirară a buzei şi cu un mănunchi de linii orizontale
sub buză (fig. 6/4 ), un perete de vas cărămiziu, decorat cu striuri orizontale (fig. 6/3), am1 ErdRep, p. 188-191, nr. 25; Repertoriul arheologic al judeţului Alba (manuscris, la
Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca), p. 78-87.
2
O movilă identi-că situată tot În lunca Mureşului, se află la Gligoreştî, pe suprafaţa
ei aflîndu-se? aşezare preistorică; vezi N. Vlassa, în ActaMN, II, 1965, p. 31.
3
Nr. mv. 1317-1356 şi 3177. Mulţumim şi pe această cale tov. directoare Lidia
Chiţu, penrru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie spre cercetare materialele păstrate
În colecţia muzeului.

https://biblioteca-digitala.ro

H. ClUGUDEANU

50

beie datînd din secolele IV-V e.n., ş1 un fragment de oală cenuşie cu buza evazată
(fig. 6/6), din sec. VII-VIII.
Pentru salvarea unor ma,teriiale ameninţate cu distrugerea., malul carierei a fost taluzat În
cîteva puncte. Cu această ocazie, a fost recuperat un. bol Întregibi1l (punctul X din planul
de la fig. 3), lucrat din pastă cărămizie şi decorat cu patru mici proeminenţe conice (fig.
5/1), care poate fi datat în perioada neoliticului final. Totodată s-au săpat cîteva complexe
de locuire ale culturii Coţ0feni (punctele A şi C din fig. 3) şi un bordei aparţinînd culturii
Hasarabi 4 (notat cu B pe plan).
Primul complex {A) constă din resturile unei locuinţe de suprafaţă, probabil o colibă
din împletituri de nuiele lipite cu lut, dovadă grosimea redusă a stratului de cultură (0,200,30 m) şi bucăţile de chirpici cu amprente de nuiele. Din păcate, cea mai mare parte a
colibei a fost distrusă de carieră, porţiunea păstrată nepermiţînd aprecieri cu privire la
forma sau suprafaţa ei.
Ceramica (fig. 7/2-9,11-15 şi fig. 8/1-4,6) se împarte, după tehnica de lucru, m
două categorii: a) ceramică de uz comun şi b) ceramică fină. Prima categorie este mai numeroasă, culorile predominante sînt cărămiziul şi cenuşiul, lutul fiind amestecat cu nisip şi pietricele. Pereţii exteriori prezintă uneori un slip subţire, care acoperă asperităţile, alteori sînt aspri
la pipăit. Ceramica fină este lucrată dintr-o pastă bine frămîntată, fără impurităţi, continînd ca degresant nisip cu grăunte mărunt; pereţii sînt subţiri şi acoperiţi cu slip, suprafeţele
exterioare fiind adeseori lustruite metalic. Culoarea predominantă este cenuşiul închis, mergînd
pînă la negru, sau, mai rar, castaniul deschis. Deşi ceramica este în Întregime fragmentară,
după profile se pot stabili cîteva forme de vase, cum ar fi: castroanele, străchinile, ceştile,
vasele de uz comun.
Ca tehnici de execuţie a decorului se utilizează mai ales incizia şi impresiunea. Dintre
motivele ornamentale realizate prin incizie Întîlnim benzile haşurate sub formă de fîşii paralele
verticale şi orizontale (fig. 7/2, 5, 6, 8; fig. 8/6) sau dispuse unghiular (fig. 7/14), ,,:ramuri
de brada constînd din alternanţe de linii oblice, a.:ranjate în şiruri venicale despărţite prin
linii (fig. 7/13; fig. 8j3) sau simple incizii oblice, care acoperă toată suprafaţa vaselor
(fig. 7/3; fig. 8/1).
Des folosite sînt şi impresiunile, care iau forma uneltei cu cMe au fost executate (ovale,
semiovale, neregulate), fiind dispuse sub forma unor şiruri orizontale, suprapuse, care ornează
marginea (fig. 7/1, 12; fig. 8/2,4), corpul (fig. 7/7, 11, 15; fig. 8/4), sau constJÎtu.ie un registru superior sub care se desfăşoară alte motive (fig. 8/3).
Dintre ornamentele În relief se întîlnesc aplicaţiile de tip „boabe de linte• (fig. 7/2),
crestele plasate În grupe de cîte 3-4 pe marginea exterioară a vaselor (fig. 8/1) sau proeminenţele crestate (fig. 8/4 ).
Un singur fragment (fig. 7/4) este ornamentat În tehnica Împunsăturilor succesive şi
păstrează urme de incrustaţie cu materie albă.
In afara ceramicii, din cuprinsul locuinţei A mai provin: o fusaiolă plată, fragmentară
(fig. 7/1) o străpungătoare de os (fig. 7/10) şi o lamă de cuaqit (fig. 7/16).
La cca 35 m spre sud-vest de prima locuinţă a apărut, tot în malul carierei, o ~lomerare de fragmente ceramice şi oase de animale, marcînd un alt complex de locuire (notat
cu C în fig. 3), aparţinînd culturii Coţofeni, mult prea disuus însă pentru a i se mai putea preciza caracterul. Dintre fragmentele ceramice recuperate (fig. 8/5,7-11) se remMcă o
parte din gîtul unei ceşti lucrată din pastă fină de culoare neagră, cu lustru metalic, ş1
decorată cu motive triunghiulare realizate în tehnica împunsăturilor succesive (fig. 8/5).
4

p. 9

şi

H. Ciugudeanu, Cultura Basarabi pt ttritori•l

jiultţ•l,u

fig. 3-4.
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Descoper,iirea, în pnmavara .anului 1976, a unui pieptene de os bifatcral în pă.mîntul
dizut din peretele carierei în urma dezgheţului a determinat efectuarea unor săpături pentru
precizarea contextului cul,mrail din care provine piesa şi salvarea eventua'lelor materiale ră
mase În malul carierei. Efectuate între 15-22 iunie 1976 de către Muzeul de istoric al
Transilvaniei5, săpăturile au avut o amploare redusă, fiind plasate, toate, în porţiunea îngustă
cuprinsă între malul carierei şi terenul cultivat (fig. 3). In punctul În care a fost descoperit
pieptenele s-a deschis o suprafaţă (I) de 4 X 3 m, la cca 80 m spre nord-est o secţiune (1)
de 12X 1,20 m, iar la circa 85 m spre sud o altă secţiune (2), de 8 X 1 m. In continuare vom
prezenta doar descoperirile de epocă preistorică, marerialele prefeud:,.le urmînd a forma
subiectul unui studiu separat.
Stra:tigrafia verticală a suprafeţei I este simplă. Sub stratul de humus actual de 0,150,20 m, răscolit de cuţi'tul plungului, În care apar amestecate fragmente ceramice haUstattiene
şi Coţofeni, urmează un nivel de locuire de 0,20-0,30 m, aparţinind culturii Coţofeni.
La 0,45-0,50 m adîncimc apar sporadic fragmente neolitice, fără a forma însă un strat
distinct de locuire. La 0,50 m Începe solul viu, m:-eprezentat printr-o depunere compactă de
lut galben. Pe plan orizontal, jumătatea de răsărit a suprafeţei este ocupată de o. aglomt'rare
de fragmente ceramice, oase de animale, pietre de rfo şi bucăţi de chipici, marcînd existenp
unei focuinţe de supra:f.aţă a cuhurii Coţ0fcni. In colţul sud-vestic al suprafeţei nivelu.I Coţofeni este distrus de o locuinţă prefeudală (sec. IV-V e.n.).
Ceramica Coţofeni e lucrată dint!l'-o pastă cărămizie, mai rar cenuşiu-negricioasă, predominînd specia grosieră, cu pietricele în compoziţie şi suprafaţa aspră la pipăi,t. Ceramica fină,
lustruită, lipseşte cu desăvîrşire.
Ca forme sînt frecvente vasele de dimensiuni mijlocii, cu două torţi trase din buză, gura
larg deschisă, corpwl rotunjit (fig. 9/1, 2, 5), apoi străchinile (fig. 9/8) şi castroanele. Din
ultima categorie s-a descoperit un exemplar întregibil (fig. 9/10), avînd partea inferioară tronconică, partea superioară rotunjită, buza teşită oblic în afară şi ornat cu patru proeminenţe
conice.
Dintire tehnicile de execuţie a decorului predomină incizia şi impresiunea. Motivul cel
mai frecvent este cel realizat prin incizii late, paralele şi oblice, dispuse În „căpriori" sau În
forma frunzelor de brad (fig. 9/2, 5, 6). Un alt ornament care apare des, de obicei În
asociere cu primul, sînt şiirurile paralele de impresiuni care sînt plasate ca o „manşetă• sub
buză (fig. 9/1, 2, 5, 6, 8, 9) sau pot acoperi Întreaga suprafaţă a vasului (fig. 9/7). Dintre
ornamentele în relief apar mai ales brîurile crestate (fig. 9/10), aplicaţiile de tip „boabe de
linte" negăsindu-se decît pe un singur fragment (fig. 9;9). Cele două sau trei fragmente decorate cu Împunsături succesive nu fac parte din inventarul ceramic al locuinţei Coţofeni, ci
provin din stratul vegetal răvăşit de arături.
În afara ceramicii, în cuprinsul locuinţei au mai fost găsite o lamă şi un nucleu de
silex (fig, 9/11, 13) şi o săpăligă din corn de cerb (fig. 9/12). La baza nivelului Coţofeni, la
cca 0,45-0,50 m adîncime, au apărut cîteva fragmente ceramice neolitice, lucrate dintr-o
pastă fină, de culoare cărămiziu-gălbuie sau gri-cenuşie, avînd ca degresant nisip (fig. 9j3-4).
Secţiunea 1 _a dat un material sărac, stratul de cultură, situat Între 0,15-0,35 m conţinînd, amestecate, fragmente ceramice de tip Basarabi (fig. 6/5), Wietooberg (fig. 6/7, 8) ş1
Coţofeni (fig. 6/9,11-16) şi o lamă de silex (fig. 6/10).
Secţiunea 2 a tăiat groapa unui bordei Coţofeni, trapezoidală În secţiune verticală şi
avînd o deschidere la gură de aproximativ 4 m, iar adîncimea de 0,90 m (fig. 4). Pe fundul
său, pe o suprafaţă re~~rÎJl1să, a apărut o aglomerare. de bulgări de chirpici, cărbuni şi multă
La sapaturi au luat parte cercetător Ioana Hica-Cîmpeanu (Muzeul de i~torie al
Transilvaniei) şi autorul acestui articol.
5
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cenuşă, reprezentînd resturile unei vetre de foc. Pe jumMate îngrnpat sub vatră se afla un
craniu de bovideu.
Ceramica găsită în groapa bordeiului (fig. 10/1-9 şi fig. 11/1-4, 6, 8-10) se Împarte În cele două categorii cunoscute: a) de uz comun, lucra,tă din pastă cărămizie ori cenuşie, cu pietricele În compoziţie şi b) fină, avînd pasta amestecată cu nisip, omogenă şi
bine arsă, de culoa•re neagră sau cărămizie, cu lustru metalic.
Ca forme, sînt atestate străchiniJe tronconice, cu marginea rotunjită şi fondul drept
(fig. 11/1) sau, mai rrar, cu marginea lăţită şi teşită oblic în afară, apoi ceştile cu corp emisferic, fund rotunjit şi gîtul În formă de pîlnie sau cilindric (fig. 10/1; fig. 11/11) şi, bine înţeles, vasele de uz comun, cu gura larg deschisă, partea superioară uşor curbată, umărul jos
şi partea inferioară tronconică (fig. 10/3, 5, 8). Starea fragmentară a materialului n-a, permis
tlecît Întregirea parţială a unei ceşti cu corpul emisferic, acoperit cu împunsături succesive
dispuse În triunghiuri (fig. 10/1). S-a găsit şi un fragment de lingură.
Decorul cuprinde atÎt motive realizate în tehnica împunsăturifor succesive, mai ales
triunghiuri (fig. 10/1, 6, 7; fig. 11/2, 3, 4, 8, 9), cit şi prin incizie, cum sînt benzile haşu
rate (fig. 10/2) sau incizii ordonate În triunghiuri (fig. 11/11) ori trase dezordonat (fig. 10/3,
5, 9). Impresiunile semiovale sau neregulate sînt dispuse în şiruri paralele sub buza vaselor
(fig. 10/9; fig. 11/1, 9, 10), sub formă de crestături chiar pe buză (fig. 10/3, 5), intră în
componenţa unor ornamente mai complexe (fig. 10/1; fig. 11/3) sau formează ele însele decorul, acoperind corpul vasului (fig. 10/4). Unele impresiuni mai păstrează resturi de incrustaţii cu materie albă (fig. 11„9).
Ornamentele în relief sînt reprezentate de c,reste plasate pe marginea vaselor În grupe
de două~trei (fig. 10/8), potcoave În relief aşezate sub buză sau simple proeminenţe (fig. 11/8).
În afara ceramicii, din cuprinsul bordeiului mai provin: o străpungătoare de os
(fig. 11/5) şi un corn de cervideu, cu început· de perforare (f.ig. 11/l2), precum şi o lamă
de silex (fig. 11/7).
Pe lingă oasele de animale s-au găsit şi extrem de multe cochilii de scoici (Unio sp.),
care intrau, desigur, în hrana locuitarilor aşezării, siruaţie asemănătoare cu cea din aşezarea
de la Braneţ, jud. Olt, unde în locul scoicilor se consumau mari cantităţi de melci de
grădină ( Helix pomatia), dovadă zecile de cochilii descoperite 6•
Printre fragmentele ceramice găsite în bordei se află şi o gură de vas lucrată din
pastă fină, cărămiziu-gălbuie, amestecată cu nisip (fig. 11/6), care trebuie atribuită neoliticului, apropiindu-se ca factură de fragmentele găsite În suprafaţa I.
Deşi nu s-a putut surprinde stratigrafic în nici una din seqiunile săpaite o suprapunere
de stramri Coţofeni, totuşi tipologia materialului ceramic permite deosebirea a cel puţin două
etape de locuire. Primei faze a culturii Coţofeni, după periodizarea lui P. Roman 7 , îi aparţine locuinţa din suprafaţa I, în vreme ce faza a III-a este documentată prin bordeiul din
seqiunea 2. Tot ultimei faze îi aparţine şi materialul din secţiunea 1, precum şi cel din
complexele A şi B.
Săpăturile de la Aiud-,,Cetăţuie", cu tot caracterul restrîns pe care l-au avut, contribuie
la mai buna cunoaştere a formelor de evoluţie ale culturii Coţofeni pe cursul mijlociu al
Mure'.ului.

HORIA C!UGUDEANV

6

Aug. Ulanici, Săpăturile de la Braneţ, jud. Olt, în Cercetări arheologice, I, 1975,

7

P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 35-47.

p. 46.
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THE DIGGINGS OF SALVATION FROM

AIUD-,,CETAŢUJE•

(Abstra0t)
The article presents the results of some diggings carried out near the town of Aiud,
on the point of „Cetăţuia". There are presented fost the oider discoveriies preserved in the
collectiion of the History Museum in Aiud, then the materials found in the years 1972
and 1976.
The Neolithi.c i,s represe11Jted by some stone axes and fragments of pottery. To the Copper Age belongs some dwellings on surface and a cottage where from was collected a rich
pottery material of the type Coţofeni (pha~es I and III) together with stone and bone
tools. There were discovered a,lso ma:teria1s of the Bronze Age ('rhe W,ietenberg culture),
Ha1bt31tt C (the Basarabi culrure), the Roman epoch and of the prefeudal period.

Fig. 1 .:... Aiud :._ ,.Cetiţuie", vedere de ansamblu.
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Fig. 5 - Aiud - ,,Cetăţuie " : 1, Bol descoperit în . malul carierei; 2-~ Piese provenind
din descoperiri fortuite, afl ate în colecţia Muzeului de istorie din Aiud; 10, Vas întregibil,
găsit în suprafaţa I.
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F ig. 6 - Aiud _;_ ,, Cetăţuie " : 1-4,6, Piese adunate de pe suprafaţa aşezării în 1972; 5, 7 -16,
Fragmente ceramice şi lamă de silex din secţiunea 1.
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Fig. 7 - Aiud -

,, Cetăţuie":

toare ' de os

1&

1-16, Fragmente ceramice, fusaiolă fragmentară, str ăpungă
lamă de cua;ţit provenind din locuinţa- A.
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1- 4,6, Fragmente ceramice . din lo cuinţa A ; 5,7 - 11 , Fragmente ceramice din locuinţa C.
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l
Fig. 9 - Aiud -

,,Cetăţuie"

: 1-13, Fragmente ceramice, nucleu şi
din corn de cerb, din suprafaţa I .
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-Fig, 10 - Aiud - ,.Cetăţuie": 1-9, Ceaşcă şi fragmente ceramice descoperite in bordeiul
din secţiunea 2.
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11
Fig. 11 - Ai ud - .,Ce t ă ţuie ": 1- 12, F r agmente cer amice, l a m ă de şilex ,
d e os ş i corn de cer vide u , p er f~r at parţial, descoperite în bordeiul din

https://biblioteca-digitala.ro

str ăpung ătoa re
secţiunea 2.

CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA CULTIJRl'I OTOMANI DIN
SUD-VESTUL TRANSILVANIEI

Culrtura Otomani const1tu1e una din cele mai bine cunoscute culturi ale epocii bronzului
de pe .teritoriul României, datorită cercetărilor arheologice efectuate timp de mai bine de o
jumătate de secol în numeroase a.5-ezări şi necropole ce-i sînt atribuite, precum şi amplelor
studii întocmite de numeroşi arheologi în perioada ante- şi, mai ales, postbelică. 1 •
Ca urmare, azi poate fi delimitată aria de răspîndire a culturii Otomani pe teri-roriul
României, se cunosc sistemele de amplasare şi de construqie a fortificaţiilor, tipurile de locuinţe, ritul de înmormîntare al populaţiilor respective, cultura materială, relaţiile cu cui turile vecine şi cronologia internă.
După cum este cunoscut, cultura Otomani a depăşit spre vest şi nord graniţele României, fiind răspîndită şi În Ungaria, Cehoslovacia, Polonia şi Ucraina Subcarpatică.
Dintre multiplele aspecte care le cuprinde cultura Otomani, În prezentul studiu ne vom
ocupa doar de ră91>îndirea ei în partea de sud-vest a Transilvaniei.

I. Istoricul

cercetărilor

Primele uxme ale cuLuurii Otomani În zona de sud-vest a Transilvaniei sînt cunmcute
de la sfîqitul secolullllÎ trecut, ca rezultat al unor descoperiri Întîmplătoare. Ulterior, numă
rul acestora creşte simţitor, În primul rînd ca urmare a descoperirilor fortuite. Asupra unora
din monumentele culturii Otomani s-au putut iace observaţii sumare cu ocazia descopnirii
lor (Deva, Tîmpa) sau efectuat cercetări sistematice (Piatra Craivii, Simeria) care nu .rn oferit Însă prea multe elemente concrete .

•

1 Pentru susţinerea acestei afirmaţii, prezentăm lista bibliografică a studii,Ior mai 1111porunte referitoare la cuhura: Otomani, apărute În literatura de specialitate din ţara noastră:
M. Roska, în Dacia, II, 1925, p. 400-416; idem, în AC MIT, 1926-1928, p. 192--20;;
idem, În DolgSzeged, 1930, p. 163-177; idem, în FolArch, 3-4, 1941, p. 61, nota 27;
I. Nestor, Der Stand ... , p. 89-92; D. Popescu, Bronzezeit .. ., p. 89-99; idem, în Materiale, II, 1956, p. 41-251; A. D. Alexandrescu, în SC/V, 1955 ,3, p. 487 şi urm.; Z. Szekely, în SC/V, VI, 1955, p. 825 şi urm.; M. Rusu, în AIIC, III, 1960, p. 8; I. Nestor, în
lstRom, I, 1960, p. 110-112; K. Horedt, M. Rusu, I. Ordentlich, în Materiale, VIII, 1962,
p. 317-324; I. Ordentlich, în Dacia, VII, 1963, p. 115-138; idem, în StCom, 12, 1965,
p. 181-197; idem, în RevMuz, II, 1965, p. 420; M. Rusu, în ArhMold, II-III, 1964, p. 237248; K. Horedt, În StCom, 13, 1967, p. 137-153; idem, În ActaArchCarp, 9, 1967, p. 5-28;
I. Ordentlich, în RevMuz, 6, 1966, p. 550-552; Z. Szekely, în SC/V, 1966, 1, p. 125134; D. Berciu, Zorile istoriei, 1966, p. 195 şi mm; I. Ordentlich, în SC/V, 1967, l, p.
147-154; idem, În Acta.MN, V, 1%8, p. 397-404; idem, în Dacia, XII, 1968, p. 141-153;
N. Chidioşan, În Dacia, XII, 1968, p. 155 şi urm.; B. Bassa, În Sargetia, V, 1968, p. 15-21;
I. Ordentlich, C. Kacs6, în SC/V, 1970, 1, p. 49-63; I. Ordentlich, în Dacia, XIII, 1969,
p. 457-474; idem, în Dacia, XIV, 1970, p. 84-97; N. Chidioşan, în SC/V, 1970, 2, p.
287-294; Gh. Lazarovici, În Apulum, IX, 1971, p. 71-82; I. Ordentlich, în Marmaţia, I,
1971, p. 19-34; idem, în Stud.ComSM, 1972, p. 63-79; idem, în Crisia, 4, 1974, p. 135149; N. Chidioşan, I. Ordentlich, în Crisia, 5, 1975, p. 15-26; I. Ordentlich, N. Chidioşan,
în Crisia, 5, 1975, p. 27-44; Gh. Laza:rovici, Z. Milea, în ActaMN, XII, 1976, p. 7-34.
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Pătrunderea purtătorilor culturii Otomani în Podişul Transilvaniei şi descoperirile de
aici ce le pot fi atribuite, în rîndul cărora sînt cuprinse şi cele aflate în zona de sud-vest
a Transilvaniei, constituie aspecte ce au fost sumar tratate în unele din lucrările apărute În
ultimele decenii.
In repertoriul arheologic întocmit de către M. Roska2 pentru Transilvania sînt amintite
şi unele din materialele apărute În zona de sud-vest, care pot fi atribuite culturii Otomani.

I. Ordentlich, în cîtcva din studiile dedicate culturii Otomani 3 , ariei sale de răspândire,
abordează şi problema pătrunderii acestei culturi în Transilvania, căile pe care s-a realizat şi
cauzele care au determinat aceste mişcări de populaţii.
M. Rusu, tratînd depozitul de bronzuri de la Balşa4, observă prezenţa În sud-vestu.I
Transilvaniei a unor materiale arheologice aparţinînd atît culturii Otomani, faza a III-a, cît
şi culturii Pecica. Pornind de la realităţile istorice existente În Transilvania, consideră Înaintarea purtătorilor culturii Otomani spre răsărit drept una din cauzele ascunderii depozitelor de bronzuri datate la sfîrşitul epocii bronzului 5 •
Pc baza descoperirilor fortuite de la Tîmpa şi a observaţiilor care Ic-a efectuat, B.
Bassa consideră că materialele respective atestă existenţa unei a5ezări ce poate fi atribuită
purtătorilor culturii Otomani, aşezare în care sînt prezente şi piese ceramice tipice Wictenbcrg6.
Într-un studiu refer~tor la sincronismele apusene ale culturii Wietenberg, N. Chidioşan 7
tratează şi fenomenul pătrunderii triburilor Otomani În 'Podişul Transilvaniei. Repertoriul loca.lităţilor cu d~scoperiri apa.rţinînd culturii Wietenberg, aflate la vest de Munţii Apuseni,
include şi cîteva din cele dispuse pe cursul mijlociu al Mureşului, în care au fost sesizate
materiale ceramice Otomani. Doar aşezarea de la Tîmpa este considerMă ca aparţinînd
culturii Otomani, în care s-au găsit şi produse ceramice tipice culturii Wieitenberg.
Gh. Lazarovici, În prezentarea rezultatelor cercetărilor arheologice întreprinse la Dcu56,
tratează

succint şi problema descoperirilor culturii Otomani din Podişul Transilvaniei·, itinerariile pe care s-a efectuat înaintarea spre răsărit a purtătorifor acestei culturi, precum şi
orizontul cronologic la care a avut loc. 1n lista anexă, ce cuprinde monumentele culturii Otomani din podişul transilvan, sînt incluse şi unele din descoperirile aflate pe valea Mureşului.
La Ilădeni 9 cercetătorul clujean a putut observa mai îndeaproape relaţia din-tre culturi-Ie
Wietenberg şi Otomani Într-o aşezare aflată la est de M. Apuseni, am-ibuind-o, pe baza preponderenţei materialului arheologic, purtătorilor primei cu1ruri (Wictenberg, faza II).

I. Berciu şi Al. Popa10 amintesc descoperirea unor fragmente ceramice aparţinînd epocii
bronzului cu ocazia cercetărilor întreprinse pentru dezvelirea cetăţii dacice de la Piatra
Craivii, fără a le încadra însă din punct de vedere cuLtural.
2

M. Roska, ErdRep, p. 296, nr. 6; idem în FolArch, 3-4, 1941, p. 61. Cf ş1

nota 1.

I. Ordentlich, În Marmaţia, I, 1971, p. 33-34; idem, În Crisia, 4, 1974, p. 144-146
M. Rusu, în Sargetia, IV, 1964, p. 18.
5
idem, în ArhMold, II-III, 1964, p. 247.
6 B. Bassa, În Sargetia, V, 1968, p. 15-21.
7
N. Chidioşan, în Crisia, 4, 1974, p. 153-170.
6 Gh. Lazarovici, În Apulum, IX, 1971, p. 71-80.
9
Gh. Lazarovici, Z. Milea, în ActaMN, XIII, 1976, p. 7-34.
10 I. Berciu, Al. Popa, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie (dec.
1964), I, 1971, p. 261-283.
3

4
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In studiul privind problemele ceramicii bronzului t1rz1u În Transilvania10 a, K. Horedt
un spaţiu însemnat diferitelor aspecte cc le ridică cunoaşterea culturii Otomanii şi
a relaţiei cu cultura mormintelor tumulare.
Studiile amintite reprezintă tot atîţia paşi pe calea aprofundării cunoaşterii procesului,
nu lipsit de importanţă, al penetraţiei culturii Otomani spre răsărit, În aria culturii Wictenberg, şi a schimbări'lor pe care această mişcare de populaţie le-a cauzat, a legiturilor şi
interferenţelor culturale observate între principalele culturi ale epocii bronzului din spaţiul
intracarpatic.

acordă

II. Catalogul descoperirilor
1. Ardeu (corn. Balşa).

În
vase

„Peştera

aparţinînd

de Jos«, aflată în zona „Intre pietre• s-au aflat fragmente ceramice şi
culturii Otomani 11 • Muzeu Deva, inv. nr. 10971-10972, 10978. PI. V, 1-3.

2. Craiva (corn. Cricău).

Pe

înălţimea

„Piatra Craivii«, În timpul

cercetărilor

arheologice întreprinse în 1960•v, sub
stratul de cultură dacic, care cuprindea resturile unui sanctuar, într-o albiere, materiale ceramice Coţofeni, · Wietenberg şi Otomani, amestecate. Situaţia existentă se datoreşte, probabil,
nivelăriri terenului pentru construirea lăcaşului de cult dacic 12 • Muzeu Alba Iulia, inv. nr.
5349-5486. PI. II, 1-12, 14, III, 9-17.
1964 au fost surprinse în mai multe puncte, dar în special în partea sudică a terasei

3. Deva

In carti.eruă Ceangăi, lingă c1m1t1r, a fost semnalată o aşezare în cuprinsul care1a s-au
descoperit vase şi fragmente ceramice, greutăţi de lut, fusaiole, silexuri, chirpici aparţinind
culturii Otomani, În asociere cu fragmente ceramice Wietenberg. Muzeu Deva, inv. ru.
9800-~801, 9804, 9807-9809, 9941, 9976, 10001-10007, 10011, 10013, 10016, 1002210023, 10826-10833. PI. I, 1-3, 6-10, V, 4-7, 8. De aici provine şi un fragment de
ceh de tip transilvănean 13 (inv. nr. 9978), PI. V, 5.
Din acelaşi loc, În anul 1976, cu prilejul construqiilor edilitare, pe panta dealului din

stînga pîrîului Beja.n, Într-o aşezare cu locuire continuă din perioada de tranziţie la epoca
bronzului (cultura Coţofeni) pînă la feudalismul timpuriu, au fost descoperite, Întlr-o groapă
menajeră, fragmente ceramice şi vase întregibiJe Otomani (PI. I, 4, 5), împreună cu material
ceramic Wietenberg (PJ,. VI, 1-8).
lOa

K. Horedt, în StCom, 13, 1967, p. 137-153; idem, în ActaArch Carp, 9, 1967,

p. 5-28.
11 M. Roska, ErdRep, p. 74-75, nr. 18; T. Bălan, în Sargetia, IV, 1964, p. 53; I. Ordentlich, în Marmaţia, I, 1971, p. 20, nr. 4; Gh. Lazarovici, în Apulum, IX, 1971, p. 80,

nr. 1.

12
I. Berciu, Al. Popa, loc. cit., p. 265, 267, fig. 5/1-3, 5; I. Andriţoiu, în Apulum,
XIV, 1976, p. 412, nota 31; ~dem, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 396.
13
M. Roska, ErdRep, p. 67, nr. 36; Oct. Floca, în Sargetia, VI, 1969, p. 13, fig. 6;
I. OrdentJliich, fo Marmaţia, I, 1971, p. 23, nr. 24; Gh. Lazarovicii, în Apulum, IX, 1971,
p. 80, nr. 5, 6; N. Chidioşan, în Crisia, 4, 1974, p. 155; I. Andriţoiu, în Sargetia, XI-XII,
1974-1975, p. 396, 400, pi. 1/1-3.
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In cartierul Viile Noi, în 1967 a fost

parţial cercetată o aşezare Wietenberg tîrzie.
de o locuire hallstattiană, în care au apărut, alăt11ri de unele materiale ceramice
tipice culturii Pecica, şi cîtcva fragmente de vase care prin decor pot fi atribuite culturii
Otomani 14 • PI. I, 11-13, III, 1.

suprapusă

4. Hunedoara

Pe dealul Sînpetru, lingă cimitirul reformat, dintr-o descoperire mai veche şi alta mai
(1975), provin vas= şi fragmente ceramice Otomani 1·3. Muzeu Cluj-Napoca, inv. nr. I.
1265-1267; Castel Hunedoara. inv. nr. 690, 704-705, 727. PI. III, 4-8.

nouă

5. Rapoltu Marc
I.a punctul „Seghi", intr-o aşezare apar\inînd unei etape tîrzii a culturii Wietenberg, au
fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturi,lor Pecica şi Otomani 16 •
6. Silvaşul de Jos (azi înglobat în oraşul Hunedoara)
Cu prilejul unei periegheze efectuate în nov. 1977 au fost descoperite în punctul
,,Între ogăşi•, probabil Într-o aşezare de tip Wictenberg, cîtcva fragmente ceramice caracteristice culturii Otomani.
7. Simeria
In extremitatea vestică a localităţu, la locul numit „fn coastă•, pe o terasă Înaltă a
v;iii Mureşului, În săpăturile arheologice din 1972 au fost identificate, la baza stratu1ui de
cultură hallstattian, fragmente ceramice de tip Otomani 17 • Muzeu Deva.
8. Streisîngiorgiu (azi înglobat în oraşul Călan)
In colecţi:r- veche a muzeului din Deva se păstrează materiale arheologice apar\inînd
culturilor Coţofcni şi Wittenberg, aflate • pe terasa Streiului, Între Streisîngiorgiu şi Strci-Să
cel. Un fragment din corpul unui va, decorat cu incizii poate fi atribuit culturii Otomani 18 •
9. Tîmpa (corn. Băcia)

ţului

Pc terasa de la vest de sat, în locul numit „La cazan•, în 1958, cu prilejul săpării şan
pentru montarea magistralei de gaz metan, Într-un strat de cultură aparţinînd epocii

I. Andriţoiu, în Sargetia, VI, 1969, p. 37-46.
M. Rosk.a, ErdRep, p. 296, nr. 6, fig. 357; M. Rusu, în ArhM-old, II-HI, 1964,
p. 247, nr. 38; idem, în Sargetia, IV, 1964, p. 32, 34, nota 18; I. Ordenclich, În Marrnaţia,
I, 1971, p. 24, nr. 32; Gh. Laza.rovici, În Apulum, IX, 1971, p. 80, nr. 8; N. Chidioi:an, în
Crisia, 4, 1974, p. 156.
16 M. Roska, ErdRep, p. 196, nr. 68; M. Rusu, în Sargetia, IV, 1964, p. 16-18,
nota 18; I. Ordcntlich, în Marmaţia, I, 1971, p. 27, nr. 48; Gh. Lazarovici, în Apulum,
IX, 1971, p. 80, nr. 10; N. Chidioşan, în Crisia, 4, p. 156.
11
Dacia, XVII, 1973, p. 389, nr. 135; I. Andriţoiu, în Ap11lum, XIV, 1976, p. 396,
pi. V/2-3.
1e Idem, p. 400, 402, pi. Il/4.
14
15
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bronzului a fost surprinsă o locuinţă cu un bogat material tipic Otoma.ni 19 • Muzeu Dev.1. PI.
IV, 1-8, V, 4, 9-10.
10. Uroi (azi Înglobat În oraşul Simeria)

în colecţia veche a muzeului din Deva se află fragmente ceralll.lce Wiotmbc1 ş1 Otomani, provenite de pc dealll'l „Măgura• 20 • PI. II, 13.

10. Uroi (azi înglobat În oraşul Simeria)

Cele peste o sută de aşezări aparţinînd culturii Otomaai cunoscute pin! În prezent
pe teritoriul României21 se Întind pe un larg spaţiu mărginit la nord de M. Oaşului, la sud
depăşesc cursul. inferior al Mureşului, iar spre est ajung pînă în mijlocul Podişului Transilvaniei. Epicentrul culturii pare a se afla, luînd în considerare densitatea aşezărilor, În
spaţiul cc are drept ax valea Erului. In funcţie de răspîndirea acestora, se poate afirma că
este o cultură tipică de cîmpie, caracteristică pentru zonele mlăştinoase sau bogate În ape
ş1 cu enclave în spaţiul podişurilor joase22 •
Migrarea unor comunităţi ale culturii Otomani spre Podişul Transilvaniei, dublată
de rcruîngerea ariei culturii şi abandonarea unor aşezări, s-a datorat unor cauze mul tipie,
Între care o importanţă majoră i se atribuie puternicei presiuni suportate din91>re vest din
partea punătorilor culturii mormintelor tumulare23 • Ma:tc.ri:alele arheologice care sînt at1ribuite
acestei culturi se grupează în vestul podişului, în jurul Munţilor Apuseni. Dacă ana:lizăm
harta de răspîndire a aşezărilor (Fig. 1), observăm ca purtătorii culturii Otomani pătrund
în Podişul Transilvaniei prin nordul M. Apuseni, pe aliniamentul cursurilor Crişului Repede,
Someşului (Căprioara, Deuş, Cluj, Stolna, Mera, Aiton) şi a Arieşului (Bădeni, Cheile Turzii,
Cicău 24 ). O a doua cale era prin sud, pe valea largă a Mureşului (Deva, Hunedoara, Simeria, Tîmpa, Piaitra Craivii), prin care au Înaintat spre răsărit, în perioade mai vi:chi şi
mai noi, diferite influenţe culturale venite din cîmpia Tisei.
Momenrul acestei pătrunderi
intensificîndu-se În etapa imediat
şi aşezările de pe cursul mijlociu
lungul rîului, delimitat la vest de
traţii pe Strei.

are loc Începînd cu faza Otomani II (Căprioara, Bădeni),
următoare (Deuş, Cluj, Unirea etc.), în care se plasează
al Mureşului. Acestea pot fi cuprinse într-un culoar de-a
Deva şi la est de împrejurimile Alba Iuliei, cu uncii: infil-

Este posibil ca înaintarea \purtătorilor culrurii Otomani În Podişul Transilvaniei să se
rezistenţa opusă din partea comunităţifor culturii Wietenbi:rg, fapt ce ar putea
explica limitarea extinderii acestei culturi spre est.

fi izbit de

B. Bassa, În Sargetia, V, 1%8, p. 15-21; I. Ordcntlich, în Marmaţia, I, 1971, p. 32;
N. Chidi.oşan, în Crisia, 4, 1974, p. 16Q; I. Andriţoiu, în Ap11l11m, XIV, 1976, p. 407408, pi. Vl/1-7.
20
M. Roska, ErdRep, p. 27, nr. 101; I. Ordendiich, în Marmaţia, I, 1971, p. 30,
nr. 72.
21
T. Bader, Epoca de bronz în nord-vestul României. Rezumai teză de doctora.t. lnst.
de ist. şi arh. Cluj-Napo~, 1976, p. 5.
22 I. Ordentlich, în Marmaţia, I, 1971, p. 32-33.
21
Idem, În Dacia, XII, 1969, p. 457 şi urm.; idem, în Marmaţia, I, 1971, p. 33-3'4.
Aceluiaşi eveniment i se aitribuie şi fenomenul de restrîngere a ariei culturii Otomani.
24 Gh. La.z.arovici, în Apulum, IX, 1971, p. 78.
19
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Aşezări

Analizînd descoperirile culturii Otomani din sud-vestul Transilvaniei, putem constata
faptul că numărul lor este restrîns. Totodată, acestea sînt insuficient cunoscute şi cţrcetate.
Cu tot caracterul lacunar al datelor de care dispunem, considerăm posibilă tragerea unor
concluzii preliminare.
In această zonă au fost depistate un număr de 10 aşezări în care s-a aflat mater,ial. arheologic tipic Otomani. O primă constatare ce o putem face este aceea că ele se încadrează
în categoria aşezărilor deschise 25 , nefortificate, aflate pe terase în imedi.1ta apropiere a
cursurilor de apă. Un tip aparte de aşezare îl constituie cea de la Piatra Craivii, ce domină poalele M. Apuseni ~i valea Mureşului 26 •
Asupra unor aşezări s-au putut face sumare observaţii sau efectua sondaje cu caracter
preliminar (Deva, Tîmpa, Piatra Craiyii). La Tîmpa caracterul unitar ş-i preponderenţa
materialului arheologic tipic Otomani ·ne îndreptăţeşte a Încadra aşezarea În rîndul locuirilor Otomani27 • Intr-o groapă menajeră aflată recent Ia Deva, lingă cimitirul ceangăilor, s-au
aflat împreună materiale ceramice Otomani (PI. I, 4-5) şi Wietenberg (Pl. VI, 1-8). Coroborarea acestei. descoperiri cu o alta mai veche, făcută în acelaşi loc, ne face să considerăm
existenţa aici a unei aşezări Otomani. Cantitatea materialului ceramic Otomani descoperit
la Piatra Craivii, alături de cel Wietenberg, credem că atestă existenţa unui nivel 'pro.priuzis aparţinînd purtătorilor primei culturi. Datori,tă răvăşirii straturilor de cultură În _·perioade
ulterioare, în timpul cercetărilor arheologice nu s-a putut realiza nici o observaţie stratigrafică. In cercetările efectuate la Simeria, la locul „în coastă", cele cîteva fragmente ceramice
de tip Otomani au fost surprinse în S. III, la baza stratului de cultură aparţinînd hallstattului timpuriu28 • Fără a dispune În toate cazurile de minimul de date pe baza cărora să se
poată stabili cu certitudine caracterul şi apartenenţa descoperirilor (aşezare Wietenberg cu
impor:turi ceramice Otomani sau strat de cultură Otomani, avînd în componenţă şi elemente
Wietenberg), putem aminti faptul că materialul Otomani s-a găsit În major~tatea lui în asociere cu ceramică Wietenberg, faza a III-a.

v.

Locuinţele

Pentru stabilil"ea tipurilor şi a tehnicii .de construqie a locuinţelor dispunem de puţine
date concrete. Datorită caracterului unitar de manifestare a culturii Otomani pe întreaga
sa arie de răspîndire, este posibil ca şi pentru sud-vestul Transilvaniei să fie caracteristice
acdeaşi elemente cunoscute din aşezări aflate la vest de M. Apuseni 29 • Cert este că de la
Tîmpa se cunoaşte o locuinţă de suprafaţă, parţial cercetată, a cărei formă nu a p4tut fi
stabilită cu precizie 30 • Pe vatra de lut argilos se găseau îngrămădite, spre margine, pietre de
25 I. Ordentlich, În Dacia, XII, 1968, p. 141-153; idem, în Dacia, XIII, 1969, p.
457-474; idem, în Marmaţia, I, 1971, p. 32-34; T. Bader, loc. cit., p. 51-7.
26 In aria culturii Otomani acest tip de aşezare este cunoscut la Ardud-Vii şi, probabil,
la Şimleu! Silvaniei şi Simion. Informaţie T. Bader, căruia îi mulţumim pentru datele. fumizate.
27 B. Bassa, în Sargetia, V, 1968, p. 15-21; N. Chidioşan, în Crisia, 4, 1974, p. 160.
28 I. Andriţoiu, în Apulum, XIV, 1976, p. 396.
29 Vezi supra, nota 1.
30
B. Bassa, în Sargetia, V, 1968, p. 15-17. La Deuş de asemenea a fost cercetată
parţi,al o locuinţă de suprafaţă avînd pardoseala formată dmtr-wi strat de lipitură gros de
5 cm (cf. Gh. Laza.rovici, în Apulum, IX, 1971, p. 71). Locuinţa de suprafaţă reprezintă
un tip de construqie larg răspîndit în aria culturii Otoman~ (cf. I. Ordentlich, În Dacia,
XII, 1968, p. 141-153).
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rîu şi lespezi de piatră, interpreta.te ca fiind foilosiite În legătură cu gospodări-a interioară.
au fost construiţi dintr-un schelet lemnos, consolidat cu o împletitură de
nuiele, peste care s-a aplicat un SJtrat de lut, avînd în compoziţie o mare cantitate de pleavă.
C:onstruqia a fost distrusă de un puternic incendiu. In interiorul ei au fost găsite şi cîtţva
bucăţi de lut ornamentate cu caneluri late, peste care era aplicat un strat de vopsea alb-gilbuie.
altă locuinţă de suprafaţă credem că a fost descoperită la Deva - cimitirul ceangăi
lor, de unde provin fragmente de vatră, groase de 10 cm, cu pleavă În compoziţie, buicăţi
de chirpici păsuind amprente de nuiele, bucăţi, de lut ornamenta.te cu caneluri late sau
cu o bandă mărginită de caneluri şi acoperit:i cu un strat de vopsea albă şi roşie3 1 •
Pînă În prezent, poate şi datorită caracterului descoperirilor, nu au fost semnala-te vetre
de foc deschise, în aer liber sau în incinta locuinţelor.
·
In cadrul aşezării de la Deva - cimitirul ceangăilor s-au găsit două gropi menajere
de formă tronconică şi fund uşor oval. Probabil acestea au constituit locul din care a fost
extras lutul necesar pentru confeqionarea ceramicii ~i construirea locuinţelor. Ulterior au foSJt
folosite ca locuri de depozitare a resturilor menajere, a vaselor, obiectelor şi uneltelor
scoase din uz. Această din urmă destinaţie este relevată de conţinutul lor (fragmente de vase,
cărbune, oase, cenu5ă etc.) 32 •

Pereţii locuinţei

o'

VI. Ceramica
Constituie cea mai reprezentativa c.negorie de materiale în inventarul arheologic al
din sud-vestul Transilvaniei. Din punct de vedere al compoziţiei şi culorii pastei,
al aspectului general, ceramica se poate Împărţi în două categorii:
a) Ceramica de uz comun, a cărei culoare vari,ază de la brun-deschis, brun-<:enuşiu,
brun-roşcat Ja brun Închis. Conţine ca degresant nisip, uneori chiar pietricele sau pleavă,
care îi dau un aspect grosier. Arderea este relativ slabă, neuniformă la culoare, iar pereţii
sînt groşii. Unele fragmente ceramice păstrează urme de ardere secundară (Tîmpa). Starea
fragmentară a vaselor nu permite prea multe reconstituiri de forme. Cele mai frecvente tipuri sînt: vase de dimensiuni mai mari cu corp bombat, gît scurt, arcuit şi buza evazată
(Pl. IV, 4), vase cu fundul plat, pereţii drepţi sau slab aircuiţi, gura dreaptă şi largă. Torţi<le,
relativ rare, sînt mici şi amplasate În partea superioară a coiipului varului (PI. IV, 3).

aşezărilor

b) Ceramica fină este modelată din pastă bună, de calitate, avînd ca degresant nisipul
fin. Această categorie ceramică predomină cantitativ. Suprafeţele vaselor sînt lucrate îngri,ji!t, fiind de cele niai mUilte ori lustruite. Pereţii vaselor sînt subţiri, rezonanţi. Arderea
este uniformă şi de bună calitate. Culoarea vaselor variază, În funcţie de procesul de ardere,
de la roşu-gă!l.bui pînă la gri de9Chis, gri închis sau negru.
31

Muzeu Deva, inv. nr. 10823-10833.
Descoperire făcută în toamna anului 1976, cu prilejul unor lucrări de construqie
eKecutate În cartierul „Micro 15", în imediata apropiere a locului (cimitirul ceangăilor) de
unde provin, dintr-o descoperire mai veche, maiteri:ale Otomani. Cercetarea efectuată a dezvăluit următoarea str.a,tigrafie: sub stratul vegetal, gros de 0,25 m, în partea inferioaTă a
str.atului de cuhură, gros de 0,30 m, au apărut, în pămîntul argilos de culoare cărămizi:u
albicioasă, ,contururile a două gropi aproximativ circuJare, cu diameurul de 1,25-1,35 m.
Grofile, de formă tronconică, aflate la o depărtare de 2 m una de alta, se adînceau · în
solu de la baza stratului de culuură cu 1,25 m, av'înd fundLJil drept. In a doua groapă (prima
avea un inventar nesemnificativ) s-au descoperit, grupate în partea inferioară, fragmente
ceramice ale unor vase aparţinînd culturilo,r Wietenber-g şi Otomani, fo a~ociere cu un
cuţit de fier. Această descoperire, avînd o importanţă apalI!te, va constitui subieotul unei
alte lucrări.
32
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Repertoriu-I formelor ceramice cuprinde tipurile caracteristice pentru întreaga ane de
a cui rurii Otomani.

răspîndire

Ceştile reprezintă forma dominantă pentru nivelurile mijlocii În aşezările Otomani. In
descoperirile din sud-vestul Transilvaniei, caracteristice fazei a III-a, se cunosc cîteva ceşti
lragment.are aparţinînd la două tipuri: a) ceşti scunde, cu girul scurt, buu dreaptă sau uşor
evaza<tă, corpul semi,sferic şi toarta supraînălţată (Piatra Craivii); b) ceşti cu co,pul bombat,
f undui plat sau uşor convex, gît arcuit, buza evazată şi toarta probabil supraînălţată (Deva,
Piatra Craivii). Ornamentaţia ceştilor se realizează cu ajutorul motivelor incizate.
Căniţele cu gît aproape cilindric, toarta suraînălţată, corp scund, puţin bombat, ~i picior, constituie o formă evoluată a unor tipuri de ceşti (PI. I, 3, 4, 12, II, 7). Sînt ornamentate pe gît şi corp prin incizii, caneluri ~i punct: adîncitc-.
Căni cu gîtul Înalt, uşor arcuit sau cilindric, buza evazară, corp puternic bombat ~i
fund profilat, drept sau u)Or scobit În interior. Toana supraînălţată are vîrful proeminent
(PI. I, 1-2, 5, 11 ). Bogat ornamentate pc gît cu benzi de linii incizate sau canduri, iar
pc corp cu incizii (benzi verticale sau oblice, spirale) combinate cu puncte adîncite şi cercuri
punct;;.tc, caneluri ~i, uneori, proeminenţe. Demarcarea dintre gîtul şi corpul vasului se face
printr-o linie dublu incizată, Însoţită uneori de o linie punctată sau marcată de alveole
(PI. I, 1-2, 5).

Străchini. Se Întîlnesc mai multe tipuri: a) străchini de formă tronconică, cu pereţii sub-

\lfl, buza uşor răsfrîntă ~i lobată, fundul drept, decorate rn proeminenţe, caneluri, arcade

mcizatc şi linii punctate (PI. III, 8); b) străchini de formă tronconică, cu pereţii arcuiţi ~i
rn fund probabil drept (PI. III, 13); c) străchini cu pereţii arcuiţi, buza răsfrîntă şi girul
uşor marcat (PI. II, 2. 5, IJ, III, 6).

Ca.stroanr. Au forme asemănătoare cu tipurile b, şi c de străchini, cu deosebirea că
~Înt mai voluminoase 5i mai adînci, avînd uneori toqi (PI. III, 16).
Vase cu corpul bombat, fund drept, gît cilindric arcuit şi buza teŞLta şi uşor răsfrîntă.
Pc umăr două torţi Cll seqiunea aproximativ u-iunghiulară, dispuse simetric (PI. III, 7, V,
I~ .3 ). Ornamcn wl constă din caneluri ~i proeminenţe conice. Demarcaţia dintre corp ş1 gît
c\ll' realizată cu ajutorul unui brîu alveobr fin (PI. III, 7).
Decorarea ceramicii purtătorilor culturii Otomani prezintă unele clemente op1ce, car.u:teris1ice. Este evidentă tendinţa de a imprima ccramici,i o armonie cc izvoreşte din echilibrul
~xi~tcnt intre dimensiuni )i decor, acesta fără a avea o justificare funqională 33 • Motivele folo5itc depind, în acela5i timp, şi de catcg,)ria de ceramică. Decorul predominant pentru ceramica de uz comun este cel in reliei: brîuri simple (PI. IV, 4) crestate sau alveolare (PI.
IV, 7), unele combinate cu proeminenţe, proeminenţe simple sau înconjurate de caneluri (PI.
I\', 8).
Pentru ceramica fină ornamentaţia se realizează cu ajutorul canelurilor, inciziilor şi
împunsămrilor. Motivele canelate sînt formate din benzi orizontale pe gîtul vaselor (PI.
I, 4-5), benzi ve~ticalc sau oblice pe corpul vaselor (PI. I, 11, li, 10, III, 6-7, 11, 13,
V, 3), spirale ~i arcuri WI. I, 5-10, II, 6, 12, V, 1, 3), caneluri cc cvidcnţi-ază proemincnrde
(PI. 1, 4, II, 8-9, III, 7, IV, 8, V, 2). Prin tehnica de incizie se obţin motive ca: benzi de
linii orizontale, oblice sau verticale (PI. I, 1-3, 8), spirale, arcuri simple sau multiple (PI.
I, 1-2, 8, 12-13, li, 1-2, 5-6, III, 1-3, 8-9, 17, IV, 1), triunghiuri haşurate (PI.
III, 10). Un alt mod de ornamentare îl constituie proemineniele, ,realizate uneori prin presarea pereţilor din interior, cit timp pasta era crudă. O categorie aparte de ornamentare o
constituie punctele adîncite (PI. II, 1, 6, III, 15, 17), uneon cu un mic buton conic În
33

I. Ordentlich, în Crisia, 4, 1974, p. 139-140.
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centru (PI. I, 1, 5), puncte adîncite clin care pornesc l~nii radiante (PI. I, 3), cerculeţe realizate din puncte imprimate simple sau înconjurînd puncte adîncite (PI. I, 1, III, 9), linii
punctate sau marcate de aJveole (.Pl. I, 3-4, II, 8, 14). Adeseori aceste motive ornamentale
apar asociate pe diferite tipuri de vase.

VII. Obiecte de

piatră şi

de lut

In aşezările culturii Otomani din sud-vestul Transilvaniei sînt cunoscute puţine obiecte
confeqionaite din piatră sau lut, ca lame de silex (PI. V, 7), topoare de piatră şlefuit:i cu
gaură de înmfouşare (PI. V, 6), greutăţi de lut (,,căţei de vatră•), de forma trunchiului de
piramidă, de mari dimensiuni şi avînd o perforaţie În partea superioară (PI. V, 4). Asemenea
piese sînt cunoscute la Deva - cimitirul ceangăilor şi Tîmpa, unde au fost aflate pe vatra
locuinţei. ln ce priveşte utilizarea lor, au fost emise diverse ipoteze. S-a considerat că au
fost Întrebuinţate fie ca suparturi pentru vetrele de foc, fie ca greutăţi pentru războiul de
ţesut sau pentru fiXiairea acoperişurilor de stuf ale. locuinţelor 34 •
Pină În prezent nu se cunoaşte din această zonă nici o piesă confecţionată din o~.
De asemenea, numărul obiectelor de bronz este extrem de redus. Purtătorilor acestei cui turi
le poate fi atribuită cu certitudine doa'f o placă de bron1. perforată {PI. V, 8) descopcri~ă pe
vatra focuinţci de la Tîmpa 35 • Aceluiaşi strat de cultură este posibil să-i fi aparţinut şi cd tul
de tip transilvănean de la Deva36 , păstrat fragmentar (PI. V, 5), precum şi o verigă de
bronz provenită dilfl aceeaşi aşezare 37 •

VIII. lncadrarea

cronologică şi legăturile

culturale

Materia.Iul arheologic de factură Otomani descoperit În sud-vestul Transilvaniei, constituind obiectul -acestui studiu, are un caracter relativ unitar. Vom Încerca În cele ~ urmca.z„1
a afla răspuns la. unele din numeroasele întrebări pe care aceste descoperiri le ridică, referitoare la caracterul acestora, încadrarea lor cronologică şi culturală, interferenţele culturale
ce se observă pe cursul m~jlociu al Mureşului, precum şi elementele care caracterizcazl \fÎrşitul epocii bronzului în această zonă.
Incadrarea cronologică şi culturală a descoperirmor amintite se face, în p~i,ncipal, pe hJ.n
pieselor ceramice care domină cantitativ.
Formele de vase care au putut fi reconstituite (căni, ceşti, străchini, camţe, va~c de dimensiuni mai mari) îşi găsesc corespondenţe sigure în tipurile ceramice cunoscute în fazele II
şi, mai ales, III ale culturii Otomani. Cănile şi căniţele cu gîtul ÎRah, corpul bombat, terminat cu un picior scund şi toarta de obicei terminaită într-un buton sau creastă proeminentă,
orna.rnenta,tă cu benzi de caneluri, linii punctate etc. îşi găsesc cele mai frecvente analogii
În aşezări sau morminte aparţinînd nivelurilor superioare ale culturiâ Otoman.i 38 •
Intre motivele ornamentale prezente pe ceramică predomină: cancluri·le, inciziile

~1

pr01.:-

minenţelc.

N. Chidioşan, I. Ordentlilch, în Crisia, 5, 1975, p. 18-21.
B. Bassa, în Sargetia, V, 1968, p. 17.
36 I. Ordentlich, În Marmaţia, I, 1971, p. 23.
37 Muzeu Deva, inv. nr. lOCOO.
38
I. Ordentlich, în StCom, 12, 1965, p. 191-195, pi. I-III; T. Kemenczei,, în Arch
Ert, 1963, 2, p. 178-179.
34

35
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Canelurile39 şi derivatele acestora sînt aplicate pe gîtul sau corpul vaselor. Ele apar
uneori în asociere cu alte motive ornamentale (incizii, proeminenţe etc.).
Ornamentele inciza,te sînt des Întîlnite În culturile epocii bronzului. Ele Încep a fi
folosi-te încă din nivelul Otomani P 0, sînt caracteristice pentru orizontul Otomani nu, iar
unele se continuă şi în faza a III-a a aceleiaşi culturi 42 • O SLt'llaţie similară o întîlnim şi în
cadrul culturii Wietenberg 43 • Motivul cercului adîncit din care se desprirnd 2-3 benzi de
linii radiante este des Întîlnit În culturile din bazinul carpato-danubian, încît considerăm
că nu poate fi atribuit unei culturi anume, ci mai degrabă unui orizont cultural cronologic de
la mijlocul epocii bronzului (Br. B2--C), În care este cuprinsă şi faza a III-a a culwrii
Otomani 44.
Motivul de spirală organizată in formă de inimă sau motivul de potcoavă (PI. I, 1-2, 5)
este rar Întîlnit în motivistica culturii Otomani 13, nefiindu-i tipic. Este posibil ca motivul
respectiv să constituie o ·încercare a meşterilor olari de a transpune În plastica ceramicii: Ullele
forme de obiecte de podoabă 46 , idee susţinută de izbitoarea asemănare cu pandantivde semi39 Acest motiv ornamental, absent În orizonturile arheologice ale bronzului timpuriu
(Periam I-IV, Otomani I, Wictenberg I) se ÎntÎlneşte înccpînd cu orizontul T6szeg B
(F. Tompa., în BerRGK, 24-25, 1934-1935, la Paka,dvar, pi. XXIX/2; la Dunapentele,
pi. XXIX/3; la Szoreg, pi. XXIX/14, 19), În cultura Hatvan (N. Kalicz, Fruhbronzez.eit,
pi. LV /6, 11, 15, 19, pentru Tiszaluk-Dankadomb, şi pi. LXII, pentru Tibalddaroc-Berkut),
în Otomani II (T. Baider, S. Dumitraşcu, ;n Materiale, IX, 1970, p. 127-137, fig. 6/16-17;
D. Popescu, În Materiale, II, 1956, p. 49, fig. 8/13, p. 56, fig. 15/11, 17, p. 59, fig. 19/18
- Socodor) şi În Wietenberg III (K. Horedt, în Materiale, II, 1956, p. 224, fig. 10/11;
I. Berciu, Al. Popa, în Materiale, VIII, 1962, p. 267-271, fig. 4/3-4, 16; T. Soroceanu,
în CMO, 1972, p. 171, pi. III/1; Gh. Lazarovici, Z. J\.1ilea, in ActaMN, XIII, 1976, p. 7-34,
pi. IX/1, 3, XII/3, 6-7, 9-10). In etapa următoare, corespunzătoare cu Otomani III
(D. Popescu, În Materiale, II, 1956, p. 1C9, fig. 63/1-5, p. 110, fig. 64\'9, p. 120, fig.
73/4-5, p. 121, fig. 74/6 - Vărşand; Gh. Lazarovici, în Apulum, IX, 1971, p. 76-77,
fig. 2/12, 3/7, 5/18 - Deuş; I. Ordentlich, În StCom, 12, 1965, p. 194, pi. III/5 - Valea
lui Mihai) este cunoscut şi în culturile Wictenberg (K. Horedt, În Dacia, IV, 1960; N. Chidioşan, în Dacia, XII, 1968, p. 166, fig. 9/6, 12, 13, fig. 10/10, 13, p. 171, fig. 12; T. Soroceanu, în ActaMN, X, 1973, p. 495, pi. II/8, Vl/3, X/3, 7), Vatina, Gîrla Mare şi Ha,tvan
tÎrzie.
40 I. Ordentlich, În Dacia, VII, 1963, p. 121, fig. 5/6; idem, În StudComSM„ 1972,
p. 73; D. Popescu, În Materiale, II, 1956, p. 48, fig. 7/3-5, 13, 15, p. 49, fig. 8/1-2,
12, 14 (Socodor).
41 I. Ordentlich, în Dacia, VII, 1963, p. 123, fig. 6/1, 3-5, 7, p. 124, fig. 7/1-4;
idem, în StudComSM, 1972, p. 75-76; D. Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 61, fig.
21/5-7, 18, 22/1-5, 6-9, 25/4-6, 10-11; Gh. Lazarovici, Z. Mi'lea, în ActaMN, XIII,
1976, p. 17, pi. VIIl/1, p. 24, pi. XIV/1, 3, p. 25, pi. XV/1-3.
42 I. Ordentlich, în Dacia, VII, 1963, p. 132, fig. 14/8; idem, în StCom, 12, 1965,
p. 192-194, pi. I,{3, 11/1-12, III/3, 8, 10; Gh. Lazarovici, în Apulum, IX, 1971, p. 73,
fig. 2/4-5, 14, p. 75, fig. 4/16, 22-23, p. 76, fig. 5/1-3, 5.
43 Gh. Lazarovici, Z. Milea, în ActaMN, XIII, 1976, p. 31-32, notele 44-46.
44 P. Patay, în DissPann, 1938, XII, p. 4; B. Posta, în ArchErt, 17, 1897, p. 313,
fig. 21; K. Horedt, M. Rusu, I. Ordentlich, în Materiale, VIU, 1962, p. 320, fig. 7/1;
I. Ordentlich, În StCom, 12, 1965, p. 194, pi. III/1. Ornamentul este Întîlrnit şi pe ceramoca
descoperită În cimitirul de incirneraţie de la Timi.~oal'a Frntelia, a cărui primă fază este
încadrată În Br. C-D (M. 3, M. 58). Informaţie FI. Medeleţ.
45 Ornamentul inciza.t apaire pe corpul unei ceşti, repetat de patru ori, Înconjurînd o
proeminenţă (Zimandul Nou, inv. nr. 14481) şi a unei căni, în asociere cu o linie puncrtată
şi o bandă de caneluri verticale, delimitate în partea superioa'I'ă, pe gît, de arcade mici,
duble (Pecica, iinv. nr. 176), ambele păstrate în Muzeul din Arad. Al,te două fragmente ceramice cn decor asemănător provilll de la Girişul de Criş (cf. N. C~idioşan, În Crisia, 4, 1974,
p. 174, pi. IV/3, 5).
48 Informaţie amabilă primită de la N. Chidioşan
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lunare sau în formă de cowig (potcoavă) ce sînt contemporane cu orizontul cr~mologic al
vaselor de la Deva 47 •
Un alt element ornamental prezent pe ceramica Otomani, din sud-vestul Tr.ansilvaniei
îl constiituie motivul cercu.lui adîncit, înconjur.at de puncte imprimate, sau cel al cercului format din puncte imprimate (PI. I, 1). Acest ornament este folosit abia începînd cu faza a
III-a -a cu!turii 48 • Credem că el constituie un rezul,tat al simbioze~ cu1'rurii Otomani cu influenţe tumulare, simbioză care apare atît în grupele culturale din estul Ung.Lriei (Hajdubagos,
Berkesz-Demecscr), formate din cele două componente, oît şi În culturile Piliny, Egyek, Sreda
nad Bodrogom 49 • La rîndul lor, proeminenţele sînt folosite cu precădere În faza a III-a a
culturii Otomani, pentru decorarea ceramicii.
Pe baza acestor considerente, materialul ceramic analizat aparţine celor două subfaze
(III a şi HI b) ale et;;.pei a treia de evo!uţie a cuhur:i Otomani (Br. R2-C)' 9a. Unde elemente ornamentale par însă a sugera o depăşi,re a limitei inferioare, cuprinzînd şi începutul
perioadei Br. D. Descoperirile amintite confirmă prezenţa aici a unor elemente tipice acestei
culturi, formate ca rezultat fie al contactelor culturale existente Între culturile Otomani şi
Wietenberg, în aria de ră~pîndire a căreia se află zona În discuţie 50 , contacte ce cunosc o
amplificare deosebită în perioada corespunzătoare fazei a III-a de evoluţie a acestor culturi:31, fie ca rczuhat al unei pătrunderi eÎt:ctive a purtătorilor culturii Otomani spre răsă
rit, pe va•lea Mureşului. ln stadiul acmal al cunoaşterii este dificilă atribuirea unora dintre
vestigiile arheolog~ce la unul sau la altul dintre aspectele enunţate. Datorită bogăţiei şi varietăţii materialelor, putem considera că descopcr.irile de la Deva cimitirul ceangăilor, Tîmpa,
Piatra Craivii şi, probabil, Hunedoara fac parte din rîndul monumentelor culiturii Otomani
47 T. Kcrnenczei, în ActaArchBp, 19, 1967, pi. XVII/4, XIX/6-7, XXX/11 (pandantive afla.te la Zagyvapalfalva); idem, În ArchErt, 1963, 2, fig. 3/2 (Sreda nad Bodrogom);
T. Kovacs, în ArchE'.rt, 1966, 2, fig. 5;1 (Egyck).
48 I. Ordenrlich, în StCom, 12, 1965, p. 192-193, pl. l/1, Il/8. Recent, T. Badcr
(loc. cit., p. 13-14), corelînd datele stratigrafice ale celor mai importante aşezări cu principalel,ţ tipuri ale ceramicii, deosebeşte patru faze de evoluţie a culturii Otomani. Faza a III-a
este subdivizată În două etape: III a şi III b. Ultima fază de evoluţie a culturii, relevată
de descoperirile de La Pişcolt şi Ceh5.l.uţ, o Încadrează în Br. D (faza a IV-a). Ornamentul
cercului format din puncte imprimate, care apa.Te în faza a III-a, este folosit cu precădere
în .ultima etapă de evoluţie a culuurii. Mai Înainte, Al. Vulpe (SC/V, 22, 1971, 1, p. 308)
observa că în ultimele niveluri de la Otomani - Cetatea de Pămînt (I. Ordentl~ch, în
Dacia, XIV, 1971, p. 83 şi urm.) a apărut ceramică ce prezintă analogii cu unele vase de
la Sreda nad Bodrogom, considerate a fi post-Fiizesabony. Din datele publicate nu reiese
olar, în cc măsură acest orizont este bine ddinit În raport cu nivelul anterior (Otomani III)?
Acest maiterLal ceram~c ar contura limpede, după Al. Vulpe, o fază finală (faza IV) a culturii Otomani.
49 T. Kemenczei, în ArchErt, 1963, 2, fig. 2/8 (Tiszakeszi); T. Kovacs, în ArchErt,
1966, fig. 4/11 (Egyek), pi. 17/3 (Mezocsat), pi. 18/1 (Muhi-Csullodomb); T. Kemenczei, în
FolArch, XXI, 1970, f~. 1/18, 2/1 (Hajdubagos).
49 a Situaţia cronologică a acem:i faze nu a fost încă complet elucidată: unii consideră
că se desfăşoară pe întreaga durată a bronzului mijlociu şi tîrziu, Br. D-D (I. Ordentlich,
În Dacia, VII, 1963, p. 115 şi urm.; idem, în Dacia, XIV, 1970, p. 92 şi urm.; M. Rusu,
în Dacia, VII, 1963, p. 183; K. Horedt, În StCom, 13, 1967, p. 146); alţii o încadrează
doar În Br. C (T. Kernenczei, în EvkMiskolc, 10, 1971, p. 53; T. Bader, loc. cit., p. 9;
C. Kacs6, în Dacia, XIX, 1975, p. 47). Faţă de teritoriul de origine, situaţia din sud-vestul
Transilvaniei poate fi puţin diferită, admiţînd în acest sens o posibilă prelungire a acestei
faze şi la Începutul bronzului tîrziu (Br. D).
5 K. Horedt, În Dacia, IV, 1960, p. 107-137; N. Chidioşan, în Dacia, XII, 1968,
p. 155-175.
51 N. Chidioşan, În Crisia, 4, 1974, p. 166-168; I. Ordentlich, în Crisia, 4, 1974,
p. 144-145.
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Transilvaniei. Celelalte materiale arheologice par mai degrabă a-şi justifica preaici ca rezultat al schimburilor culturale.
Inceputul pătrunderii unor comunităţi Otomani pc valea Mureşului, spre Podi.şui Transilvaniei, este greu de precizat, deoarece În prezent lipsesc •asemenea cercetări. Probabil că
procesul s-a desfăşurat aproximativ în acelaşi timp cu ~nfiltrarea unei părţi a comunităţilor
Otomani prin nordul Munţilor Apuseni, fenomenul care a generat această mişcare (începută
în faza a II-a de evoluţie a culturii) fiind acelaşi, anume presiunea din vest, suportată din
partea punători,!or culturii mormintelor rumulare. Pînă în prezent lipsesc Însă descoperiri
care să confirme această ipoteză. Rămîne tot ca o sarcină a cercetării viitoare să lămu
rească modul în oa;e fenomenul s-a desfăşurat5 2 •
din

Podişul

zenţa

Expansiunea purtătorilor culturii Otomani, după cum era şi normal, a produs serioase
În aria culturii Wietenberg. Înaintarea lor se izbeşte de o rezistenţă opusă de
comunităţile Wietenbcrg, fiind oprită pe un aliniament care secţionează median Podişul Transi1lvaniei. Legăturile dintre cele două culturi sînt directe şi reciproce. La Deva, Tîmpa, Hunedoara, ceramica Wietenbcrg, faza III, apare alături de cea Otomani, faza IH 53 . De la
Llroi provine o farfurie-strachină (PI. II, 13) care îmbină în decor elemente tipice celor două
culturi. Nesigură este situaţia la Pi.atra Craivii, unde nivelările ulterioare pentru amenaJarca teraselor a determinat amestecarea materialelor aparţinătoare diferitelor culturi54 • Este poperturbaţii

52 Materialele arheologice de Ia Căprioara, Aiton, Bădeni (Gh. Lazarovici, în Apulum,
IX, 1971, p. 78-79; Gh. Lazarovici, Z. Milea, în ActaMN, XIII, 1976, p. 7-35) faza II, pc de o parte, şi cele de la Deuş (Gh. Lazarovici, în Apulum, IX, 1971, p. 71-80)
- faza III, pe de altă parte, relevă un decalaj cronologic, semnificînd cel puţin două etape
(valuri) de înaintare care, probabÎll, au fost determinate şi de alte cauze. Apariţia unui bogat
material Wiecenberg la nord-vest de M. Apuseni ar putea fi aoocia'tă., după N. Chidioşan
(Crisia, 4, 1974, p. 167), nu numai procesului activ de schimburi materiiaJ.e şi culrurr-ale, ci,
probabil, şi unei pătrunderi a unor grupări de populaţii în Transilvania in respectiva zonă.
53
In gt"Oapa menajeră descoperită la Deva, împreună cu vasele fragmentare caracteristice fazei III a culturii Otomani (PI. 1/4-5) s-au aflat fragmente ca:nactcxistice ale unor
străchini cvadrilobate, lucrate din pastă fină, de culoare brun-negricioasă, lustru.itc şi • acoperite cu un strat de slip, ornamentate cu motive aparţinînd repertoriului culmrii Wietenberg
(Pl. Vl/1, 3, 5-8). Strachina lobată, cu diferitele ei variante, este o formă întîlnită în repertoriul ceramic al epocii bronzului şi Hallstattului timpuriu. Străchini foarte uşor lobate apar
încă din perioada timpurie a epocii bronzului (N. Tasic, în voi. Mokrin, II, p. 27, pi. V/14).
Un exemplar ceva mai evoluait este cunoscut de la Verbicioara (D. Berciu, În Dacia, V, 1961,
p. 137, fig. 7/3). In perioada tîrzie a epocii bronzului, străchini lobate sînt cunoscute în
culturile Pociica (T. Soroceanu, în Dacia, XXI, 1977, p. 74, fig. 10/9-14 - Pecica), Otomani (I. Ordentlich, în StCom, 12, 1965, p. 194, pi. lll/8 - Valea lui Mihai; D. Popescu,
în Mauriale, II, 1956, p. 121, fig. 74/8-9; N. Chidioşan, În Crisia, 4, 1974, p. 176,
pi. Vl/5-6 - Vărşand; I. Nemeti, în SC/V A, 4, 1974, p. 583-584, fig. 2/5-6 - Andrid,
considerată ca o formă tipică cut!iturii mormintelor tumuJ.arc, ornamennată însă cu decor
caracteristic ariei Otomani), Wietenberg (K. Horedt, .În Dacia, IV, 1960, p. 124-125, fig.
12, K/6, 11, 13-15; N. Chidioşan, În Dacia, XII, 1968, p. 171, fig. 12/1; idem, în Crisia,
4, 1974, p. 176, pi. VI/5-6; I. H. Crişan, în Materiale, IX, 1970, p. 155, fig. 12/B/2;
T. Soroceanu, în ActaMN, X, 1973, p. 511, pi. Vll/2, p. 513, pl. IX/H/1-3). Tipul de
suachină cvadrilobată, asemănăror celor de la Deva, reprezintă una din Va!"iantele cunoscute
în repertoriul {:eramic al culrurii Wietenberg (K. Horedt, în Dacia, IV, 1960, p. 124-125,
fig. 12/K/13; N. Chidioşan, în Dacia, XII, 1968, p. 171, fig. 12/1; I. H. Crişan, în
Materiale, IX, 1970, p. 153, fig. 12/Bj2; T. Soroceanu, în ActaMN, X, 1973, p. 513,
pi. IX/H/3. Analogiile cc se pot face ou Memplarele similare descoperite la Pecica ne determină a considera acest tip de strachină ca rezultat a,l influenţelor cukuralc reciproce observate între culturile Wietenberg şi Pecica, fiind caracteristic fazelor evoluate ale acestor culturi). Decorul şi maniera de ornamentare a acestor străchini sînt tipice etapelor mijlocii şi
tîrzii ale culruirii Wier.enberg.
St Ceramic-a Wietenberg de la Piatra Craivii se încadrează În faza III.
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sibil ca unele din materialele aparţinînd cu!lmrii Peciica; scsiza,tc În această zonă (Deva,
Rapoltu Mare) 55 , rezurltat al contactelor culturale existente între cele două culturi, să fi
putut ajunge aici şi ca urmare a vehiculării lor de către purtătorii culturii Otomani.
Un alt aspect căruia. azi nu i se poate da un răspuns satisfăcător este acela al duratei În timp a locuirii Otomani din Podişul Transilvaniei. Grosimea stratwrilor de cuhu.ră,
a,colo unde au putut fi observaite, arată existenţa unor aşezări cu o durată nu prea îndelungată. ln prezent nu deţinem suficiente probe pentru jalonarea orizontului cronologic al
fenomenelor culturale din perioada bronzului tÎrziu (Br. D). Nu se poate afirma cu CCI'tiitu.dine
că purtători.i culturii Otomani supravieţuiesc În sud-vestul Transilvaniei pînă în pragul epocii
hallstarciene-5 6, ca trăind Într-o zonă mai puţin afectată de Înaintarea dinspre răsărit a culturii Noua57 • Considerăm că acest teritoriu rămîne, în frărnîntata perioadă a epocii bronzului tîrziu, în stăpînirea purtă.tarilor culturii W'ietenberg, care suportă însă puternice influenţe,
în special din vest. Prelungirea existenţei culturii Wietenberg ilnclusiv pe parcursul acestei elJ.pe este susţinută şi de depozitele de bronzuri descopcriitc aici (Balşa, Aurel Vlaicu, Petroi:tni.
Răchita, Uroi) 58 , datate la sfîrşitul epocii bronzului, depozite care pot fi atribuite popul..iţici
Wietenberg.
Explicarea fenomenelor culturale care a.u Ioc în sud-vestul Transilvaniei la sfiriitul
epocii bronzului şi care conduc spre orizontul ceramicii canelate, ca.racterisrică Ha'1Ist.1,nului
timpuriu, nu credem că este posibilă f"'a.ră luarea În considerare a relaţiilor cu cultura Pecica tîrz.ie şi a aspectului Bobda din Banat.
lnuucît cercetările privitoare la epoca bronzu1ui În sud-vestul Transilvaniei, în genera:!,
şi cele referin:oarc la pătrunderea culturii Otomani, În special, se găsesc abia la început, uncie
din concluziile formulate aici au doar caracter de ipoteze de lucru, care, sperăm, işi
vor primi, în bună parte, confirmarea din partea descoperirilor viitoare.

USTA
locaLităţilor cu

descoperur,iJ aparţiinînd culturii Otomani din Podişul Tra.nsilv:a.niei

1. Ardeu (corn. Ba1şa, jud. Hunedoara).

2. Craiva (corn. Cricău, jud. Alba).
3. Devsa.
55

4. Hunedoa,ra.
5. Rapoltu Ma,re (jud. Hunedoara).
6. Silva.şui de Jos (oraş Hunedoara).

M. Rusu, în Sargetia, IV, 1964, p. 18, nota 18; N. Chidioşan, în Crisia, 4, 1974,

p. 168.
6
'' Datde furnizaite de dcscoperi,rea de la Simeria le considerăm insuficiente În acest sens.
s7 Intre aspectul tratat şi fenomenul Noua există un oarecare decalaj cronologic (T. Soroceanu, În Dacia, XXI, 1977, p. 58, nota 41). Raporturile existente între culturile Wictenbcrg
şi Noua reprezintă una dintre problemele principale pc care le ridică sfîrşi·rul epocii bronzului
din Transilvania. Ele au fost analizate În repetate rmduri (K. Horedt, în Materiale, I, 195.1,
p. 801 şi urm; A. C. Florescu, În ArhMolâ, 11-111, 1964, p. 143-203) şi sintetiza-te de
K. Horedt (În StCom, 13, 1967, p. 137-153). Descoperirile grupului Noua din vestul
Transilvaniei (Alba Iulia, Potireşti, Sebeş, Obreja, Tărtăr.ia), care ne interesează, puţine ca
număr, au fost interpretate fie ca puncte ce marchează latura vestică a ariei acestei oulturi
(K. Horedt, În StCom, 13, 1967, p. 137-153), fie ca apariţii izolate, aflate în afara ariei
propriu-zi5e a respectivei culturi {A. C. Florescu, în ArhMold, 11-111, 1964, p. 198; T. Soroceanu, În ActaM N, X, 1973, p. 497-498). Caracterul sporadic al acestor descoperiri
credem că nu furnizează dovezi suficiJCnt de concludente, care să permită extinderea limitei
de vest a culturii Noua pînă la poalele M. Apuseni.
58
M. Rusu, În Dacia, VII, 1963, p. 180-184, 205-206; M. Petre90U-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Ed. Acad. R.S.R., p. 51-70.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Simeria.
5treisîngiorgiu (ora.ş Călan).
Tîmpa (corn. Băcia, jud. Hunedoara).
Uroi (oraş Simeria).
Aiton (jud. Cluj).
Bădeni (corn. Moldoveneşti, jud. Cluj).
Bernadea (jud. Mureş).
Căprioara (corn. Recea Cci.stur, jud. Cluj).

ANDRlŢOIU

15. Cicău (corn. Mirăslău, jud. Alba).
16. Cluj.
17. Deuş (corn. Chinteni, jud. Cluj).
18. Mera (corn. Baciu, jud. Cluj).
19. Sînmiclăuş (corn. Şona, jud. Alba)
20. Stolna (corn. Săvădisla, jud. Cluj).
21. Unirea (jud. A1ba).

JOAN ANDRJŢOJU

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA CULTIJRE OTOMANI
DANS LE SUD-OUEST DE LA TRANSYL VANIE
(Resume)
Les decouvertes attribuees a la culture Otomani dans le Sud-Ouest de la Transylvanic
n'ont ete mentionnees qu'en passant, dans certaines etudcs consacrees a cette cultu.re. L'aureu:r,
en se fondant sur l'analyse des materiaux archeologiques (ceramique en premier liieu) atteStes
jusqu'a present dans cette zone, considere que Ies habitats identifiies a Tîmpa, Deva, Pia"tra
Craivii et, eventuellement, Hunedoara peuvent ecre interpretes comme appartenant
la eulture Otomani. Les autres decouvertes semblent etre, pl1.11tot, le resulta:t des relations culturelles
exista.nt en:tre les cultures Wietenberg et Otomani. La cerarnique Otomani, decouverte le plus
souvent en associia.tion avoc celle de la culrure Wietenberg, appartient
la phase Otomani III,
pouvant etre assignee
la seconde moitie du bronze moyen (Br. B-C), non sans empieter
peut-etre sur Ies premiers t.emps du bronze tardif (Br. D). L'habita.t Otomani dans le SudOuest de la Tran.sylvanie,
la suite de la penetration de communautes appanenant
cette
culture vers l'Est, le long de la vallee du Mureş, dans l'aire de la cultJUre Wie'tellberg, sous
la pression de la popul.ation des sepultures tumulaires, n'a pu etre de longue duree.
Les relations entre Ies deux cultures - de Wietenberg et d'Otomani - ont ete, ainsi
qu'il resson des decouvertes en question, directes et reciproques. L'auteur estime que la zone
dont ii s'agît a continue
etre habitee )usque dans le bronze tardif (Br. D) pa.r Ies representants de la rulture Wietenhorg, fait demontre par Ies depots d'objets de bronze de BaJşa,
Aurel Vlaicu, Petroşani, Uroi, Răchita, et qu'elle n'a pas ete quc peu affectee par la penetration cn Transylvanie de la culture Noua. Dans l'evaluarion des phenomenes cukurels de la
zone Sud-Ouest de la Transylvanie
la fin de l'âge du bronze, plus precisement dans leur
evolution vers l'horizon canele du Hallstatt ancien, il faut, sans doute, tenir compte aussi
des influences venues de l'Ouest: l'aire de la cuJ.mre Pecica et le Banat (horizon Bobda).
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Fig. 1 - Harta descoperirilor culturii Otomani din Podişul Transilvaniei : 1 - descoperiri aflate în sud-vestul Transilvaniei;
2 - descoperiri din restul podişului transilvan.
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Pl. I - Vase
1

şi

fragmente ceramice aparţintnd culturii Otomani, descoperite la Deva : 1-10,
Deva - cimitirul ceangăilor; 11-13, Deva - Viile Noi.
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Pl. II - Fragmente ceramice aparţinînd culturii Otomani, descoperite în sud-vestul Transilvaniei: 1-12, 14, Piatra Craivii; 13, Uroi.
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Pl. III - Vase şi fragmente ceramice aparţinind culturii Otomani, descoperite în sud-vestul
Transilv aniei: 1, Deva - Viile Noi; 2-3, Deva - ,.Micro 15"; 4-8, Hunedoara - cimitirul
reformat; 9-17, Piatra Craivii.
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PI. IV

~

Fragmente

ceramice

8

aparţinind

culturii
B. Bassa).

Otomani,
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6

7

[J
8
aparţinind
Peştera de Jos;

Pl. V - Materiale arheologice
11ilvaniei : 1-3, Ardeu -

culturii Otomani, descoperite Jn sud-vestul Tran4, 8-10, Tîmpa; 5-7, Deva - cimitirul ceangăi
lor.
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Pl. VI - Ceramică fragmentară Wietenberg, descoperită în groapa menajeră de la DeTa cimitirul ceangăilor.
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CBRCETARI DE TOPOGRAFIE ARHEOLOGICA
1N BAZINUL SUPERIOR AL TIR!NAVEI MARI
INTRE ANII 1957-1970
(Raport preliminar)
Partea a II-a

Deşi, conform planului publicat în introducerea raportului preliminar redactat asupra
rezultatelor investigaţiilor noastre de teren efoctuate în cursul anilor 1955-1956 1 am avut intenţia
de· a întocmi o listă completă, exhaustivă a tuturor locu.ruor de descoperire din fostul raion
Odorhei, listă care ar fi necesiitat cercetări de teren si.stema~ice, amănunţite, aitotouprinză
toare, această năzuinţă nu s-a putut realiza, din pricina unor cauze independente de noi, care
s-au Înmulţit în cursul aruilor. Nu am putut termina nici pe departe detectarea aproape a
fiecărui petec de pămînt al tntiregei suprafeţe a unor unităţi orohi.drogoo.fi.ce mai mici sau
mai mari, existente în fosta unitate administrativă susamintită. In pofida acestei nereaJizări
a planului nostru iniţial, cu ocazia· diferitelor săpături (executate în anii 1960-1961 la
Mugeni, în a. 1962-1963 1a Oţeni şi Satu Mare, În 1964 la Băile Homorod, În 1964 şi
1965 la Vîr.şag, în 1966-1967 la Porumbenii Mari, în 1968-1969 la Dealu, în 1969-1970
la Odorheiu Secuiesc - ,,Cetatea Bud" etc.), folosind timpul liber într-un mod cît mai
economicos, am căutat să „recunoaştem" împrejurimile mai apropiate sau mai îndepărtate ale
locurilor de săpături din punctu.I. de vedere al topografiei arheologice. Mai ales În primii
ani ai decadei a şasea, fostul nostru angajat la săpături, Gaspar Demeter, ne-a atras atenţia
asupra mai multor locuri de descoperire şi aşezări arheologi.ce.
Astfel s-a adunat materia.!luI cernut al acestui raport, care vizează porţiooea superioară
a văii Tîrnavei Mari (subînţelegînd şi o porţiune a văii Nicoului Alb). Ne este neplăcut
faptul că nu ne-am putut îndeplini întocmai planul nostru originar, deoarece sîntem încă
depanc, chiiar foarte dep31rte, de publicarea completă a locurrlor de descoperire, precum şi
a staţiuni~or din cele mai diferite epoci, nemaivorbi.nd de creionarea tabloului ~storu.c, antropogeografie etc., oricît de primitiv, grosier, ar fi aicesta din urmă.

In cele ce urme.ază - deocamdată numai în forma unui raport preliminar - vom
prezenta observaţiile noastire cu caracter de topografie arheologică, grupîndu-le în ordine
cronologică, observaţii c3ife se referă mai ales la locuri de descoperire pînă aoum necunoscute
În literatura de specialitaie.
I. Epoca pietrei cioplite, 1. B r ă deşti ,,Mal", ,,Vîrful Malului" (pe schiţa
hartă anexată nr. 1, comună suburbană a municipiului Odorheiu Secuiesc). In nemijlocita apropiere a comunei, spre sud de ea, deasupra ramificaţiei drumurilor judeţene spre Miercurea. Ciuc,
pe de o parte, şi spre Gheorghieni, pe de altă pa,r,te, se înailţă o terasă fluvială cu înălţime
rela~ivă de 15-20 m, de relativ mare Întindere. Nu depwte de marginea ei nordică se află
două pete mari de pămînt de cwloare brună, care se disting bine de so11.111 de culoalfe cenuşie al
restului plaooului, ambele de formă elipsoidală, cu diametrul mue de 180-200 m şi cel mic
de 80-100 m. Se pot aduna de pe suprafaţa arată unelte de pi31tră cioplită, de formă lamelară, precum şi nuclee. Materialul acestora este un fcil de gresie menili~ică opailizată 2 • In ciuda
1 Partea I-a a raportului nostru preliminar a apărut în Studia, Tom. III, ser. IV, fasc.
2, Historia, 1958 (în 1. maghiară) şi, cu modificările necesare, în Materiale, X, 1973, p.
335-351 (În 1. română).
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eforturilor noastre (În afara unui ciob cu caracter „preistoric• şi a unuia de factură romană),
nu am reuşire să culegem materia.I ceramic de pe suprafeţele menţionaite. Luînd În considerare
cele constatate, ne gîndim, mai de grabă, la o staţiune din paleoliticul superior; faza paileolitică
urmează a fi determinată de cercetători competenţi 3 •
2. T î r n o vi ţ a (nr. 2, com. Brădeşti) a) !ncepînd cam din dreptul ultimelor case de
la capătul inferior aci comunei Zetea, l.l poalele de est ale „DeaJului SîncraiuJui• (689 m) se
întinde o terasă fluvială (cu înălţimea de 15-20 m), pînă în apropierea capătului nordic al
comunei Brădcşti. De pe coasta dealului, care se îna.lţă deasupra ei, curg cinci pîrîiaşe care au
ciopirţ1t, prin văioagele lor, terasa susamintită în şase părţi inegale. Pe suprafaţa primei porţiuni de terasă (socotit În amonte, cea mai apropiată de Zetea) nu se poate observa nimic
deosebit. Ea este despărţi tă de proxima porţiune de terasă prin văioaga „Pîrîu:l izvorului cu
sakie• (Fuzfakutja-pataka). La sud de această văioagă se extinde o porţiune de terasă num~tă
„Locul de sus• (Felsolok), pe suprafaţa căreia se poate culege materi,aJ arheologic asemănător
celui aflat pe terasa „Mal• de la Brădeşti, adică unelte de piatră cioplită de tip Lamelar ~i
nuclee, din aceeaşi materie petrografică.
b) Pe ultimele două porţiuni de terasă (socoti<tc de la Zotea spre Brădeşti), care au cîre
un abrupt erozional spre est, spre albia Tîma.vci Mari, fragmente ceramice nu se găsesc, în
schimb, se pot aduna la suprafaţă unelte de piatră şi nuclee din materie identică şi cu urmele
unei prelucrări cu totul similare celor aflate la Brădeşti - ,,Mal".

II. Epoca cuprului. 1. Pc marginea estică a porţiunii a treia a terasei fluviale, amintită
sub nr. I a-b, socotită În ava.I, care se ridică dea.supra satului T î r n o vi ţ a (nr. 3, mai precis
În dreptul ultimelor casc ale satului, care cad spre Brădeşti), pe suprafaţa runei fîşi.i, lungi de
250-280 m şi late de 70-80 m, în arătură, în cantitate ma.re, se poate observa rnateirial
arheologic, anume fragmente ceramice caracteristice, cu proeminenţe-apucători, precum şi unelte
de piatră ciopl~tă, cu totul asemănătoare celor existente la Mugeni - ,,Pa.gyvan" 4 •
2. Terasa fluvială superioară numÎltă „Locul rotund• (Kerekhely), cau-e se ridică nemijlocit la vest-sud-vest de interiorul sătucului Dej u ţiu (m. 4) şi a cărei suprafaţă este
folosită pentru agricultură, o fişic lungă de aproximativ 500 m şi lată de circa 200 m, este
„presărată• de multe fragmente ceramice. Pe lîngă acestea se pot observa urmele mai multor
vetre de foc sau, mai de grabă, ale unor locuinţe de dimensiuni reduse (colibe?); în număr redus
se găsesc şi fragmente de lipitură de perete.
Judecind pe baza materialului recoltat (fragmente ceramice grosiere şi fine, lucrate cu
mina, toate neornamentate, cu proeminenţe-apucători etc.), în acel loc a existait cîndva o
aşezare cu materi,a.I arheologic de tip Mugeni ,,Pagyvan". Staţiunea a avut Însă o extindere
mult mai mare decît cea epon~ă. Această opinie pa.re a fi confirmată şi de fragmentele unor
unelte de piatră. Menţionăm că aproape pc aceeaşi suprafaţă se pot aduna şi materiale din a
doua vîrstă a fierului (Latene dacic), apoi din perioada prefeudală (?) şi din cea a epocii feudale timpurii, acestea din urmă însă Într-un număr foarte redus comparativ cu cantitatea d.atabilă în epoca cuprului.
2 Din punct de vedere petrografic, un material litic foarte asemanator (dacă nu chiar
identic) a ieşit la iveală cu ocazia săpăturilor noastre de la Mugeni - ,,Pagyvan"; cf. Săpături
arheologice la Mugeni. Studiu preliminar. Panea I-a, în ActaMN, XII, 1975, p. 55.
3 Materialul adunat de pc suprafaţă a fost depozitat în Muzeul din Odorheiu Secuiesc.
4
în Studia, III, 1958, p. 16-17, nr. 1 figurează. ca loc de descoperire neolitică (de tip
Tisa). Materialul ieşit la suprafaţă din săpăturile noastre ne-a determinat însă să ne schimbăm
părerea anterioară {preluată de la alt arheolog). Vezi în: Materiale, X, 1973, p. 336-337;
ActaMN, XII, 1975, p. 45-68.
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SCHIŢA-HARTA A BAZINULUI SUPERIOR AL '"flRNAVEI MARI

C ercurile pline indică locuirile de descoperire sau aşezări-le, cercurile goale mar-chează punctele
cercetate unde nu s-au găsit aşezări.
1. Brădeş-ti 2. Tîrnoviţa

3.

,,Mal• -

,,Vîrful Malului•

Tîrnoviţa

4. Dejuţiu -

,,Locul rotund"
5. Dealu - ,,Cetaitea Maieului•
6. Valea Rotundă
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7. Ukani „Colina lupului"
8. Tămaşu
9. Cireşeni - ,,Avaş•
10. Lupeni - centrul comunei
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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.

Şicasău
Brădeşti

- ,,Balta de Sus", ,,Balrta de Jos", ,,Grădina popii"
Mugeni - centrul comunei
Lutiţa şi Mătişeni ,,Intre văioage"
Dejuţiu interioruJ satului
Valea lui Pavel
Satu Mare
Lutiţa ,,Pîrîul scurt" - ,,Cîmpul bogat" - fintîna podului"
Brădeşti

Mugeni -

,,Surpătură•

Dejuţiu

Porumbenii MMi
Ulcani „Colina lupului"
Odorheiu Secuiesc - ,,Piatra Coţofană"
Chinuşu ,,Făgetul lui Laurenţiu"
Cădaciu Mic ,,Grădina Katona"
Odorheiu Secuiesc - ,,Cădişeni"
Tăureni ,,Rit", ,,Ritu lui Zohan"
Lutiţa - Mătişeni ,,Intre văioage"
Dejuţiu interiorul satului şi „Locul ronmd"
Dejuţiu ,,Locul rotund"
Porumbenii Mari - ,,Cetate"
Păltiniş ,,Demeşlaca"
Tîmoviţa

Qejuţiu

- ,.faţa" - locul de_ descoperire de lîngă şosea
Porumbenii Mari - terasa joasă de la poalele „Vîrfului Dealului"
Dejuţiu Porumbenii Mari - terasa „Bardaş"
Dealu - .,Straja"
Dejuţiu „Frunte"
Turdeni - ,,Fiaşmal"
Zetea - DeaJu - ,,Spatele vintu,lui" (sau al viei), ,,Drumul tătarilor"
Lupeni - ,,Gordon" - ,,Huda lui Ferenc Nagy"
Dealu - ,,Hudele zînelor"
Dealu - ,,Colina capelei"
Lupeni - ,,Gordon" - ,,Sami lui Peter"

bronzului. 1. Aşezarea întărită numită „Cetatea Macului" (Makvara),
pe teritoriul comunei De a I u (nr. 5) nu este o staţiune dacică, cum avea impresia
Gabor Teglas5, ci una din epoca bronzului care, cu ocazia săpăturilor noastre din anii 19681969, ne-a furnizat un material foane frumos de tip Wietenberg din faza mijlocie şi cea finală
a dezvoltării acestei civilizaţii. (Rezultatele cercetărilor ş1 ale săpăturilor noastre sistematice
le vom publica cu altă ocazie).
2. Pe teritoriul cătunului V ale a Rotundă (nr. 6, corn. Dealu) În cursul anului 1965
a ie~,t la iveală un topor de piatră şlefuit, perforat, aparţinînd, probabil, epocii bronzului.
Un:alta a ajuns în colecţia particulară a profesorului Bela Finta (actualmente directorul Casei de cultură din municipiul Odorheiu Secuiesc). Cu ocazia săpături•lor noastre din a. 1968 de
la Dealu, În vederea identificării locului de descoperire, respectiv În speranţa de a găsi aici
şi eventuale alte urme arheologice, am executat cîteva mici sondaje. [Piesa a fost aflată cu ocaIII. Epoca

situată

5 Dak varak Udvarhelymegye keleti es ejszaki hegyvidekein, în ErdM, XII, 1895,
p. 314-317; XIII, 1896, p. 424. Cf. şi G. Ferenczi, I. Ferenczi, În Studia, III, 1958, p; 22;
idem, în Materiale, X, 1973, p. 341-344.
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zia ·construirii şurei cetăţeanului Istvan Gergely (Valea Rotundă nr. 8)]. încercările noastre
;-iu dat însă greş.
· "• 3. Ul ca ni (nr. 7, corn. Dealu). In apropierea nemijlocită a satului, În arăturile unuii
teren :!l"elativ neted, asemănător unui promontoriu, situat la nord de localitaite, nlllltlit „Colma
lupuhii"' (Farkasdomb), teren care se ridică deasupra confluenţei a două pîrîiaşe, s-au descoperit foigmente ceramice deocamdat.=i neatribuibile unei culturi oarecare din epoca bronzu,h1i;
ei'e ;stai1 mărturie a existenţei unei ,aşezări nu prea Întinse În acest loc adăpostiit de înseşi condi\iÎ~e na,turale.
· • 4. Pe ,teritoriul s3/tllllui Tămaş u (nr. 8, corn. Dealu), dintr-un punct topografice neprecizat 'mai îndeaproape, în a. 1955 a fost descoperit un „baros de piatră".
•·s. Cireşe ni (nr. 9, com. suburbană Feliceni). In partea de hota!! nllmită Avaş, cu
ocazia exploaJtării pu:trci de construcţie, cetăţeanul Ferenc Ban a găsit un topor de piaitră
1lefo.it, perforat, Împreună cu fragmente ccraJmice, care '111'arţin, probabil, epocii bronzllliui.
'6. în centrul comunei Lupeni (nr. 10), Într-o arătură, care se află la circa 100 m
di~tahţă de clădirea miliţiei, în primii ani ai decadei a cincia a secolului nost.ru, s-a găsit un
topor şlefuit, perforat, datînd fie din epoca cuprului, fie de la Începutul epocii bronzuluii.
Tăişul este arcuit, iar corpul îngroşat în dreptul locului perforării.
·
7. Pe teritoriul cătunului Sic asă u (nr. 11, corn. Zetca), dintr-un foc de descoperire
neprecizat, în coleqi,a muzeală a Şcolii genera•le din comuna Zetea a ajuns un topor de piatră

~lefuit.
· 8. B r ă deşti (n,r. 12) a) Pe malul stÎng al Tim avei Mari, spre nord-est de centrul
comunei, se Întinde o terasă fluvială pleistocenă ale cărei dimensiuni sînt considerabile (punctul
ei• culminant are înălţimea absolută de 534 m); terasa este împărţită de două văioage În trei
compartimente bine distincte. Partea ei nordică, care se ridică la est de moara comunală, este
numită „Balta de sus• (Felsomocsar), cea de mijloc „Balta de jos" (Als6mocsâr), iar partea
ei de sud-sud-vest (sculptată În formă de promontoriu) are numele de „Grădina popii• (Papkenje). In capătul ei nordic, ,,Baha de sus" se termină cu un abrupt eroziona•l, sâncos. În
apropierea marginei nordice, cea mai bine apărată de condiţiile de geografic fizică, Într-o fîşic
lungă de 250-300 m, lată de 100-150 m, se pot vedea urmele unei aşezări Întinse (fragmente
ceramice, unelre de piatră ciopfoă). Avribuirea ei uneia sau alteia dintre culturi nu este
posibilă deocamdată. Mai de grabă, am putea-o totuşi Încadra În epoca bronzului. Pare a fi
puţin probabilă extinderea staţiruinii şi pe alte părţi ale acestei porţi'lLfli de terasă.
b) Pe o porţiune a suprafeţei următoarei părţi de terasă, numită „BaJ.ta de jos", Îru;onjura:tă din trei laturi de pante repezi, ~i anume ~arăşi într-o fîşie lungă de 100-150 m, lată
de· 60-'--70 m, situată În partea ei nordică, din arătură se pot culege fragmente ceramice ornamentate cu brîu aJveolat, cu Împunsături de degete, respectiv cu motive care imi,tă Împletirura
de frînghie. Ele ar pmea fi atribuibile f~e epocLi bronzului, fie epocii Latene, şi anume fazei
mijlocii de dezvohare a ceramicii dacice: secolele III-II î.e.n.
c) Promontoriul numit „Grădina popii" care se ramifică din partea de sud-vest a
,,Bălţii de jos", ~arăşi oferă un material .rrheologic sporadic din epoca sociemţii primiitÎ!ve (fragmente ceramice şi unelte de p~aitră cioplită). Inaintînd spre mijlocul comunei., respectiv spre biserica· catolică, promontoriul prezintă o gîtuire foarte îngustă, coborÎ·toare, care, eventual, ar
putea fi de origine arcifici'111ă. La terminaţia superiioairă a pantei ei interioare nu se poate observa însă nici un element de apărare valiform. De altfel, nici în pămîntul mormintelor cim~tirul ui catolic săpate recent, nici, pe terenul liber, situat la est de abma bisericii, nici în
faţa invrării acesteia nu se vede nici o urmă arheologică.
9. Cu ocazia săpării puţJUlui necesar pentru fîntina parohiei reformate din comuna M ug c ni (nr. 13), au fost sesizate fragmente cerall'UICC din epoca bronzului, fără a fi cu putinţă
- dri:ocamdată - 3Jtribui•rea lor vreunei culturi din această epocă. Totuşi nu este cu totul exclus
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ca ele să fie în legătură cu aşezarea de tip Wietenberg, situată (actualmente) pe malul drept
al Tîrnavei Mari, în lunca acestui ciu, Ja nivelul pînzei freatice de astăzi.
10. Jnnre satele Lut iţa şi Mă t i ş e ni (nr. 14, ambele corn. Mugcni), mai precis
între văioagele pîrîiaşilor „Văioaga cărbunarului" (Szenegeto-arka) şi „Văioaga arsă'" (Egcttarok), ambii afluenţi din dreapta ai „Pîrîului Checicheş'" (sau Mătişenilor, Kecskes-patak), pe
un teren neted, locul nwnit „Intre văioage• (Ket arok koze), situat în faţa coastei vesti.cc a
,,Vîrfolui Maţcalo• (Mackal6t.eto, 555 m), teren favorabil pen.tru stabi'1irea unor aşezări omcnegi, dar şi pc malul stîng al „Pîrîului ·Checicheş•, pînă la drumul de pămînt ce duce de la
Lutiţa spre Mătişeni, chiar şi pe porţiune de teren situată între „Văioaga arsă" şi matca „Pîrîului Checicheş", se pot recolta fragmente ceramice, fără ca - momentan - să le put.cm
încadra în vreuna dintre culturile epocii bronzului. Ele se găsesc În cantitate mai mare mai ales
în zona situată „Intre văioage•, mai- rar pe terenul care se află în unghiul format de confluenţa
„Văioagei arse• cu „P,îrîul Măti.şenilor'", dar numai pe terenul În formă de „terasa•; pe coastă
nu se găsesc. Deşi coasta „Vîrfului Maţealo• are o pantă destul de înclinată, În vîl"f nu se
pot observa nici un fel de urme de Întări.tură. - Aşa cum se va vedea din cele ce urmează,
în aceste locuri extinse există şi urme incontestabile ale altor epoci.
11. 1n interiorul sătucului D c j u ţiu (nr. 15), pe acea mică terasă de origine pleistocenă
pe care urcă şoseaua Odorheiu Secuiesc-SighişOMa, în grădinile caselor din stînga drumului
pomenit, Gaspar Demeter a cules cioburi din epoca bronzulu~.
De5i în legătură cu a5ezărilc menţionate mai sus - aşa cum ne-am exprimat - nu
avem toată certitudinea de a Ic d~tcrmin.a din punctul de vedere ai.I apanenenţei lor la una sau
la alta dintre civilizaţiile epocii bronzului, judecind după cunoştinţele noastre actuale În legă
tură cu aria de răspîndire a cultur.i.i Wic:tenberg, avem impresia de moment că major~Datea lor
se vor dovedi ca staţiuni ale acestei civilizaţii.
IV. Prima vârstă a fierului. 1. Deşi nu cade pe teritoriul bazinului hidrografic al
rîului Tîrnava Mare, ci al celui Tîrnavei Mici, menţionăm totuşi aici că pe· teritoriul satului
V a 1ea 1 u i Pa v e 1 (nr. 16, Corund), de pc un loc neprecizat a provenit un celt de bronz,
care - din nefericire - a fost însă topit.
2. Din pa.nea de mijloc a localităţii Satu Mare (nr. 17, corn. suburbană Brăde.şiti), probabil În poziţi,c secundară, a fost aflat un celt de bronz, care ar putea să provină, eventuad, din
aşezarea întărită, săpată paqial de noi în a. 1963, din prima vîrstă a fierului, de la „Colţul
Cetăţii" (Varnya(k)sark.a.)6.
3. La Lu t iţa (nr. 18, corn. Mugeni), în partea de hotar numită „Cîmpul bogat.. -„PîrîuJ. scurt" (Bomezo-Kurtapatak), respectiv „Fîntîna podului'" (H1d-kutja), în a. 1967
Gaspar Demeter a găsit un „căţel de foc• (sau o greutate de război?), precum şi dteva cioburi
hallst.attiene, negre la exterior, brune-roşiatice în interior, canelate, cu slip metalic.
V. A doua vîrstă a fierului. 1. In partea de hotar numită „Balta de jos• a comunei
B r ă deşti (nr. 19), pomenită şi În paragraful 111/8 b, am recohat fragmente ceramice ornamentate cu brîul alveolar sau cu brîuri care 1m1ta împletitura frînghiei. Ele pot fi din epoca
bronzului sau, eventual, aparţin fazei mijlocii a dezvoltării ceramicii dacice, din secolele
III-li î.e.n.
2. In partea de hotar numi.tă „Surpătură" (Omlas) a comunei Muge ni (nr. 20), situati
în apropierea „Terenului lacului" (T6holy), vizitată cu ocazia perieghezelor noastre anitcri.oarc\
6 Cf. G. Ferenczi, I. Ferenczi, Săpături arheologice cu caracter informativ executau
Îlltre anii 1962-1965 de Muzeul din Odorhei. Notă preliminară, în Studii şi materiale - T f.:·
Murrş, II, 1967, p. 54-55.
7
Asupra acestui loc de descoperire ne-a atras atenţia tva Molnar, în a. 1960 profesoară de istoric Ia Şcoala generală din Mugeni, actualmente conducătorul Bibliotecii Documentare
din municipiul Odorheiu Secuiesc; îi mtt1lţ'U1111im în mod deosebit şi pc această ca:le.
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parte de hotar care cade cu un abrupt (produs pnn alunecări masive de teren) deasupra albiei
Tîrnavei Mari, se pot recolta de pe suprafata arată, sporadic, fragmente ceramice de factură
dacică.

3. La punctul topografic, descris pe scurt sub nr. II/2 de la Dej u ţiu (nr. 21), pc ari.1
;lşe:t.ării de tip Mugeni-,,Pagyvan•, se pot aduna şi fragmente de ceramică cu pastă fină, făcute

la roată, cu pereti subţiri, de culoare cenuşie, arse excelent, de facrnră dacică din perioada clasecolul I c.n.). In afara acestora sîm În număr destul de marc şi
fragmentele de va.se făcute cu mîna din pastă grosieră, cu pietricele în compoziţie, ornamentate
cu brîuri ale căror suptiafajă imi:tă Împletitura de frînghie.

-,j,că (secolul I î.e.n. -

4. Pe teritoriul localităţii Porumb c ni i Mari (cam. Mugeni, nr. 22), la o dist.-mţă
de 500-6C0 m În aval de Întăritura de pămînt dacică, pe teritoriul că.reia am efectuat săpături
sisoomatice fo repetate rînduri 8, în valea „Pîrîuilui Vagaş" (Vagas-patak•a), a fost distrusă
parţial de puhoaiele apei o aşezare deschisă dacică, contemporană cu cetatea. In malul Înalt
din dreapta al pîrîului susaminti,t se poate vedea stratul de cultură, gros de mai multe zeci
de cm, din eatt am scos multe fragmente caracteristice epocii.

VI. Epoca romană, 1. In partea de hotar a localităţii U 1 ca ni (nr. 23), numită
,,Colina lupului" (amintită şi sub pct. 111/3) se văd urmele unei poqiuni de drum roman (?).
Lăţimea este de ci.rea 6 m. Din baza lui (din stratumen-ul lui?) se pot desface lespezi mai mari
-sau mai mici de piatră.
2. La est de centrul municipiului Odor h ci u S cc u ic s c se Înalţă scmct „Piatra
Coiofan.i" (Szarkako, 8H7 :n, nr. 24). Pc vîrfol ei nu se vede nici o urmă arheologic:\, in acri
loc nefiind, probabil, niciodată nimic. Spre est de înşeuarea prea putin joasă, care ~i ca cade
În aceeaşi direqic faţă de vîrf, la o distanţă de numai cîteva sute de m, la începutul ver~anmlu1 ce coboară spre oraş, se poate observa o movilă regulată, în formă de segment de glob,
cu un diametru de 8 m, cu totul asemănătoare restu6lo.r de turnuri depistate de noi cu zecile
pe ductul primei linii de apaa;are a limes-ului Daciei Porolis-;cnsis. Ruina (?), contrar ~teptărilor,
nu este amplasată în porţiunea de culme a unei ultime ramificaţii :i. marelui platou vulcanic al
Munţilor Harghitei, ci puţin mai jos. [Cel mai lesne se poate ajunge acolo pe drumul vc-chi
medieval (care pînă În secolul al XVIII-iea lega oraşul Odorheiu Secuiesc cu Depresiunile Ciucului), În stîinga izvorului (cu debit mare de apă) cu hălaie. Oricine poate să t:reacă pc lingă
-ea, rairă a o observa.] Pe suprafaţa colinei, acoperită cu pajişte, în a:fara unor bucăţi de lipi1ură de perellC puternic arsă, nimic nu se poate constata.
Cu cîteva sute de m mai Încolo, spre est, situată în aceeaşi direcţie de al doilea drum, cu
un urcuş mai uşor, dar mai lung, Într-o poziţie cu torul similară, se vede o altă colină 9 , cu
dimensiuni ceva mai mari, care, prin aspootul său, aminteşte ruinele turnurilor romane cu bază
patrată de pe diferite sectoare ale limes-ului Dacici Porolissensis. Pc suprafaţa ei, precum şi
sub unele blocuri nefasonate, scoase de noi cu mina, în pămîntul afinat, nu am reuşit să observăm nici un vestigiu a.rhcologi~.

în caz că aceste două coline s-ar dovedi a fi într-adevăr de ongme artificială, respectiv
ruinde unor turnuri romane de veghe şi de semnalizare (lucru care s-ar putea face relativ uşor
prin executarea unor săpă,turi chi•ar restrînse), socotind pe baza amplasării lor geografice, ar fi
putut să aibă legătură vizuală înainte de toa;te cu turnurile similare, aparţinătoare sectorului
cxtuior de apărare al castrului de la lnlăceni. Ele pot fi conside_rate ca un fel de antenă a
8 G. Ferenczi, I. Ferenczi, Cetatea dacică de la Porumbenii Mari, în voi. 1n memoriam
Comtantini Daicoviciu, Cluj, 197-4, p. 137-150.
9 Asupra acestui obiectiv arheologic ne-a atras atenţia prof. pcns. de istorie Gyula
Hegedus, condll!cîndu.-nc Ia faţa locului, fapt pentru care şi aici ne exprimăm mulţumirile
respectuoase.
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castrului roman - deocamdaită ipotetică - de la Odorheiu Secuiesc 10 , ţ1inînd legătura:, ....... în
afara celor pomeniite- mai sus - cu burgurile de la Băile Homorod 11 , pe de o parte,. cu
turnul de v~he şi de semnalizaire (descris pe scurt mai jos) de la Chinuşu „FăgetuJ. wi · Laurenţiu• (Lorinc~biikke}, cu castrul roman de Ja Sînpaul 12 , pe de altă parte, iar În al treilea
rînd - eventual - şi cu avanpostul acestui uLtim castru, amplasat spre valea „Pîciului Vîrg_hiş",
respectiv spre golfu:1 nordic al Depresiunii Ţara Bîrsei, şi anume ,cu burgul de pămînt co~uit
în şaua interfluviului dinspre văile Homorod ului Mic şi „Pîrîul Vîrghi-şului", În hotarul ~unei Ocland, numit „Ccoatea cepu• (Hagymasvara), săpat de noi în a. 1972 13 • In această .ultimă
direqie, deci spre sud-est faţă de obiectivul din „Făgetul lui Laurenţiu•, trebuie să presupunem ru tiitlul de ipoteză de lucru existenţa mai multor turnuri asemănătoare, de veghe şi
de semnalizare, urme ale căror detectare şi cercetare va fi o sai-cină de vii,ror. întorc~9u-ne
la vestigiile noastre promiţătoare, trebuie să menţionăm că şi în cazul unei vizibilittăţi mediocre, din cele două puncte amintite este asigurată în aproape toate direcţiile contr~b.rea
unor teritorii foane întinse şi, În plus, din garnizoana casttUJlui presupus de la Odorheiu
Secuiesc puteau fi relativ uşor accesibile.
'
3. La nord de locafoatea C h i n u ş u (nr. 25, corn. Mărtiniş) se tennllllă una dinn-e
marginile cele mai vestice, abrupte ale marelui platou vulcanic al Munţilor Harghitei. Partea
cea mai Înaltă, cvasi centrală poartă numele de „Făgetul lui La!ll'enţiu•. Această mar_ginc
de platou a.re 1111 promontoriu lateral: ,,Ripa roşie• (Veresmart, 831 m). Cam În dreptul puncrnlui de interscqie al direqiei marginii platoului şi al axului prelungit al promontoriului
s~amimit, există o altă colină de formă regulată, În aparenţă artificia:Lă, a cărei dÎ.lam.enru, este
de 10 m. Judecind pe baza cxpcrienielor noastre cîştigate pe limes-ul de nord-vest, nwd şi
de nord-est al Daciei Porolissensis, acesta ascW1de, probabil, ruinele unui alt turn de. pază
şi de semna.liza.re, avînd legătură vizuală atît cu turnurile de pe „Piatra Coţofană", cît şi cu
castrul de la Sînpaul din valea Homorodului Mare, eventual cu burgurile de la Băile Homorod, precum şi cu turnurile presupuse cu titlul de ipoteză de lucru Între acest element şi
burguil din Înşeuarea dintre comuna Ocland şi localÎltatea Vîrghiş (jud. Covasna) 14 •
4. In panea de hotar numită „Grădina Katona" (Katona-ke'Ilt) a satului Că daci u
Mic (nr. 26, corn. Simoneîti), cam cu 20 ani în urmă au fost descoperite blocuri de piatră
fasonaită (care provin dintr-o construcţie romană). Mai mllllte dintre ele, Împreună cu o
stani.etă, au ajuns în Muzeul din Cristuru Secuiesc.

10 Vezi: G. Ferenczi, I. Fercnczi, În Studia, III, 1958, p. 24-26, nr. Vlfl, p:' 27;
iidem, în Materiale, X, 1973, p. 347-348 (cu bibliografia citată}.
11 G. Ferenczi, I. fcrenczi, în Studii şi materiale Tg. Mureş, II, 1967, p. 55-56.
12 G. Ferenczi, I. Fcrenczi, Săpăturile de sah:are din 1957-1958 de la Sinpaul, în
Materiale, VII, 1959, p. 401-405.
13 Rezultatele săpănirii efectuate În a, 1972 la burgul roman de fa Ocland „Cetatea
cepii" deocamdată sîn,t nepublicaite. Totuşi, ele au fost atinse în cîteva lucrări. Cf. I. Ferenczi,
Cercetări şi rezultate noi pe limes-ul Daciei intracarpatice, în Apulum, XI, 1973, p. 208~209;
idem, Neue Forschungsergebnisse iiber den Limes des innerkarpatischen Daziens, în Dacia,
N. S., XVIII, 1974, p. 133-134; idem, Die Nordstrecke des dakischen Limes von Crişul
Repede bis zu de Ostkarpaten, în Actes du /Xe Congres lnternational d'Etudes sur Zel
Frontieres Romaines, Mamai'a, 6-13 septembre 1972, Bucureşti-Koln-Wien, 1974, p. 204.
11 Pentru anaJogii frapante observate pe anumite porţiuni ale primei linii de apărare
de pc limes-ul de nord şi de nord-vest a Daciei Poroliissensis, cf. St. Ferenai, Die Er/orschung
des romischen Limes au/ den Hohen des Meseşgebirges. (Ein Vorbericht), în Dacia, N. S., XI,
1967, p. 161; iidem, Observaţii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului „Limes Daâcus".
în ActaMN, V, 1968, p. 92; idem, Cercetări şi rezultate noi pe limes-ul de nord al Daciei
romane, În File de istorie, HI, 1972, p. 41; idem, în Actes du /Xe Congres lnternational-.. . ,
p. 202-203.
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1. Teritoriul fostei localităţi Cădi ş e ni (nr. 27, contopit municipiului Odorheiu Secuiesc). In cursul anului 1960, răposatul dr. Samud
Papp, fost profesor La Centrul Şcolar Agricol din Odorhein.L Secuiesc ne~a anunţat că pe
intr~vilanul şcolii susnumiite, astăzi folosi.t ca pepinieră, cu ocazi.a primei arătun, au 1eşn
la suprafaţă fragmente ceramice de diferite tipuri. Rezu.Ltatele unei ieşiri de a noastră la
faţa locului pot fi rezumate în următoarele:
Terenul cu pricina ap~ţinea pe acele vremuri încă satului independent Cădişeni şi ~ste
numit „Locul satului" (Faluhelye). Din arătură am putut recolta mu:lte fragmente ceramice
de dimensiuni, mai mari sau mai mici, În marea lor majoritate fiind atipice. Dar am găsi,t
şi o serie de cioburi mai mari. Intre ele sînt, În număr relativ redus, şi fragmente ceramice
cu p-1-stă excelentă, lucrate la roa-tă, foarte bine arse, de culoare roşietică, de caracter ne-t roman. Majoritatea materialului arheologic este alcătuită însă din fragmente ceramice tot cu
o pastă bună, făcute la roată, arse şi de bine, de culoare cenuşie, de la sfîrşitul secolului al
Iii-lea - incepurul secolului al IV-lea e.n., foarte asemănătoare celor cunoscute din săpăm
rile noastre efeotuate la Mugeni - ,,Vizlok" (este vorba de vestigiille arheologice provenite
dÎII). stratul ,ai Ii-lea al acestei aşezări, situată în lunca rîuşorului Tîmava Ma:re) 15 • Este de remarcat, de altfd, faptul că aitît aşezarea de la Mugeni - ,,Vizlok", cît şi cea de la Odorheiu
Secuiesic - ,,Cădişeni" se află În CÎte o porţiune largă a văii rîuşorului pomenÎJt pe terasa
inferioară (aluvională veche, cu alte cuvinte pe lunca lui), fiind foarte aproape de matcă
acestuia. Şi, ca o repetare a situaţiei de la Mugeni - ,,Vizlok", în malul abrupt al albiei
Tîrnavei Mari de la Cădişeni se vede foarte clar stratul de cultură. (Din nefericire nu ne-am
pu,tut apropi,a de acest mal, deoarece este spălat de apele rîuşoru1l.ui.)
2. Tăureni (nr. 28, corn. suburbană Feliceni). Nemijlocit la sud de centrul micii
localităţi, în apropierea ultimelor case ale satului care se întind pe lîngă şoseaua naţională,
sprţ Oţţni, mai precis în grădinile cu pantă lină ale acestora, dar mai ales pe teren.ul mai
neted numit „Rîw" sau „Ritu lui Zoltan", respectiv „Rîtul domnului Zoltan" (Ret, Zohan-retje, Zold.n ur retje) care se extinde chiar dincolo de linia de cale ferată Sighişoara-Odorheiu
Secuiesc, În arături se pot aduna fragmente ceramice similare cu acelea găsiite în stratul a.I
II-iea de la Mugeni - ,,Vizlok".
3. Pe întregul teritoriu al aŞezării întinse din epoca bronzului, descri.să sub pct. 111/10
mai pe larg, Între Lut iţa-Mă t i ş e ni (nr, 29), se pot recolta şi cioburi provenind de la
VaJSC de diferite forme de tip »Mugeni ,,Vizlok"« între ca:re şi un fragment de buză lată,
caraoteristică unui vas mare de provizii (dolium) cu pastă grosieră, avînd în compoziţie ca
degresai;iit pietricele, făcut la roată, de culoare cenuşie-deschisă, ornamentată cu o bandă de
linii dese, ondulate.
4. a) în grădinile din interiorul sătucului Dej u ţiu (nr. 30), adică pe ter~toriuJ amintit su,b pct. 111/11, pe o mică rămăşiţă de terasă inferioară a T,îmavei Mari, pe Ungă cioburile aparţinătoare epocii bronzului, se găsesc şi fragmente ceramice de tip »Mugeni - ,,V,zloka « de la sfîrşitul secolului III şi secolul IV e.n.
b) în arăturile terasei superioare de la Dej u ţiu, numită „Locul rotund" (Kerekhely), pe lingă materialul ceramic de tip Mugeni ,,Pagyvana din epoca cuprului, şi
cel din a doua vîrstă a fierului de provenienţă dacică, -se pot aduna într-un numă~ foarte
redus, şi fragmente ceramice din perioada migraţiilor, fără a le putea încadra - deocamdată - Într-'l.lna din civilizaţiile acestei epoci istorice.
VIII. Epoca feudalismului timpuriu. 1. Dej u ţiu (nr. 31). In partea de hotar numită
„J:..?cuI .rotunda (Kerekhcly), pomenită în repetate rîndmi, pe lingă resturile altor epoci, se
pot observa şi fragmente ceramice din epoca feudalismului timpuriu.
15

postaureliană.

G. Ferenczi, I. Ferenczi, în ActaMN, XIII, 1976, p. 242-243, 253-255.
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2. Cu ocazia săpătUTilor de la P o rumbe ni i Mari (nr. 32) - ,,Cetate• (Var) din
a. 1967, În interiorul întărirturii dacice de pămînt 16 , am dezvelit pa,tru morminte orientate
vest-est, fără anexe, din perioada feudalismului timpuriu (cranirul unui individ a conţinut
un vîrf de săgeată din fier cu secţiune patrată); pe vîrful colinei curioase, care a servit drept
punct de observaţie în cele mai diferite epoci, şi pe coasta răsăriteană a acesteia zac în cantitate mare cioburi din aceeaşi perioadă. Se poate presupune că cu ocazia invaziei mongole
din a. 1241-1242 sau din a. 1285 ~-au refugiat în acest loc ascuns, apărat de înseşi condiţiile naturale, locuirtorii ai vreunui ;.11 dispărut sau existent, din apropiere.

IX. Locuri de descoperire care nu se pot încadra precis În subdiviziunile epocii comunei primitive. 1. P ă I t i ni ş - ,.Demcşlaca• (Di:imi:islaka, nr. 33, corn. Lupeni). Balazs
Orban, În a sa operă vestită 17 , aminteşte partea de hotar „Demeşlaca• ca loc al unei aşe
zări vechi, dispărută cu ti:npul. Drumul de ţară vechi, medieval, care trecea prin localitatea
Păuleni spre comuna Corund şi soşeaua naţională, construită În 1941-1942, care se urcă
pe porţiunea numită „Calonda• (Kalonda) a marelui platou vulcanic al Munţilor Harghiitei,
se ramifică la o distanţă de 750-800 m de mijlocul satului Păltiniş. In apropierea ramîficaţiei izvorăşrte un pîrîiaş a· cărei apă se varsă În Nicou.l Alb. Inaintc de prima curbă mare,
bruscă a şoselei, pe un teren cu o pantă mai dulce folosit ca locuri arabile şi fînaţc, ce se
înalţă deasupra văii Nicoului Alb, care de aici amonte Începe să se stranguleze tot mai mult,
se văd, ,,etajate• una peste alta, mai multe terase de dimens~uni diferÎlte, ale căror suprafeţe
au fost amenajate, probabil, de mîna omului. Acestea se suoced ·cu o regularitate suprinzătoare
pc ambele la.tun a.le văiogii pîrîiaşului amintit. Pe malul stîng al văiogii care, în măsura
coborîrii spre matca Nicoului Alb, devine tot mai adîncă şi, în acelaşi timp, tot mai prăpăsti
oasă, pe suprafaţa arată a teraselor apar, sporadic, fragmente de ceramică cu pastă impură,
grosieră, lucrate cu mina, atipice, neatribuibile vreunei civilizaţii din epoca societăţii primitive. Şi la est de văioagă se văd mai multe terase, probabil amenajate de mina omului, terase
care acrua.lmente sînt utilizate ca finaţe. Mărturiile aşezării sînt sigure, dar Încadrarea lor
în epoca feudalismului, cum a avut impresia B. Orban, este cu totul nesigură. Noi, cel puţin
nu am dat de un astfel de material. In Împrejurimi există mai mul,te izvoare, bogate În
ap:'i.
2. Terasa fluvială încinsă, Împărţită În mai multe porţiuni distincte care se ridică
Între comunele Zetea şi Bră~ti, la vest de satul T î r no viţa (nr. 34), aşa cum am relatat
În alte locuri, are şase părţi componente. Pc suprafaţa celei de a patra părţi, socotiită de
la Zetea În ava.I, care este înconjurată pe trei laturi de maluri abrupte, formate de eroziune
şi mai ales pe marginile ei de nord-est şi de sud-est care formează un promontoriu, mult
ieş~t spre est, spre albia Tîmavei Mari, bine apărat de natură, se pot culege cioburi grooere
atipice, lucrate cu mina, dîn epoca comunei primitive.
3. a) Par1:ea de hotar numită „Faţa" (Homlok) de la Dej u ţiu (nr. 35) se află
În continuarea terasei superioare „Locul rotund" (Kerekhely), pomenit sub pct. IIV2 şi
VII/4. (Cele două unităţi mici de terasă sînt despărţite doar de o văioagă săpată deja adînc
În rocă). In vederea ameliorării păşunii, În cursul a. 1957 sau 1958 suprafaţa ei a fosrt ar.a.tă.
Cu această ocazie a ieşit la iveaJă o Lamă lungă de piatră cioplită.
b) La poalele de nord ale terasei susamintite, Între terminaţia inferioară a pantei şi
şoseaua judeţeană, pe singurul loc neted, socotind de la conul de dejecţie al văiogii amintite

mai sus spre Porumbenii Mari, pe suprafaţa. unei pete de pămînt de culoare mai Închisă faţă
de restul teritoriului, cu un diametru de circa 30 m, sporadic, se pot culege fragmente de
16

G. Ferenczi, I. Ferenczi, în voi. /n memoriam Constanini Daicoviciu, p. 137-150.

11

A Szekelyfold leirasa. Tortenelmi, regeszeti, termeszetrajzi, nepismei szempontb6l,

voi. I, Pest, 1868, p. 106.
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ceramica ati,p1ce, lucrate cu mina., nedeterminabile - deocamdată - nici din punct de vedere
cronologic, nici di:n punct de vedere cultural.
4. P o !I." u m b e ni i M a r i (11!1.". 36). La 3 300-3 400 m disnanţă sud de 'la mijlocul saurlui se ridică înălţimea „Vîrful dealului" (Hegycsup, 694 m), virf ce formează terminaţia
nordică a unei suprafeţe relativ late de denudaţie (?), care se începe de la „Dealul Feleş"
(Feles-hegy, 775) şi coboairă lin spre înălţimea amintită. Coasta de nord a „Vîi-fului dealului"
este relativ abruptă, i.u- panta de sud-est a lui mai puţin piezişă. In apropierea marginii de
nord-est a vîrfului se pot vedea conturuciJ.e a trei-patru gropi de căUJtători de comori. ln pofida afirmaţiei fostului nositru angajat la o serie de săpături, Gâspar Dcmeter, în acest loc
nu am găsit nici un fel de material arheologic.
In schimb, pe o terasă joasă, plei~tocenă, în formă de promontoriu, SÎltua:tă între ultima
porţill.lne a ,,,Pîrîiaşu:lui Brădetului" (Fenyves-pataka) şi albia Tîmavei Mari, În arătură, se
pot recolrta cioburi de la vase lucrate cu mina, cu o pastă grosieră, în care s-a folosit ca
degresant şi pietricele de cuarţ, ornamentate ·cu brîu alveolat, ,cioburi în a căror asociere sîm
prezente şi unelte de piatră cioplită. Cu ocazia unei vizi'te ul,terioare am dat de şi mai mult
material arheologic, între care şi cioburi „grafitate", dar în ciuda acestor noi descoperiri nu •
putem preciza dacă aşezarea este din epoca bronzului, din prima sau a două vîrsită a fierului.
5. Fără rezuhate pozitive am cercetat suprafaţa terasei superioare, numită „Bardoş"
(Bardos), situată - grosso modo - între Dej u ţi u şi Porumbe ni i Ma• i (nr. 37), ce
se află În continuarea .spre vest a suprafeţei marcate prin porţiunile de terasă „Locul rotund" şi „Faţa• de la Dejuţiu, deşi, privi,tă dinspre Porumbenii Mari, parcă ar fi ap:iract.."i de
un şanţ adînc, săpait în înşeuarea dinspre „Vîrful cu aluni" (Mogyor6s--teto, 714 rn).
lnsă la poalele de vest ale acestei înălţimi, pe o porţiune de terasă fluvi.ailă, înconjurată dmspre vest de „Pîrîul Brădetului", dinspre nord de matca Tîmavei Mari, dinspre est
de înălţimea „Bardoş", faţă-în-faţă cu partea de hotar numită „Mocirla" (Mocsar) de la
Porumbenii Mari, în dreapta rîului, am descoperit cioburi lucrate cu mina, din pastă grosieră, conţinînd rda1tiv multe impurităţi, cu slip de nămol, atipice, databile în epoca societătii
comunei primitive.

X. Toponime obi,nuite pentru locuri cu descoperiri antice, dar fără materiale arheologice. 1. ,, ... Deasupra comunei De a I u (nr. 38), pc promontoriul numit „Dealul Straja"
(Orhegy) al platoului „Muntele Laz" (Lazhegy, 1 003 m) - scrie Gabor Teglas 18 În a sa
lucrare priviJtoare la cetăţile dacice din zona muntoasă de est şi de nord a fostului judeţ Odorhei - este amintită de către localnici o „Cetate a Macului•. Orban nu i-a găsit urmdc, iar
acum abia dacă se mai poate vedea ceva din ea. Denumirea „Straja" în sine nu pretinde mai
mult decît observaţia că populaţia locali,tă\ii considera acest vîrf, care asigură o privelişte
înccpînd de la Munţii Harghitei şi pînă la şesul Mureşului ... ca un punct de observaţie unde
au fost trimise santinele cu sarcina evidentă de a anunţa apropierea o~tilor mrco-tatarc. · Jn
ceea ce priveşte „Cetatea Macului" nu i se vede nici o urmă ... • [Nici nu este cu putinţă
de a vedea, deoarece aşezarea Întărită de tip Wietenborg se află într-un ah loc, menţionat
sub nr. III/1, la circa 2 km distanţă nord-est de „Dealul Straja", pe un promontoriu Înalt,
înconjurat din ~rei părţi cu abrupturi eroziorna:le.]
2. Despre nereuşita cercotărilor noastre de suprafaţă efectuate în „Vîrful dealului" ce
se înalţă la sud-est de locailitatea Porumbe ni i Mari am sens mai pe larg sub pct.
X/4, dar credem că nu este necesar să ne întoarcem la această chestiune.
18 A Limes Dacicus ket Kukullo es Olt kozotti reszlete Udvarhelymegye ejszaki es
keleti hegysegeiben Oroszfalut6l Als6-Rakosig, în Archaeologiai Kozlemenyek, XIX, 1898,
p. 9-12.
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3. In .raza sătucului Dej u ţiu (nr. 39), la apus de mijlocul localităţii, Începe o
de vale îngustă, cu caracter de defileu. Aşa cum s-a amintit sub pct. IX/3,
în stînga Tîmavei Mari se fo.alţ.ă o tămăşiţă de terasă superioară numită „Frunte"'
pe suprafaţa căreia, cu ocazia ameliorării păşunii, s-a airat. Conform afirmaţiei lui G. Demeter, în acest teritoriu s-ar afla „cioburi grosiere"'. Cu ocazia recunoaşterilor noastre, fă
cute În repetate rînduri, În acest loc nu am găsit însă, nici în pămîntul ridica.turiilor de cîrtiţe şi nici pe suprafeţde golaşe urme cît de cît de concludente legate de existenţa vreunei
comunităţi omeneşti. într-adevăr sînt nişte lespezi de dimensiuni foarte reduse, desfkute din
roca d~ bază (o gresie fină, stratificată) de culoare brună, aşchii de cuarţ, ,,cioplin:e de
natură", dair toate acestea nu sînt rezultatele activităţii omului. Trebuie să spunem aceasta
deşi partea de hotar este înconjurată din trei părţi de a:brupturi erozion.aile, pronunţate, are
o suprafaţă netedă şi, în plus, străjuieşte intrarea În scurmi defileu al Tîmavei Mari, asigurînd un control vizual asupra unei mari porţiuni a acestei vai şi, ca atare, ar fi fogc: un
loc excelent pentru stabilirea unei comunităţi omeneşti, ba şi pentru înfiinţarea uncii Înporţiune scurtă

tărituri,

XI. Valuri - coline artiticiale. 1. La o distanţă de 1 400-1 500 m, socotită În linie
de la mijlocul satului Tur de ni (nr. 40, corn. Simoneşti), se înalţă partea de hotar
„Fiaşmal" (Fiasmal, 544 m), pe suprafaţa căreia se pot vedea 8-9 coline asemănăitoare unor
segmente de glob, de o formă regulată cari\ foarte probabil, nu sînt de origine naturală, ci
wmuli.
2. Z e te a - De a I u (nr. 41), valul ,,Spatole vîntului (sau al viei)"' şi ,,Drumul tă
tarilor" (Szdlo-,· Szollo-hatja, Tatarok-utja). Primul apare în vailea Tîrnavei Mari, cam în
dreptul podului de peste Tîrnava Mare al drumului judeţean Brădeşti-Gheorghieni, la o
depărtare de 5,2-5,3 km de centrul comunei Zetca în amonte. De acolo se urcă apoi pe un
bot de deal, cu o pantă relativ dulce, pînă la marginea platoului vulcanic al Munţilor
Harghitei, numită „Colţlll! lui Danori" (Danori sarka, 810 m), mai precis pînă la terminaţia
nordică a acestei părţi a platoului. Porţiunea de val În discuţie se află faţă-în-faţă cu înălţi
mea cetăţii dacice Zctea19 [ aceasta din urmă are pante foarte repezi atît spre valea Tîmavei Mari, spre valea „Pîrîului Ivo" (Iv6-patak), cit şi spre cea a „Pîrîului Deşag" (Desagpataka)], şi trebuie să presupunem că el a avut o prelungire măcar pînă la începutul povîrni5tdui mai accentuat al coastei „Dealului Deşag" (Desag-dombja, 812 m), pe malul de
cst al Tîrnavei Mari, deşi astăzi nu se mai poate distinge nimic. Alte porţiuni ale acestui
Yal păstrate deja Într-o altă subzonă a platoului vulcanic susamintit, situate între valea Tirnani Mari şi a „Pîrîului Brădeştilor", respectiv a Homorodului i\fare, în linii mari, este orientată spre sud-sud-est, spre comuna Căpîlniţa; el a fost urmărit şi descris de G. Teglas20 ,
la sfirşitul secolului trecut. Porţiune de val pe care noi, cu toate străduinţele noastre - din
nef cricire - nu am putut-o regăisi deocamdată, deşi cercetarea ar fi avut o impor,tanţă
deoscbi,tă, deoarece ea, împreună cu alte porţiuni simulare, nelegate una de cealaltă, făcea parte dintr-un vast sistem de apărare databil, probabil, la sfîrşitul secolului al XI-iea, fiind
folo~it pînă În ultimul pătrar al secolului al XII-iea, în nici un caz însă nu a aparţinut limesului provinciei Dacia 21 • Fragmentul de val în cauză, după roate aparenţele închidea drumul
ori 1 cărui inamic care ar fi dorit să pătrundă din Depresiunea Gheorghienilor În părţile marginale, estice ale Depresiunii propriu-zise a T,ransilvainiei ...

dreaptă

19
Cf. C. Daicoviciu, Neue Mitteilungen aus Dazien, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940,
p. 319 4 a-b, şi fig. 15; G. Ferenczi, I. Ferenczi, În Materiale, X, 1973, p. 343, fig. 5.
20 In Archaeologiai Kozlemenyek, XIX, 1898, p. 12-17.
21 ln legătură cu această problemă, cf. I. Fe~enczi, Ctteva precizări 1n legătură cu no.
ţiunea de Limes Dacicus, În Apulum, IX, 1971, p. 614 (inclusiv trimiter,iil.e la bibliografia de
specialin:.ate induse în nota 22).
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Urcînd pe coasta numită „Spatele vînmlui (sau al viei)", valul se poate urmări şi pe

porţiuni mai abrupte ale coastei „Lazului". Pe suprafaţa imensului plato't, mai întîi Într-un

brădet des, apoi într-unul ră6t, ductllll lui se poate observa tot timpul (oarte bine. Acomodîndu.-se - grosso modo - , de fOimele terenului, şi urmîrltl Jinia şerpurtoare a, unui inte:rflu•

viu neînsemnat, secundar, îl putem asemui unei linii părăsite de caJe ferată forestieră. Pe
,,Cîmpul vîntului" sau „al viei" (Szello-mezeje, SzoHo-mezeje, 858, 936 m) ia sffrşit dintr-odată. (Tocmai această porţiune a lui este numită, foarte semnificativ, ,,Drumul tătarilor".)
· tn ultima instanţă, porţiunea de val urmărită de noi face impresia că are rostu.I unui
„baraj" defensi,v, realizat pentru stăvilirea văii Tîmavei Mari, În amonte faţă de comuna
Zetea, mai spre nord de ea, întru apărarea posibilităţii de acces dinspre şaua Şicasău (Sikasz6, 990 m).
Temiinaţia vaJlului se poate bine st11dia. Am J n două versantu rile 1u i au în
f a ţ ă c î te un ş an ţ de a p ă ral' e. Gu ocazia săpăturilor noastre efectuate pe teritoriu.ii comunei Dealu în a. 1968, o seqiune narurailă ,a! ,lui am transformat-o Întl'-o secţiune 31"heologică
reglementară. Cu ocazia acestei luorări am ·constatat m-rnătoarde: dismitţ,a între furu:lul (in formă
de U) al. celor două şanţuri lăturalni.ce faţă de corpul .Jui este de 8,75 m, înălţimea socotită de
acouatlă suprafaţă a solului este de 0,5 m; faţă de suprafaţa folosită ca nivel de caloue în moment~ul construirii Lui, ea se ridică cu 0,9-1 m. Corpul valului este format din sol omogen, fără
piatră, de culoare gillbenă, fără nici o pigmentaţie de cărbune etc. în afara nivelului de căl
care; folosit În timpul ridicării lui, reprezentat de dunga humusului vechi, care În partea
lui ~uperioară se desparte într-o formă de linie orizontală de pămîntul galben aruncat deasupra acestuta, nu se vede nici o 5tlI'atiticare. Nici În umplutura şanţului lat, cu încheierea inferioară În formă de U Ja11: nu am constatat nimic deosebit din punct de vedere arheologic.
XII. Vizuini (,,hude", peşteri) eventual folosite de oameni În cursul istoriei. 1. La
începutul îndulcirii pantei vestice pînă atunci abrupte, stîncoase a dealului „Gordon'" de la
Lupeni (nr. 42), este „Huda lui Ferenc N;gy" (Nagy Ferenc lika, folosit ca punct de
observaţie cu ocazia celui de-al doiilea război mondial). înălţimea-i este de 1,8-2 m, adîncimea, În sens or.izonral, de 4-5 m. Continuarea ei s-a surpat. ,,Huda" pare a fi o cavitate
naturală a conglomeratului grosier de andezit. Poate fi de origine naturală, dar, tot aşa de
bine, şi rezultatul activităţii omului. Conform afirmaţiei categorice ş~ unanime a localnicilor,
c.i a fost locuită În vremuri de bejenie pentru că orizontal avea dimensiuni mult mai con,iderabi•le. Cu ocazia excavării ei cu metode arheologice, eventual, ar putea să fumizeze unele
reztJJltate.
2. In panta abmptului de pe coasta de vest a promontoriului „Cetăţii Macului" (Makv:ira), de la De a J u (nr. 43), unde se află un excelent material de tip Wietenberg din epoca
bronzului, cam la limita treimii inferioare şi cele~ mijlocii ale pa.mei, se pot vizita, după
nişte eforturi fizice remarcabik şi nu fără pericol, ,,Hudele zînelor" (Tiinderlikak). Ele par a
fi nişte cavităţL formate naturail În conglomeratul de andezit al platoului vulcanic.
XIlI. Monumente medievale. 1. De a I u - ,,Colina capelei" (Kapolnadomb). Punctul
în discuţie (nr. 44) În mai multe lucrări arheologice ale lui Gabor Teglas 22 figurează ca locul
unui turn de pază şi de semnalizare roman, Încadrat în sistemul de apărare al Daciei romane.
Conform părerii unanime a localniciJor, în acest loc, în apropierea aşa-zisei „Colina pietroasă"
(Kovesdomb, 947 m), J~ngă un izvor cu apă vindecătoare a e:icistat însă cîndva o capelă
cu caracter votÎ'v. Pentru verifica:rea chestiunii, cu ocazia săpăturilor efectuate în „Cetatea
Macului" de Ja Dealu am făcut un sondaj de control în locul amintit. Inainte de Începerea
lucrărilor s-a văzut o ruină circulară cu un diametru de 6,5 m, acoperit cu tufiş des de
alune, :ruină din care au căzut În exterior blocuri de andezit puţin fasonate. Ruina mică, ine22

In Archaeologiai Kozlemenyek, XIX, 1898, p. 9, 39.
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lară se află pe un mic promontoriu neted, si'tl.lat Între două v.uoagc prea puţin adîncite,
diferenţa relativă de nivel nedepăşind 4-5 m. Daiterită ah~tudinii înălţimilor din jur mai

mi.ci

şi mai mari, În ciuda alt~rudinii absolute de aproape 1 OOO m, de aici este o vizibilitate
ân toate direcţiile, chiar presupunînd cîndva existenţa unui turn cu 3-4 etaje pc

redusă

colină.

Inainte de toa:te, am golit spaţiul interior al ruinei. După îndepăr.tarea blocurilor prea
fasonate, a apărut un sol nu prea gros, de culoare cenu.şie-negricioasă, bogat În resturi
1Jrganice, care a fost urmat de pămîntul de culoare galbenă, nemişcat. Din masa de pamînt
care a format stratul de cultură au ieşit la iveală cîteva blocuri ornamentate cu 9euJpturi,
precum şi cîteva (foarte puţine Ia număr) fragmente ceramice databi,le din secolde XV
(?)-XVIH. (După terminarea săpătwrii, blocurile au fost puse Înapoi, depozitate într-un
colţ şi acoPerite cu pămînt). După ce interioruil. ruinei a fost golit pînă la nivelul de călcare
de odinioară, a devenit clax planuJ patrat al construqiei. Cu ocazia curăţirii laturii estice,
cea mai bine păstrată, s-a lămurit că blocurile au fost legate cu mortar de slabă calitate.
Judecind pe baza cantităţii blocwrilor aflate la faţa locului, numai baza clădirii a fost dlllI'ată
din piatră, suprastructura fiind construită din lemn, şi anume din ~emn de pin. Această
ipoteză parc a fi întărită de cantitatea considerabilă a cărbunelui de conifere. Construcţia
de sus a fo~ mistuită de un inttndiu, după aceasta ea nemaifiind refăcută (nu diispwnem
de nici o mărturie referitoare la două sau mai mwlte faze de constmcţie). In opoziţie cu
afirmaţia lui G. Teglas, se poate afirma categoric că în acest loc nu a existat un turn de
pază şi semnalizare roman, apartinînd limes-ului provinciei Dacia (deşi ideea este ispititoare), ci, mai de grabă o capelă (cu caracter votiv?) de la sfîrşiml epocii feudale care stătea
la dispoziţia tuturor celor ce au ajuns pe aceste moleaguri cu dorinţa de a fi tămăduiţi de
apele vindocătoare care clocotesc în izvorul apropiat ...
2. Sub punctul XIl/1 a mai fost vorba despre una. dinrtre ,term1,,,aţiile falnice spre vest
ale marelui platou vuJcanic al Munţilor Harghitei, şi anume aespre înălţimea „Gordon• care
,e ridică semeţ deasupra comunei Lupeni (nr. 45), menţionînd că în apropiorea unghiului
în care se Întîlnesc cele două porţiuni de pantă, cea superioară, mai abruptă şi cea inferioară,
mai duke, există o „hudă", anume „Huda lui Fercnc Nagy". Unghiul de Întîlnire a celor
două pante are însemnătate nu numai pentru acest lucru, ci şi pentru observaţia că nemijiocit
mb fîşia de întÎlnire •Începe acea parte de hotar care se numeşte „Satul Jui Petru" (Peterfalva).
Intreg a.cest teren în pantă prezintă o serie de terase de dimensiuni reduse. Supr-Âaţ,a lor
este îndreptată, parcă, de mîna omului. Pe suprafaţa unora se pot observa nişte „rid~cături"
de o formă regulată (suspecte de a ascunde urmde unor tipuri de clădiri). La capătul amonte
al unora dintre terase, se adună apele ploilor. Astfel au luat naşnere adevărate băltoace, uneori cu vegetaţie densă acvatică (stuf, papură). AtÎt conform daitelor preţioase, tlI'ansmise
de B. Orban 23 , cît şi conform mărturiei localnicilor care lucrau pe holdele existente pc această pantă, În timpul copilăriei lor, mai ales În vîrful aşa-zisului „Dîmb al satului lui Petru"
(Peterfali-domb), plugul a scos la iveailă fragmente de cărămidă şi de ceramică. După spusele unui ţăran vîrstnic, în preajma „Hudei lui Ferenc Nagy•, În a şasea decadă a secolului
precedent, un cunoscwt al bunicului său, a găsit mulţi bani într-un vas spart ulterior". Tezaurul monetar s-a risipit ...
Pe baza celor prezentate În rîndurile de ma~ sus, putem presupW1e că în acest loc
a existat cîndva, Într-adevăr, o aşezare medievală, dispărută ulterior. Cantitatea de apă,
atît de necesară pentru continwarea vieţii unei aşezări omeneşti, a fose asigurată de cc:!
puţin două izvoare de înăl~ime, cu debit de apă suficient. De altfel, în partea superioară
puţin

~

Op. cit., voi. I, p. 106.
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a pantelor de nord-vest şi de nord se văd „holde• de mult părăsi·te (şi anume „brazde•),
dovedind acolo o agricultură înfloritoare de altă dată ...

*
Deşi raportul de faţă, preliminar,

este rclatiT cxitins, socotim, totuşi, că nu este cazul
- să tragem concluzii de ordin istoric, antropogcografTc etc. Cu toaite acestea
ţinem să a:tragcm atenţia a1Supra unor chestiuni.
Ne buo\llfă faptuJ. că nwnărull aşezărilor cunoscute de tip »Mrugeni - ,,Pagyvan• «, cu
material airi.uşdean tîrziu, nepictait, a crescut în urma perieghezelor noastre, lărgind cu mult
şi spaţiul geograf11e ocupaJt de pur,tătorii acestei f azc tardive (Tîrnoviţa, nr. 11(1, Dejuţiu,
nr. 11/2), constaitarc care parc să întărească ipoteza noastră de 'lucru anterioară 24 •
A sporit şi mai mult numărul staţiuni,lor de tip »M~eni - ,,V1zlok"«, de Ja siîrşitul
secol-ului al III-lea - secolul al IV-Jca c.n., aşezări Între care putem amimi pe cca de
la Odorheiu Secuiesc - ,,Cădişeni•, cea de la Tăureni, apoi staţiunea Întinsă dintre localităţile
Lutiţa şi Măitişcni, şi, în sfîrşi.t, pc acea de 1a Dejuţiu ,,Locul rotund•. Presupunem că
putem conta şi pe alte aşezări ale aceleeaşi. populaţii locale.
In zona cercetată trebuie să amintim două locuri mai importante privind continui.tarea
vieţii, puncte cheie de topografie arheologică. Cel mai important complex arheologic pare a
fi (în afara teritoriului „Cotăţi.i Bud•, precum şi ,interiorul oraşului Odorheiu Secuiesc) ,,Locul irotund• de la Dejuţiu care oferă material arheologic din cd puţin patiru epoci distincte
(Il/2, V/3, VIL/4, VILl/1); urmează apoi aşezarea dintre Ltniţa şi Mătişeni ca.re prezintă
ma~ial din cel puţin două epoci diferite.
Aceste puncte merită o atenţie dcosc-bită din partea a:rhcologilor penitru planificarea
unor săpături sistematice în aiceastă zonă. Bazîndu-sc numai şi numai pe observaţiile făcute
pe teren, fără săpături simultane, în restul locurilor de descoperire nu am putut rcco·Lta decît
materiale aparţinmd unei singure epoci.
deocamdată

GEZA FERENCZI -

ISTVAN FERENCZI

RECHERCHES DE TOPOGRAPHIE ARCHEOLOGIQUE EN 1957-1970 DANS LA
PARTIE SUPr.RIEURE DE LA VALLtE DE TlRNAVA. MARE
Ue partic
(Resume)
Les auteurs du present compte-rendu on·t fai.t, durant 14 ans, des reconnai9Sanccs dans
la partie superieure de la va:llee de Tîrnava Marc (voir la carte anncxe). A l'occasion de ce~
,,p&i.egeses• ont ete decouverts plu~ieurs etablissements inconnus jusqu'ici dans la litterature
de specia.lire; pour Ies ·autres, deja connus, on a pu apponer aux informations anteriCUJI"es certaiines irectificatiOOJs d'ordre oronologiquc ou topographique. Le presertt travail ayant rurtout un
caractere de rapporit preliminai.re, Ies autcurs se bornent
la description succincte des differents ~tablissements ou lieux de decouvcrte, sans tirer pour l'instant des condusions de caractere topographico-aocheologique, -an-oropogJeog,r,aphique, historique etc.

a

24

G. Fercnczi, I. Ferenczi, în ActaMN, XII, 1975, p. 66-67.
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DESPRE INTERPRETAREA PUMNALELOR AKINAKES
DESCOPERITE PE TERITORIUL ROMANIEI

în nota de faţă ne vom referi asupra unor puncte de vedere şi concluzii pe care
C. Buzdugan le enunţă în lucrarea „Pumnale halJstattiene tÎrzii pe ,teri.toriul României", apă
rută în volumul Cercetări arheologice, II, Bucureşti, 1976 (p. 239-273).
Din formularea titlului, din partea. introductivă a lucrării, precum şi din preambulul
repertoriului rezultă că autorul va trata „toate descoperirile de pumnale hallstattiene tîrzii
de pe teritoriul României, atît c~le inedite cît şi cele intrate deja În literatura de specialitate". ·oi:
fapt se tntează un singur tip, •a cărni denumire, aceea de akinakes, cunoscută{ încă
.
de la Herodot, a fost şi este În exclusivitate utilizată în literatura de specialitate, română
şi străină, cînd se are în vedere această categorie. fără îndoială, denumirea nu-i era ştra~~ă
nici aUJtorului. Ea e însă eludată total, deşi (sau tocmai ·din motivul că) prin ea · îrisăşi,
denumirea implică o semnificaţie şi deci o interpretare general recunoscută În cercetarea
istorica,· 5nterpretare de care În lucrare se face, de asemenea, abstracţie. lgnorîndu-se ,::len.umirea sub care sînt cunoscute pumnalele de acest tip, se utilizează în schimb, din plin,
terminologi~ specifică şi general utilizată pentru designarea părţilor componente ale _acestei
arme: gardă cordiformă, bară transversală, miner cu antene ş.a.
Cine stăruie În lectură îşi dă însă foarte curînd seama că practicarea omisiunilor, Îmcu prezentarea denaturată a situaţiei reale,. constituie .însăşi concepţia pe care se
structurează ideile emise în această lucrare.

preună

ln introducere se afirmă că „problema pumnalelor hallstattiene urzii (de fapt cele de
tip- ak.in-~es, pentru că numai de acestea se ocupă autorul - n.n.) nu a constituiţ pînă
În prezent obiectul unui studiu special ... " Se ignoră însă faptul că toate aspectele esenţ,iale,
de_ principiu, au fost în amănunt discutate, cxistînd un pu~ct de vedere temeinic cot;iturat
în literatura de specialitate (română şi !itrăină) cu privire la a.tribuirea originii culturaI-~tnice
a aq:stui tip de pumnal, care punct de vedere se ÎntÎmplă să fie cu totul diferit de'. ~d
s,usţinut în lucrare. Dacă, dcplîngînd lipsa unui studiu spe<:ial, autorul are în vedere mod~litiţiie, maniera de lucru şi demonstraţie pe care Ic etalează în propria-i lucrare, atunci, fără
îndoială, are perfectă dreptate: un studiu care să trateze În acest fel problema pumnalelor
akiniikes nu s-a făcut nicicînd!
·
ln cele ce urmează nu ne vom opri asupra micilor inadvertenţe, care se pot strecura
în orice lucrare, ci asupra omisiunilor şi mai ales a modului În care sînt prezentate descoperirile şi, În consecinţă, aspectele esenţiale ale problemei. Vom începe· cu· repertoriul, şi observaţiile vor viza, mai întîi, descoperirile din Transilvania.
pentru Transilvania 17 puncte şi 24 piese: patru la AiuJ,
cîte două la Archita, Cipău, Ciumbrud şi Cristcşti şi cite unul la Arad, Batoş, Benic, Bratei,
Frata, ,Gădălin, Mări~elu, Mirislău, Năsal, Posmuş, Şaroş (denumirea actuală = Delcnii)
şi Teiuş. Cu excepţia Aradului, toate cel::lahe 16 puncte cu 23 piese - ce se ma~ează
În aria centrală, · intracarpatică, a Transilvaniei sînt cuprinse şi delimi.~ate într-o ·. zon,ă distinctă; V, pe harta de răspîndire din fig. 1.

· în repertoriu se

menţionează

https://biblioteca-digitala.ro

V. VASILIEV

102

De regulă, la Aiud se menţionează patru pumnale akinakes. Patru dă şi C. B. (păs
tnind şi ordinea în care sînt expuse în lista întocmită de Al. Vulpe 1). De fapt, în această
localitate se cunoaşte încă un exemplar, publicat de aproape cinci decenii 2 • Dacă această
omisiune poate fi inţeleasă (În sensul că ea s-a transmis din listele anterioare), menţiunea
toponimicului „Cinege•, ca punct de descoperire pentru piesa de la Aiud înserală la poziţia 2 punct de unde provine de fapt piesa dată la poziţia 3 - este mai greu cle
Înţeles. Cu totul de neînţeles ni se pare următorul fapt: de ce pentru piesele de la Aiud,
prezentate la poziţiile 3-4, se trimite, în notele 4 şi 5, cînd se citează articolele din AE,
1897 şi 1898, la numele lui M. Roska? De fapt, autorul articolelor din revistele respective
este K. Herepei! Toate acestea nu sînt În măsură să convingă că bibliografia c~tată a fost
consultată.
Dacă pentru Aiud sînt menţionate patru din cele cinci piese descoperite, în schimb
pentru Ciumbrud se dau două exemplare, deşi s-a aflat numai unul. Subliniem că în lucră
rile lui Şt. Ferenczi şi I. H. Crişan, la care se face trimiterea (în nota 23), nu se menţionează două pumnale Ia Ciumbrud 3 • Două pumnale se menţionează şi la Archita. Dacă
se ţine seama de o~rvaţia lui M. Roska, făcută chiar În lucrarea citată (în nota 7, respectiv articolul din ESA, 11, 1937, p. 170), cert e numai unul, al doilea putÎnd fi luat
În considerare doar ipotetic.

Ţinînd com de corectivele ce trebuiesc avute În vedere pentru Aiud, Archita şi Ci:umbrud, ar rezulta (după localităţile date în repertoriu) că În Transilvania intracarpatică (deci
fără piesa de la Arad) s-au aflat 22 pumnale akinakes în 16 puncte. In realitaJte, atît numărul pieselor, cit şi al localităţilor din Transilvania intracarpatică, În ca.re s-au 11iflat pumnale akinakes este considerabil ma.i mare, lui C. Buzdugan scăpîndu-i aproape o treime
din ele. In cifre absolute este vorba de omiterea a nu mai puţin de şapte puncte şi 10
pumnale.
Fireşte, omi,terea pumnalelor akinakes de la Băiţa (patru excmplarc)4, Budeşti5, Cîmpia
Turzii 0 , Finniniş 7 şi Stremţ8 ar putea fi, eventual, Înţeleasă, deoarece unele din aceste piese
erau (sau sînt Încă) inedite, iar altele erau în curs de publicare în momentul în care lucrarea lui C.B. era încheiată sau se afla sub tipar. InexplicabiJă rămîne însă omit.ere.a din
repertoriu a binecunoscutei săbii de tip akinakes de la Dobolii de Jos. Foarte probabil,
onus1unea se datorează faptului că autorul nu o consideră de acest tip. Dacă acesta este
motivul, el rămîne neîntemeiat, deoarece săbii de tip akinakes, de lungime comparabilă
cu cea de la Dobolii de Jos, se cunosc (numai!) În lumea scitică nord-pontică 9 • De-a dreptul
stranie este următoarea situaţie, anume includerea akinakes-ului de la Braşov (vezi harta
de răspîndire din fig. 1) În zona subcarpatică a Munteniei şi Olteniei (?!). Dacă, şi în ce

1 Vezi Necropola hallstattiană de la Ferigile. Monografie arheologicii, Bucureşti, 1967,
p. 59, n. 114.
2 M. Roska, în DolgSuged, 5, 1929, p. 84, fig. 2/3.
3 Vezi şi Şt. Ferenczi, în ActaMN, 4, 1967, p. 38-39.
4
V. Vasiliev, în Marisia, 6, 1976, p. 52-55.
5
Inedit, În Muz. Bistriţa; provine dintr-un mormînt de inhumaţie, scitic; inf. G. Marinescu.
0
Pierdut, rămas inedit; provine dintr-un mormînt de inhumaţie scitic, distrus odată cu
1umulul În care se afla; inf. Şt. Ferenczi.
7
Al. Matei, în ActaMN, 14, 1977, p. 63-70.
8 După informaţia primită, pumnalul s-a aflat Într-un mormînt de inhumaţie, ,c1tic,
distrus În această localitate. Al. Aldea de la Muz. Alba Iulia ne comunică însă că locul descoperirii ar cădea pe teritoriul satului vecin, Geomal, ce aparţine comunei Stremţ.
9 De exemplu la Kannir-Blur; vezi V. A. Ilinskaia, În ArhKiw, 20,
1966, p. 63,
fig. 2
-
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măsură, prin locul de descoperire (Braşovul), acest akinakes se plasează din punct de ve-

dere geografic în zona intracarpatică a Transilvaniei sau în zona subcarpatică a Munteniei
şi Olteniei, lăsăm citioorii s-o aprecieze. In ce ne priveşte, ne limităm la o singură observaţie. Chiar în cartierul Bartolomeu din Braşov, unde se presupune că• s-ar fi găsit ace~t
akinakes, I. H. Crişan menţionează vase bitronconice descoperite incidental, împreună· cu
craniu uman fără îndoială provenind dintr-un mormînt de inhumaţie şi dinţi de
cal. Aceste descoperiri, ca şi alte materiale (săgeţi scitice, inel de buclă cu capete conice)
aflate pe teritoriul Braşovului 10 , arată că akinakes-ul de aici aparţine şi deci trebuie
atribuit - grupului intrusiv scito-iranic din Transilvania intracarpatică şi nu grupului Ferigile, din zona subcarpatică a Munteniei şi Olteniei, unde, fără temei, îl include C. Buzdugan.
Recapitulînd cele expuse, rezultă că În Transilvania sînt atestate 24 puncte cu 33 pumnale akinakes certe (eventual 34, dacă se iau totuşi în considerare două exemplare la
Archita), din care 23 puncte cu 32 ,(sau 33) piese se concentrează În zona intracarpatică
a acestei provincii.
Să urmărim acum situaţia descoperirilor din zona subcarp,atică a Munteniei şi Olteniei
(zona a IV-a pe harta de răspîndire din fig. 1). După cum s-a arătat mai sus, pumnalul
akinakes de Ia Braşov nu poate fi indus, În nici un caz, În această zonă, deoarece atÎl
locul de descoperire, cit şi o serie de materiale aflaite pe teritoriul Br~vului, îl leagă,
indi-scutabil, de grupul scitic intrusiv din Transilvania intracarpatică .
.In privinţa celor două pumnale aflate la Ploieşti-Triaj, acestea, deşi prin locul de
descoperire se plasează În zona subcarpatică •a Munteniei, prin contextul În care apar nu
pot fi considerate ca ţinînd de cultura Ferigile. Motivul este următorul: respectivele pumnale
akinakes nu s-au descoperit în morminte de incineraţie de tip Ferigile, ci În tumuli unde
s-au aflat morminte de inhumaţie chi,rcite eneolirtice, tumuli În maiI1taua cărora, dup:i cum
o arată cde două pumnale akinakes, au înhumat ulterior (fiiră îndoială cu ocazia unui
raid) şi sciţii. De altfel, situaţii analoge (înhumări scitice În tumuli mai vechi) se cunosc
la Gurbăneşti (Ufov) 11 , în Transilvania intracarpatiică la Cipău şi Cîmpia Turzii, precum
şi la -nordul Pontului 12 • In orice caz, subliniem faptul că I. Nestor (ale cărui lucrări ~Înt
citate de C.B. la n. 51) nu menţionează vreun mormînt de incineraţie printre descoperirile
de unde provin cele două piese.
A cunoaşte, a menţiona şi mai ales a ţine mereu seama de contextul în care apare,
cu care se asociază În morminte o anumită categorie,1 constituie o obligaţie elementară şi,
totodată, unul din elementele esenţiale, determinant.e în interpretarea arheologică. A omite,
a nu lua În considerare acest aspect, cum procedează autorul lucrării la care ne referim,
înseamnă, de fapt, a denatura realitatea.

La p. 253 şi 265 se menţionează că În Ta:ansilvania şi Moldova majoritatea pumnalelor (de tip akinakes) ,,stau În legătură . . . cu inventarul mormintelor plane de inhumaţie". Nicăieri însă nu se faa: nici cea mai sumară menţiune despre faptul că, prin tota1i:tatea · caracteristicilor, adică ritu[ inhumaţiei, ritualul funerar şi inventar, acest grup de
morminte din Transilvania, ce se dovedeşte străin mediului loca,!, îşi află corespondenţe
identice, de ansamblu, numai În lrumea scitică nord-pontică. Se cochetează în schimb, din
nou, cu ideea „influenţei cUilrtura:le", susţinută mai demult de A. I. Mcliukova, deşi lucrări
recente au dovedit atît netemeinicia acestei teorii, cît şi faptul că ea contravine însăşi unităţii şi continuităţii În dezvoltare a culturii autohtone traco-daco-getice. Este adevărat că
pentru unele pumnale akinakes din Moldova, aflate incidental, nu se cunoaşte conte~tul în
10

11
12

Crişan, în OmD, p. 117-118; idem, CDGTr, p. 255, nr. 41.
Vezi D. V. Rosetti, În Materiale, 6, 1959, p. 795-796, 805-806, fig. 5, 6.
Pentru bibliografie vezi V. Vasiliev, în FI, 4, 1976, p. 91-93.
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care au apărut, • Există_ însă suficiente descopcri,ri cu context precizat şi, fapt semnificativ,
acest context e identic cu cel în care apar pumnalele akinakes din Transilvania intracarpatică13, excepţie făcînd doar cele patru piese aflate la Bîrseşti.
Tipologia . şi cronologia sînt discutate în paragrafele III-IV. Constatînd că preocupările în acest domeniu „se manifestau sub forma unor ob9efvaţii parţia.Jc, mai muh cu
caracter ocazional a, autorul se străduieşte să suplinească (fireşte, În maniera proprie Întregii
lucrări) această lacună, Împărţind conform schemei din fig. 10 52 piese (din cele
73 pc care le menţionează) în _trei grupe tipologice: A, B, C. Grupa A e subîmpărţi-tă la
rindul ei in cinci variante, grupa B în nouă variante şi grupa C În şase variante. Deci,
În total ne sînt oferite 20 variante, fapt cc ne face să presupunem că, dacă autorului
îi erau cunoscute toate piesele din Transilvania, a.m fi avtn un număr şi mai mare de
variante.
Pentru a reliefa modul în care se tratează în lucrare problema tipologiei şi cronulog.iei, considerăm că sint suficiente doar cîteva observaţii. în clasificarea făcută nu s-a
ţinut cont, în primul rînd, de faptul că, datorită procedeului de execuţie, care e forjarea
liberă (şi nu prin ştanţare sau turnare), nu există două piese absolut identice. De altfel,
menţionăm că situaţia este aceeaşi şi la nordul Pontului. De asemenea, nu s-a ţinut cont
de contextul cronologic În care s-a aflat fiecare piesă, fapt cc ar fi oferit pmibilitatea unei
datări mai strînsc in cazul multora din ele. Totodată, s-ar fi evitat astfel o scrie de încadrări cronologice eronate, cum e de pildă caz.ul rn pumnalul (cu antern:) de la Cipău,
care În tabelul din fig. 11 c datat În secolele V-IV î.e.n. (:-!), de\i toate descoperirile din
cadrul acestei necropole au un caracter pregnant arhaic. lată şi alte exemple. Pumnalul
akinakes (un singur exemplar!) descoperit În necropola de caracter scito-iranic de la Ciumbrud, se datează clar, prin Întreg inventarul mormintului nr. 2 in care a apărut (şi prin
datarea Întregii necropole) în secolul VI î.c.n. în mod cu totul surprinzător, C.B. nu oferă
acestui pumnal (ca şi celei de a doua piese de la Cipău) nio o d.uare (vezi fig. 11). Deşi
la Cristeşti (necropolă arhaică, de sec. \'I î.e.n.) au apărut În cadrul aceluiaşi mormînt
(nr. 9) două pumnale akinakcs, În tabelul din fig. 11 unul c datat În secolele VI-V,
iar al doilea e lăsat ... fără datare. Probabil În compensaţie, pumnalul de la Batoş e datat
de două ori, în feluri diferite: şi În secolul VI ~i in secolele VI-V î.c.n. (tot fig. 11).
Nc:ţinînd cont de contextul cronologic, autorul ~i-a anulat posibilitatea de a observa care
sînt şi cum evoluează diferitele clemente sau păqi componente ale pumnalelor În cadrul
fiecărui tip şi de la o fază la alta. Astfel, schema pe care o imaginează arc un caracter cu
totul artificial şi nefuncţional şi nu oferă nici un reper asupra evoluţiei tipologice şi cronologiei pieselor.
La concluzii se afirmă mai mtu că „Cele 7 J de pumnale descoperite. . . În 52 puncte
geografice deosebi te dovedesc folosirea lor intensă şi, totodată, răspîndirea acestora _pe un
spaţiu vast" şi că „In perioada lor de ma:itimă dezvoltare. . . se răspîndesc, cu uncie mici
excep\ii, pe Întreg teritoriul României ... " în cc măsură este reală această afirmaţie, cititorul o poate deduce chiar din hart~ ck răspîndire din fig. 1. Urmărind această hartă,
oricine poate constata că, de fapt, marea majoritate a pumnalelor akinakes se concentrează
în douii zone restrînse, situate de-o parte şi de alea a Carpaţilor răsăriteni, anume în
Moldova şi În centrul Transilvaniei intracarpa,tice, adică tocmai acolo unde se grupează
mormintele de inhumaţie care, prin ritualul funerar şi celelalte categorii de inventar (săgeţi
souce, aplici de tolbă, vîrfuri de baldachin, oglinzi - inclusiv de tip nomad - cochilii
Kauri, mărgclf' de caolin etc.) se dovedesc identice cu cele scitice nord-pontice, da,r străine
13 Vezi C. Iconomu, · în Cercetări istorice, S. N., 6, laşi, 1975, mai ales p. 62 ş1 urm.;
Virgil Mihăilescu-Bîrliba, În Thraco-dacica, Bucureşti, 1976, p. 109-116.
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culwrii autohtone. Raportînd pumnalele din :Moldova, aflate În morminte de inhumaţie, la
cele patru piese descoperite în mormintele de incineraţie de la Bîrseşti, rezultă că În mormintele de inhumaţie de caracter scitic din această zonă s-au aflat de peste /apte ori mai
multe pumnale. în marea necropolă autohtonă de incineraţie de la Ferigi-k, În cca. 200 morminte, s-au aflat patru pumnale akinakes. ln grupul scitic de inhumaţie din centrul Transilvaniei, cu un număr aproximativ egal de morminte, s-au aflat 32. Făcînd raportul, rezultă că la un număr aproximativ egal de morminte - În grupul de inhumaţie sci·tic
din Transilvania s-au aflat de opt ori mai multe pumnale de tip akinakes. Dacă se arc
în vedere faptul că în numeroase alte morminte sau necropole· de incineraţie autohtone
contemporane, nu au apărut pumnale akinakes, atunci decalajul proporţiei Între pumnalele
descoperite în grupul scitic din Transilvania şi necropolele autohtone este, În realitate, mult
mai

8

mare de - •
1

Tabloul real al repartiţiei descoperirilor oferă deci o imagine cu totul diferită de
aceea pe care a dorit s-o înfăţişeze C.B. Pe teritoriul României, pumnalele akinakes apar
ca o categorie specifică numai mormintelor de inhumaţie din centrul Transilvaniei şi Moldova, morminte ce-şi află analogii strînse în lumea scito-iranică nord-pontică. Dimpotrivă,
faptul că ele apar sporadic, doar Într-un număr infim de morminte şi numai În unele
~cropole de incineraţie cc aparţin populaţiei autohtone traco-daco-getice, arată că în cadrul
culturii . locale, tradiţionale, ace.st tip de p1J1nnal a,re un rara-eter incidental şi nespecific. ln acest sens - fă!ră a forţa nota - considerăm că e cît se poate de semnificativ
următorul aspect. 1n necropola de inhumaţie scitică de la Aiud, unde s-au semnalat 14 morminte, au apărut cinci pumnale akinakes. Raportînd numărul mormintelor (14) şi pumnalelor akinakes ·(cinci) de la Aiud la cele cca. 200 morminte şi patru pumnale de ia Ferigile,
rezultă că În necropola scitică de la Aiud proporţia pumnalelor akinakes este de cca. 17
ori mai mare faţă de necropola autohtonă de la Ferigile.
Astfel ., ... atribuirea dacă nu În Întregime, măcar a unei mari majorităţi a pumnalelor (de tip akinakes - n.n.) de pe teritoriul României populaţiei autohtone, respectiv geticea, cum afirmă C. B. la p. 266 şi 272, se dovedeşte deci a fi în tota1ă contradiqie cu
situaţia şi repartiţia reală a descoperirilor, deoarece marea majoritaite a pumnalelor akinakes de pe teritoriul României au fost aflate În mormintele de inhumaţie de caracter scitic d:n Transilvania centrală şi Moldova şi nu în cadrul culturii autohtone, tradiţionale,
traco-daco-getice.
ln ceea ce priveşte originea scito-iranică a pumnalelor akinakes, ea e atît de bine
precizată, Încît nu considerăm necesară aici o nouă subliniere. Menţionăm totuşi faptul că,
aşa cum o arată noile descoperiri, pumnalele akinakcs au apărut în aria culturii Karasuk
din Siberia central-vestică, adică În aria de baştină a populaţiilor nord-iranice (sciţi, saci,
massagcţi etc.) 14 şi că, din totalul pumnalelor akinakes cunoscute în Europa, marea majoritate s-au aflat, totuşi, În aria scitică nord-pontică.

Apare deci cu toru.I neîntemeiată afirmaţia făcută la p. 265 şi anume că, pentru
pumnalele de acest tip de pe teritoriul României „Filiaţia cu epoca bronzului şi etapele
hallstattiene anterioare, urmărită pe calc tipologică, la care s-ar putea aidăuga şi una stilistică ... • ar dovedi originea lor locală. Referitor la filiaţia tipologică „cu epoca bronzului şi
etapele hallstattiene anterioare", ca să poată fi presupusă şi mai ales acceptată, ar fi fost
necesar să fie şi demonstrată printr-o serie evolutivă locală, în care să se regăsească elementele caracteristice pumnalelor akinakes. Cele cîtcva săbii cu antene din Transilvania, da14

A. I. Terenojkin, KHMMepHHU.bl, Kiev, 1976, p. 131-132.
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ta:tc în Ha.B2, şi ele de origine central-europeană 1 5, sînt însă de cu totul alt tip decît
pumnalele akinakes.
Referitor la „filiaţia stilistică", prin care se încearcă să se acrediteze ideea originii· locale a pumnalelor akinakes, ea e „argumentată" pe baza unui motiv ornamental geometric
aflat pe un singur pumnal (Curtea de Argeş), motiv apropiat de cel aflat pe două vase
descoperite la Basara,bi. Se trece însă 5Ub tăcere faptul că la Basarabi pumnalele sînt de cu
totul alt tip, şi că În această necropolă, ca şi în Întreaga cultură autohtonă anterioară, nu
apar pumnaJc akinakes sau vreun tip din ca.re ele să poată fi derivate. ·
Fireşte, discutabile sînt şi alte puncte de vedere emise şi susţinute în lu,crare. Consid.erăm Încă că cele Ja care ne-am referit sînt de natură să evidenţieze În suficientă măsură
maniera În care a fost tratată problema în ansamblul ei. Dacă piesele cunoscute ar fi fost
prezentate obiectiv, conform situaţiei reale a descoperirilor, lucrarea avea toate şansele să
ofere - cel puţin - un prim repertoriu al pumnalelor de tip akinakes aflate pe teritoriul României, repertoriu care, cu toate lipsurile - unele inerente - era de mare utilitate.
Omiterea repetată a aspectelor esenţiale, omitere care a dus - de fapt - la denaturarea
situaţiei reale, uncie idei contradictorii, marile lacune în ceea ce priveşte prezentarea obiectivă
.i.
descoperirilor, precum şi emiterea, respectiv susţinerea fără vreun temei sau acoperire
faptică a unor puncte de vedere ce se dovedesc contrare realităţii, fac ca lucrarea în discuţie să se situeze În afara limitelor minime de valoare ştiinţifică şi obiectivitate absolut necesare În cercetarea istorică.

VALENT! N V AS! LI EV

SUR L'INTERPRETATION DE." POIGNARDS AKINAKES
DECOUVERTS SUR LE TERRrfOIRE DE LA ROUMANIE
(Resume)
L'auteur discute toute une serie de problcmes souleves par l'article de C. Buzdugan,
portant le titre „Poignards hallstattiens recents dans le territoire de la Roumanie", pa-ru dans
,,Cercetări arheologice", II, Bu.carest, 1976 (p. 239-273).
0n y fait plusieurs observations critiques sur la maniere dans laquelle C. B. presente
Ies decouvertes, fait l'encadrement typologique, chronologique et l'attribution ethno-<:ulturelle
des poignards de type akinakes decouverts sur le territoire de la Roumanie.

15

Vezi Al. Vulpe, op. cit., p. 61.
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UNELE REFLECŢII îN LEGA TURA CU
REGATUL LUI BUREBISTA

Rîndurile de faţă* nu au şi nu pot avea pretenţia unei sintez~ despre un subiect J\."
cea mai acută actualitate: Burebista şi stat~l său. Preocupările mele exclusiv dobrogene nu
mi-ar permite abordarea frontală a unui subiect de amploarea celui enunţat.
Fie-ne deci îngăduit să considerăm că şansa pe care am avut-o de a descoperi ~i publica inscripţia pomenind un vicus Arcidava ne permite totuşi să ne apropiem - cu toată
reţinerea de rigoare nu numai de aspectul dobrogean al fenomenului Burebista, ci ~i de
coordonatele mai largi ale acestei personalităţi, priit care strămoşii noştri vor intra definitiv
În istoria universală 1 •
Rezumînd concluziile la care ajungeam prin publicarea amintitei inscripţii
în depli,ni
2
3
concordanţă cu cele ale lui Hadrian Daicoviciu şi, parţial, Nicolae Gostar
credem a
putea susţine în continuare că Acornion, beneficiarul decretului dionysopolitan, s-a deplasat mai Întîi la o căpetenie locală dobrogeană, al cărei sediu se afla la Argedava (Arcidava
reprezintă o latinizare pe care o Întîlnim de pildă şi În numele anticei Vărădia judecind
după mărturiile lui Ptolemeu 4 'Apyt8ctuct şi apoi ale hărţii peutingeriene 5 sau ale
6
Geografului ravennat - Arcidava sau chiar Arcidaba) şi apoi, după un timp mai mult sau
mai puţin îndelungat, s-a dUJS în misiune chiar la Burebista.
Cită vreme filiaţia Între dinastul de la Argedava şi Burebista părea un bun CÎştigat,
localizarea Argedavei pe Argeş, eventual la Pope$ti, părea dacă nu logică (vezi Arcidava de
la Vărădia care nu stă pe Argeş), măcar acceptal,ilă.
Apariţia unei Arcidave În teritoriul histrian schimba Însă radical datele problemei
cum o intuise Ha.drian Daicoviciu - iar obieqiile formulate cu prilejul comunicării mele,
după care Arcidava menţionată În 166 e.n. de cînd datează inscripţia găsită la Histria
- n-ar fi existat în primul secol dinaintea erei noastre, nu sînt de natura să ne schimbe
convingerile7 • Ideea unei depopulări a Dobrogei către sfîrşitul perioadei elenistice şi a unei
repopulări cu element,e nord-dunărene sau sud-balcanice în epoca romană apărată cu căl
dură de T. D. Zlatkovskaia8 , A. Alfoldy 9 sau K. Juglev 10 îşi găseşte încă suporteri

aşa

*1

Comunicare ţinută la Sesiunea Pontica, 1976.
Al. Suceveanu, în RevRHist, 14, 1, 1975, p. 111-118.
2
H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 30-47.
1
N. Gostar, În Analele ftiinţi/ice ale Universităţii „A. I. Cuza" lafi, seria istorie, 16,
1, 1970, p. 57-60.
4
Ptol., 3, 8, 4.
5 Tab. Peut., 7, 3.
6 Geogr. Ravenn., 4, 14.
7
Obiecţii de această natură au ridicat atunci P. Diaconu şi Al. Vulpe. Vezi de altfel
şi M. Babeş, în SC/V A, 25, 2, 1974, p. 228, cu atÎ-t mai surprinzător cu cît acest autor
postulase cîndva (SCJV, 22, 1, 1971, p. 19-45) continuitatea getică din Dobrogea.
8
T. D. Zlatkovskaia, Mezia v /-// 1Jekah naşei erî, Moscova, 1951, p. 84-99
1 A. Alfoldy, în /RS, XXIX, 1939, p. 30-31.
1 K. Juglev, Musaica, 6, 1966, p. 55, n. 13.
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printre arheologii sau epigrafiştii români. Se speculează încă excesiv argumentul Încetării unor
necropole de tip Tdiţa 11 , Murighiol 12 sau Satu Nou 13 Ia începututl secolului al III-!lea
î.e.n., dar se uită că aşezarea de la Tariverdi 14, de pildă, continuă pînă !În secolele II-I
î.e.n. Ar fi, pe de altă parte, intoresant de răspuns - în această viziune - cine sînt geţii
menţionaţi de Cassius · Dio cu prilejul campaniei lui Crassus' din 29/28 î.e.n. sau cei pomeniţi
de Ovidius în jurul Tomis-ului?
Problema ar merita, credem noi, o atenţie specială, fie şi numai printr-o discuţie de
metodologie. Pînă atunci să revenim însă la Arcidava histriană, prin anii 70-60 î.e.n. probabil o aşezare importantă aflată undeva în zona înglobată mai tîrziu în marele teritoriu
histrian.
In legătură cu ea, academicianul Emil Condurachi - într-o conferinţă prezentată la
Mui.eul Naţional de Istorie în toamna anului 1975 - a emis o nouă ipoteză, potrivit cărei.a
Arţcdava dobrogeană ar fi putut constitui una din reşedinţele tatălui lui Burebista. Fără a
avea elemente care să ne facă să Împărtăşim acest punct de . vedere, trebuie să recunoaştem
că soluţia nu este inacceptabilă. În această nouă viziune ar trebui să admitem că puterea
getică se întinsese în Dobrogea încă Înaintea anilor 62/61 î.e.n., cînd este înfrînt Hybrida 15 •
In fruntea trupelor vrăjmaşe guvernatorului roman, s-ar fi putut afla deci Burebista, aşa cum
a presupus mai de mult V. Pârvan 16 , iar steagurile capturate atunci urmau să fie găsite de
Crassus în aşezarea de la Genucla 17 • Cucerind mai tîrziu Olbi::i - pare dealtfel şi mai logic
ca Dobrogea să fi fost deja înglobată în regatul getic înaintea atacului Olbici - Burebista
avea să controleze, În Înţelegere cu Pompei, cea mai marc parte a sudului Dunării şi doar
infrîngerea triumvirului l-ar fi obligat să-şi înăsprească comportarea faţă de acele cetăţi care
încercau acum să-şi sacrifice aJUtonomia înaintea dictatorului Cacsar 18 •
În sprijinul acestei ipoteze s-ar putea invoca de altfel şi un argument care a scăpat
pînă acum. Rîndul 22 al inscripţiei dionysopolitane În cinstea lui Acornion Începe din
ceea ce este păstrat astăzi cu ... e:, Te: Tou (3ctcnH(l)c; Bupe:(3laTct, - [ve:(l)CJT]d tiind o
conjectură a lui Latîşev, Kalinka şi Fr. Hiller von Gaertringen, pornind probabil de la
formularea lui Strabo, după care Burebista şi-a făurit statul În puţini ani 19• Inrregind Însă
rîndul respectiv cu ln-Jd Te:, ceea ce ar suna foMte corect în limba greacă, numărul de
litere nemaifiind de 44, ci de 41 faţă de cele 38,40 sau 41 ale rîndurilor de mai sus sau
mai jos şi, aşa cum îmi sugerează colega Liana Lupaş, forma corectă a lui ve:(l)anl fiind de
fapt ve:(l)aTl (diftongarea tîrzie nefiind Întîlnită În inscripţie), ar urma să Înţelegem că „îndată după" iernatul lui Hybrida la Dionysopolis, deci prin 62/61 î.e.11., şi nu deabia• în
vremea din urmă" - cum s-ar traduce ve:(l)anl - Acornion merge în misiune la Burebista, care devenise „cel clintii şi cel mai mare dintre regii Tracici, stăpîn al ţinuturilor de
dincolo şi de dincoace de fluviu" (trad. D. M. Pippidi) 20 •

*
11

G. Simion, Gh. Cantacuzino, în Materiale, VIII, 1962, p. 373-381.
Exp. Bujor, în Dacia, N. S., II, 1958, p. 125-141.
13 B. Mitrea, în OmD, Bucureşti, 1960, p. 409 şi urm.
14
M. Berciu, Din istoria Dobrogei, Bucureşti, vol. I, 1965, p. 29, 90, 94-95,, 98,
100-102, 109, 112, 120.
15 Cass. Dio., 38, 10, 1-3.
16 V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 78.
17 Cas.s. Dio, 51, 26, 5.
18
Al. Suceveanu, op. cit., p. 115-118, unde se insistă ampra ideii u1, ~i penetraţii
mai tîrzii a lui Burebista În eşichierul politic dobrogean.
· 19 G. Mihailov, lnscriptiones GraectU in Bulgaria repert~, 12 , Sofia, 1970, p . .51-56,
nr. 13.
20 D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, Bucureşti, 1, 1965, p. 287.
12
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Lăsînd în sarcina viitorului să decidă asupra veridicităţii acestei n01 viziuni

istorice,
oricum extrem de interesante, să reţinem .doar că şi pentru Emil Condurachi, aşa cum o gîndiseră dealtfel rînd pc rînd V. Pâr.van 21 , C. Daicoviciu22 sau R, Vulpe 23 ultimii trei În
legătură cu originea munteană sau transilvăneană a lui Burebista nu este exclusă ideea
mai multor Ieşedinţe regale. Este oare de con-siderat acest fapt ca o dovadă a ~tadiului incipient al regatului lui Burobista, eventual al predecesorilor lui? In Ioc să formulăm noi în~ine un răspuns, să dăm mai bine cuvîntul lui Rostovţev care în legătură cu Regarul seleucid se exprima după cum urmează: ,,Principalele patm baze a ceea ce se numea Siria Soleucidică
(:Ee:)..e:uxl,;)
erau j:ele patr_u capitale greco-macedonene. Dintre ele Antiochia pc
Orontes, uşor accesibilă pe mare dar nu şi pe uscat, era capitala politică. Apameea, mai
in interior, era principalul centru militar. Seleucia în Pieria şi Laodiceea, aşezate pe mare,
erau cele două porturi care trebuiau să ţină deschise contactele cu lumea greacă, chiar dacă
coasta occidentală a Asiei Mici ar fi fost definitiv pierdută 024 •
Vedem deci cum într-un stat prin excelenţă descentralizat (să nu uităm anecdota după
lare Seleucos, în viziunea lui Plutarh, se plîngea de numeroasele scrisori pe care trebuia
~ă le citească sau redacteze), fără legi seri.se şi avînd o serie de zone În care prezenţa autorităţii regale era cel puţin îndoielnică, existenţa mai multor capitale era ·aproape o necesitate25. Nu vrem prin aceasta - anticipînd cumva asupra concluziilor noastre - să tragem
un semn de egalitate Între statul seleucid şi formaţiunea lui Burebista, dar ne Întrebăm, de
pe acum, dacă viziunea noastră, a celor moderni, despre statele antice nu poartă pecetea unei
situaţii care Începe să se prefigureze deabia mult mai tîrziu, către sfîrşitul perioadei feudale.
Desigur, mi s-ar putea reproşa, ca unul care mă ocup cu precădere de perioada romană, că
Imperiul roman reprezintă cel mai bun contraargument la afirmaţia anterioară. Parţial da,
dar să ~u uităm că în afara unei impecabile organizări militare - nici aceasta însă cu efecte
prea durabile _: organizarea administrativă şi cu atît mai mult cea economică poartă amprenta unui slogan pe care Rostovţev26 , modernizîndu-1, nu-l Înţelegea însă mai superficial
cînd îl transpunea prin cunoscutul principiu al lui Fran\ois Quesnay; ,,laissez faire, laissez
passer•. Revenind însă la analogiile cu regatul seleucid - pe care, ca un apărător, şi el,
al tezei potrivit căreia modul de produqie din societatea geto-dacică nu e sclavagist ci asiatic, altfel spus tributal, I. H. Crişan, În recenta sa lucrare, ar fi trebuit să le aibă în vedere
tot atît dacă nu chiar mai mult decît comodele şi uneori inutilele referiri la De bello Gallico
al lui Caesar27 să Încercăm, la rîndul nostru, să recapitulăm relaţiile de producţie care
caracterizau societatea geto-dacică din primul secol Înaintea erei noastre.
Desigur, În bună metodă materialist istorică, prima chestiune care se pune la începutul unei astfel de anchete este aceea a clasei angajat.: direct în procesul de producţie: Dacă,
cum se ştie, astfel de preocupări au lipsit din istoriografia mai veche, de la V. Pârvan la
G. Daicoviciu, este sigur că meritul ultimului autor citat nu-i cu nimic de neglijat - cum
ar lăsa să se Înţeleagă M. Babeş 28 atunci cînd formula, prima oară în 195029 , · teo.ria
orînduirii sclavagiste Începătoare În vremea lui Burebista. Considerăm deci şi rioi că această
21
22
23
24

V. Pârvan, op. cit., p. 81.
C. Daicoviciu, în lstRom, I, 1960, p. 284.
R. Vulpe, în OmD, p. 563.
.
_
M. I. Rostovţev, Storia economica e sociale del mondo elenistico, Florenţa, 1, 1966
( = traducerea ita_liană a, .ediţiei a 2-a, Oxford, 1953), p. 500.
25
A. B. Ranovici, Elenismul şi rolul său istoric, Bucureşti, 1956, p. 158.,...--189.
26 M. I. Rostovţev, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford,
1971 2, p. 91.
27
I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1975.
28 M. Babeş, în SC/VA, 25, 2, 1974, p. 239.
29 C. Daicoviciu, în SC/V, 1, 1, 1950, p. 147.
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VIZlune este meritorie în măsura în care răspundea unor fireşti şi stringente preocupări ale
tinerei istoriografii marxiste române, chiar dacă Între timp urmaşii marelui: i'Storic socotesc
acest punct de vedere depăşit. Spunem meritorie, n-ar fi decît pentru că În repl.id la ~est
pe atunci nou punct de vedere - mai clar formulat în 1954 30 - profesorul D. M. Pippidi
aducea o contribuţie de o inestimabilă valoare la această oricum spinoasă problemă. Pornind desigur de la criticile pe care W. L. Wcstermann le aducea cifrelor de sclavi indicate
de Athenaios pentru Athena31 , D. M. Pippidi respingea autoritatea creatorului Ospăţului sofiş
tiior în materie de sclavaj - nu însă şi in alte domenii - postulînd la dardani deci şi la
daci existenţa unor relaţii de „clientelă" Între nobili şi marea masă a ţăranilor agricuhori 32•
Atîta doar că termenul de „clienţi" - identificat la Caesar şi desigur însuşit de I. H. Crişan33 ni se pare a fi mai vag decît acela de ţărani semidependenţi, aşa cum trebuie să
fi fost în realitate cei geto-daci, şi În legătură cu care nimeni altul decît profesorul Pippidi34 ,
urmînd desigur concluziile unui E. Bickermann 35 , G. I. Luzzatto 36 sau A. B. Ranovici 37 ,
formula cele mai clare şi mai documentate gînduri. Identificaţi pe o zonă imensă - din
podişul Anatoliei şi pînă pe coasta de nord a Mării Negre, ceea ce-i va permite academicianului Emil Condurachi, printre alte argumente, să-şi pună întrebarea dacă lumea greco-romană nu reprezintă o excepţie periferică faţă de cea indigenă europeană 38 aceşti ţărani
legaţi de satul lor
(t8!a. xwµ'I))
aveau să constituie principala forţă de produqie În agricultura antică. Dacă la acest punct de vedere, asupra căruia nu ştim ca În istoriografia română să se mai ridice obieqii Întemeiate, adăugăm că textele antice ne informează despre
existenţa unor pileati-tarabostes reprezentînd aristocraţia - şi a unor capillati-comati foarte probabil oamenii de rînd 39 (opinia lui I. H. Crişan care vede În aceştia din urmă pe
cavaleri este ingenioasă dar ea este din nou tarată de comparaţia cu lumea celtică; Cassius
Dio afirmă clar că Decebal i-a ales pe cei mai buni dintre aceştia pentru a-i trimite în solie
la romani, deci nu era nevoie să fi deţinut neapărat un rang social preeminent) 40 - rezultă
că avem suficiente elemente pentru a susţine că societatea geto-dacică cunoştea împarţ1rea
În clase sociale, fenomen care, cum se ştie, constituie premisa depăşirii or,îndui·rii gentilice.
Desigur, simpla apariţie a unor clase sociale antagoniste nu implică şi ideea de stat, dar
cum asupra unor elemente anexă ne vom permite să revenim, să menţionăm de pe acum că
în jurul acestei pasionante probleme s-au formula,t recent două puncte de vedere diametral
opuse: cel al lui Hadrian Daicoviciu 41 şi cd al lui Mircea Babeş 42 , dispută care consmu1e
dealtfel şi pretextul intervenţiei noastre. Fără a fi scutită, principial, de unele obiecţii,
socotim că lucrarea Dacia de la Burebista la cucerirea romană reprezintă pînă la ora actuală
cea mai lucidă punere Ia punct a subiectului. Ideea de bază a acestei lucrări este că toate
datele -arheologice, istorice, administrative, dinastice etc. converg spre demonstrarea
existenţei statului dacic de la Burebista la Decebal. Or tocmai această ultimă concluzie este
Idem, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 130.
W. L. Westermann, apud D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a Romaniei,
Bucureşti, 1966 2, p. 521, n. 4.
12 D. M. Pippidi, op. cit., p. 519-523.
11 I. H. Crişan, op. cit., p. 172-196.
H D. M. Pippidi, op. cit., p. 120-166.
35 E. J. Bickermann, /nstitutions des Seleucides, Paris, 1938, p. 176-185.
18 G. I. Luzzatto, Epigrafia giuridica greca et romana, Milano, 1942, p. 66-71.
17 A. B. Ranovici, op. cit., p. 167--:-179.
an cm. Londurach1, :':Jources arcbeot-:Jg1ques de ta cl'Vll1sat1on europeenne. C"olloque
international Mama'ia (Roumanie) 1-8 septembre 1968, BU1Cureşti, 1970, p. 214.
19 In ultimă instanţă vezi H. Daicoviciu, op. cit., p. 80.
40 I. H. Crişan, op. cit., p. 182.
41 H. Daicoviciu, op. cit., p. 76-91.
10

11
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conte9tată frontal de Mire.ca Babeş pentru care nici politica externă a lui Burebista mai
curînd expediţii de pr.adă decît urmare a unui plan măcar strategic dacă nu chiar politoc nm lista regilor daci de la Burebista la Decebal, ·nici aspectul arheologic - cetăţi_le dacice
din Munţii Orăştici,, cetăţi.le din cîmpia munteană etc. - nu justifică o asemenea opinie.
Admiţînd că soluţia modului de produeţie asiatico-tributal îl aduce pc H. Daicoviciu
mai aproaee de realitate, M. Babeş conchide: ,,După părerea noastră, chiar şi În lumina
acestui fel de •a vedea 1uiorurilc, existenţa statului geto-dac, de la Bun:bista la Decebal, nu
devine o realitate şi nu poate fi mai uşor proba.tă• 41 • Punctul de vedere al colegului nostru
este ,aşa.dar clar şi, în lumina calităţilor sale indiscutabile de cercetător avizat - demonstrate
dealtfel şi în această recenzie - , socotim că o opţiune din partea noastră n-ar face decît
să-i pună în valoare pcnotrantelc-i observaţii şi, oricum, curajul de opinie.

Avem în vedere, cînd fodrăznim să vorbim de o opţiune, faptul că textul lui Strabo
VH, 3, 11 (C 303!/304) parc a fi fost folosit, În general, mai curînd În traducere dccît În
originalul care sună precum urmează:
Twv 8-1) rcrwv ,a µe:v 1ta:">.cua: ciqida~w. '!'IX 3'&:lc; -fiµiic; ij3'1) TOIIZU't'CX U1t'ijp~i;:· Bo,pe:f3la-ra:c;, ă.v~p
rs-r'l)c;, i:ma-ra:~ e:rtL T~"tl TOU l~h,ouc; b,a-rixala:v, ă.vna:'311: x;:xa:xwµivouc; -rouc; ă.v~pw1touc; U1t0
auxvwv 7to">.iµwv xa:l -roaou-rov l7tfipe:v ă.ax71al!:L xa.l "'FJ~E:I xa.l T<i> 7tpoa!xe:1v 't'OLc; 7tpoa-rcxyµa:cnv
wa-r' o">.lywv H<ilV !J,E:"(ClA'l)"tl ă.px¾Jv xa:na-r71aa:-ro ...

Traducerea lui cit mai corect posibilă este „Să las deoparte lucrurile (istoria) mai vechi
cele dinspre noi (şi nu cum se traduce greşit în Izvoare, p. 237 „din vremea
noastră") ~nt următoarele: Burebista, bărbat get, aşez.indu-se la conducerea ne-amului (său),
i-a preluat pe oamenii înrăiţi: de necontenitele războaie şi intr-atÎt i-a înălţat prin exerciţm
m.ilitair) nu ,~abstinenţă", cum traducea Pârvan), cumpătare şi supunere la legi, încît în
puţini ani a făurit un marc stat ... •. Dacă despre ultimul cuvînt (stat = cipx-1,) s-a mai
discutat (singura excepţie pc care o cunoaştem de la traducerea „stat" aparţine regretatului
Macrea44 şi M. Ba:beş se grăbeşte să o adopte 45 fără să se întrebe dacă xa:&la-r'l)!J,L nu cere
neapărat un substantiv concret de tipul qipoup'l)µa:, -rupa:vov, ifpxov-ra:c; şi nu unul abstract,
„stăpînire•, căreia în treacăt fie spus i-am aplica mai greu epitetul µe:ycxA'I));
ca şi despre
o">.lywv &wv, Înţeles fără excepţie ca indicînd un timp foarte scurt (vezi greşeala mai sus
semnalată referitoare la e:l,; 7J!J,ii,; = ,,dinspre noi" şi nu „din vremea noastră•, Strabo trăind
între 63 î.e.n. - 19 e.n., la care se mai adaugă desigur şi influenţa presupusului [ve:wcr-r)d
din epigrafa dionysopolitană), fără să se aibă În vedere că geograful din Amaseia putea să
compare admirativ perioada relativ scurtă În care s-a creat acest stat cu altele a căror istorie seculară o cunoştea poate şi mai bine, este sigur că moda!lităţi,le alese de Burebista pentru
a-i înălţa pe geţi au fost Înţelese mai curînd sumar. Astfel, chiar dacă în lz.voare 48 traducerea
este mai corectă decît la Pârvan 47 , nu Înţelegem cum !ax'l)aLc;, vfitj,1c; şi 7tpoatxe:1v -roi:c;
7tpoa-rcxyµa:a,v au reţim1t atît de puţin atenţia specialiştilor. In ceea ce priveşte iiax'l)alc;, chiar
da.că la Strabo el poate fi tradus În două locuri (XV, 1, 61; XVII, 1, 29) prin „ascetism",
este murit mai plauzibil ca el să fie întrebuinţat aici cu sensUJ} lui de bază, ,,exerciţiu, priactica,
antrenament•. Dacă mai avem În vedere În plus faptul că Xcnofon (Cyropedia, VIII, 1, 34)
vorbeŞte de o iiax'l)a1c; TC0Ae:µ1x71 iar În IG 2, 478, r. 18 de o !aX'l)CJI~ lTCmx71, realizăm că
nimic nu ne opreşte să traducem respectivul termen prin „exerciţiu militar", singurul capabil

ale

geţilor,

42
48

44

45

46
47

M. Babeş, op. cit., p. 217-24'4.
Idem, op. cit., p. 239.
M. Macrea, în SC/V, 7, 1-2, 1956, p. 120.
M. Babeş, op. cit., p. 221, n. 12.
Izvoare privind istoria României, Bucureşti, 1, 1964, p. 237.
V. Pârvan, op. cit., p. 74-75.
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pe geţi în situaţia să poată ridica o '3l'mată - fie şi numai în VlZJunca lui Strabo
de 200.000 de oameni 48• Şi pentru că sîntcm la acest capitol, fie-ne îngăduit să distingem

sa-1 pună

-

Între campaniile din vest şi sud-vest (celţii, respectiv Macedonia şi Illyria) şi campania sa
fi decît să-l cităm pe Dion Chrysostomul, că a urmărit şi
realizat luarea - prin bună Înţelegere, uneori cu forţa - a tuturor oraşelor greceşti de
la Olbia la Apollonia49 , în cadrul unui plan de o impresionantă viziune strategico-politică
(M. Babeş rămînc aici tributar vechii interpretări a profesorului Pippidi, după care n-ar
fi fost vorba decît de o expodiţie de jefuire, interpretare la care acesta din urmă a renunţat
încă din 1965) 50 •
Că astfel trebuie tradus
«aX'l)<rn; ne-o dovedeşte indirect şi faptul că v71,jiL~ nu Înseamnă „abţinere de la vin• (despre această atît de impopulară şi, deci, ipotetică măsură
Str.aho ne Întreţine mai departe) ci, aşa cum o traduc Henry George Liddell şi' Robert Scott,
,.sobrietate•si, chiar dacă v71cpw Înseamnă şi „a nu bea vin• dar numai ca sens derivat.
Este desigur al doilea aspect important al măsurilor lui Burcbista, în care preotul Deceneu
- deţinător al unei aproape regia pottstas - trebuie să fi avut un r_ol esenţila1.
pontică despre, care, ştim, n-ar

Odată lămurite aspectele militare şi religioase ale cîrmuirii lui Burebista, Strabo simte
nevoia unui adaos, pentru noi de cea mai marc importanţă, şi anume „supunerea la legi".
In sine, această formulare ar fi trebuit să dea mai de mult de gîndit, În sensul că Burcbista
şi curtea sa puteau emite legi de care supuşii erau obligaţi să ţină seamă. Pentru exprimarea
unei atari realităţi, marele geograf ar fi putut folosi cuvîntul lege (v61.1.o~) sau, de ce nu,
cutumă
(&EatJ.6~).
ambele noţiuni permiţînd interpretarea că formaţiunea lui Burebista
s-ar fi condus după un vechi cod de legi sau porunci, eventual nescrise. Dar np6a-ra:y1.1.a: cuvîntul ales de Strabo - înseamnă mai mult decît atît. Cea mai sumară consultare a
ne
unui manual de epigrafie greacă - cum ar fi cel recent al Margheritei Guarducci 52 arată că np6a-ra:yJLa: alături de 8LCha:y1.1.a: reprezintă echivalentul latinescului edictum fiind
întrebuinţat cu precădere pentru actele emise de cancelaria regală seleucidă sau ptolemaică.
Cit priveşte .tp6aTa:y1.1.a:, el este folosit - cu acest sens - la Platon, Isocratc, Demosthene,
Diodor din Sicilia, precum şi într-o nenumărată serie de inscripţii saiu papiri databile Între
secolele III î.e.n. - I c.n. Lăsînd specialiştilor sarcina de a-şi pune Întrebarea cum vor
fi fost redactate aceste npoa-rciy1.1.a:-ra:, eventual limba În ca.re erau redactate, cum vor fi fost
transmise, eventual expuse, pentru ca supunerea la acestea să-i înalţe Într-atîta pe geţi, prefer,
din punctul de vedere limitat al contribuţiei mele, să atrag atenţia asupra unui alt aspect.
Alături de titlul de npw-ro~ xa:l tJ.iyLaTo~ cpl>,.o~ cu care era onorat Acornion, la curtea lui
Rurebista53 , npoa-rciy1.1.a:-ra: cancelariei acestuia reprezintă o nouă sursă de căutări de analogii
În lumea grecească, elenistică, cum au Înţeles-o dealtfel mai demult alţi istorici români 54 •
Desigur, s-ax putea replica că atît redactorlll! epigrafei dionysopolitane cit şi Strabo nu fac
decît o interpretatio Graeca a unor realităţi cc nu-şi găsesc decît echivalentul lingvistic în
cele ale cuqilor scleucide sau ptolemaice. Să stea oare lucrurile numai aşa? Rezultatele politicii lui Burebista - ajuns de temut romanilor, evident partidei lui Caesar, şi cu care
adversarul aceswia ÎnDreţinea de mudtă vreme bune relaţii, solicitîndu-i chiar sprijinul mili48

Stral;,o, 7, 3 13 (C. 305).
Dio Chrysostom., 36, 4.
D. M Pippidi, Din istoria Dobrogei, p. 287; M. Babeş, op. cit., p. 220-221.
51 H. G. Liddel, R. Scott, A Gruk-English Lexicon, Oxford, 1958 (ediţie îngrijită de
H. S. Jones), p. 1175.
52 M. Guarducci, Epigrafia greca, Roma, 2, 1970, p. 77, 87, 115.
53 G. Mihailov, op. cit., 52, n. 25, 26.
54 C. Daicoviciu, în SC/V, 6,
1....:....2, 1955, p. 52-54; D. M . .Pippida, op. cit.,
p. 288; R. Vulpe, în Studii şi Comunicări. Muzeul Piteşti, 1, 1968, p., 50. _
49
50
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ne împiedică să subscriem integral la acest punct de vedere. Este evident că o comintre regatul getic şi cel seleucidic ar putea genera o serie de concluzii hazarda-te:. Dar mai putem oare să-l tratăm pe Burebista ca pe simplul şef al unei uniuni de
triburi cum voiau M. Macrea56 , I. T. Kruglikova57 sau T. Zlatkovskaia58 ? M. Babeş, mai
ponderat, îşi pune doar Întrebarea dacă stadiul atins de organizarea getică nu era În fond
echivalent cu cel al celţilor, illirilor sau al germanilor59• Vercingetorix, Bato şi Pines sau
Arminius reprezintă însă tot atîtea momente de reunire temporară a acestor neamuri în
faţa inamicului comun. Şi pentru că inevitabil ajungem la Vercingetorix cel care devine
conducătorul revoltei galiilor la începutul lui 52 î.e.n. dar este înfrînt la sfîrşitul lunii septembrie a aceluiaşi an - să dăm citire, ca o pildă de cum trebuie să ne onorăm SJtrămoş-ii,
una din cele mai frumoase pagini pe care ne-a fost dat să le citim vreodată şi care aparţine
lui P. M. Duval, autorul introducerii la noua ediţie a Vercingetorix-ului lui C. Jullian: ,,Ce
s-ar fi întîmplat cu Gallia, dacă Caesar ar fi trebuit să treacă Alpii Înapoi, învim după
şapte ani de război necruţător? Istoricul are dreptul să încerce această anticipaţie retrospectivă. Jullian şi-a exprimat cu căldură, de-a lungul Întregii sale opere, convingerea că această
ţară, constituind în fine o naţiune independentă, şi-ar fi dezvoltat În mod liber o civilizaţie
celtică, influenţată la început de cea greacă, şi care merita, cu forţa tinereţii sale şi a sevei
indigene, să ba-lanseze cultura latină în formarea lumii occidentale ... " (urmează o lungă
digresiune nu mai puţin interesantă, despre arta celtică). ,,Dar din punct de vedere politic,
ar fi fost mai întîi un frumos moment de uniune, apoi luptele interne ar fi implicat, agravate de represalii, anumite epurări. Vercingetorix, căzut lansînd ideea unei patrii gallice,
n-ar fi reuşit poate, ca Învingător, să o impună el însuşi Întregii ţări, a cărei unitate trebuia
încă făurită; ar fi fost desigur şeful de necontestat al Galliei centrale, acceptat fără îndoială în vest şi sud-vest, dar partea meridională cel puţin, nordul pe jumătate germanic şi
estul rămas fidel Romei i-ar fi scăpat. Posesor al unei experienţe militare incomparabile şi
al unui prestigiu excepţional, el ar fi realizat cel puţin, extinzînd-o şi asupra centrului (Galliei) şi a Împrejurimilor, o grupare de popoare care se schiţase deja în ajunul războiului prin
înţelegerea heduilor cu helveţi.i şi sequanii pentru a forma un mare stat-tampon împotriva
germanilor şi totodată contra romanilor. Ar fi fost de ajuns oare aceasta pentru a asigura
libera dezvoltare a restului ţării, pentru făurirea unei unităţi care nu va avea Ioc decît mai
tîrziu, fără îndoială ca efect al altor invazii barbare? In fine, în această ţară, rămasă cu
atît mai celtică cu cît şi-ar fi strîns legăturile încropite în timpul războiului cu o Britanie
inwlară complet scutită de ocupaţia romană, influenţa latină s-ar fi exercitat pe calea penetraţiei paşnice; arta zidrăriei s-ar fi răspîndit treptat, iar sculptura în piatră, cum s-a întîmplat În sud, s-ar fi dezvoltat şi ea, dar urmînd un stil încă mai indigen decît acele al
plasticii gallo-romane; împrumuturile din limba gallică în latină s-ar fi înmulţit. O ţară
atît de bogată, o populaţie atît de ingenioasă n-ar fi putut să ignoreze avantajele tehnicii
vecinilor. Numai că această viziune a Wlei GaJii mai tîrziu reunificate şi slab latinizate,
crescînd fără ajutorul direct al administraţiei sau dreptului roman, rămasă profund celtică
cu artizanatul său inventiv şi laborios totodată, cu mentalitatea sa visătoare şi realistă în
acelaşi timp, cu gustul său pena-u iraţional şi stilizare, cu înclina.rea sa pentru poezie şi
abstira.ct - dar desigur nu privată integTaJ de aportul mediteranean, de efluviile culnurii rotar55 -

paraţie forţată

55
58
57

58
59

Al. Suceveanu, în Pontica, 2, 1969, p. 281, n. 62.
M. Macrea, Studii şi referate privind istoria României, 1, 1954, p. 119-146.
I. T. Kruglikova, Dakia v epohu rimskoi okupaţii, Moscova, 1955, p. 34.
T. D. Zlatkovskaia, în VDI, 1955, 2, p. 73-97.
M. Babeş, op. cit., p. 242.
·
·
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mane şi nici scutită de influentele mai brutale ale lumii germanice
rămîne o stranie reverie. Dar nu te poţi împiedeca să te laşi cuprins de ea după cc ai citit Vercingetorix"' 60 •
Recunosc că, după aceste rînduri, a mai adăuga cîteva consideraţii personale este
aproape o impietate. Să nu uităm însă că Vercingetorix-ul lui Jullfan nu reprezintă o sursă
mai profundă de inspiraţie decît Getica lui Pârvan, că pilda strămoşilor noştri nu-i cu mm1c
mai prejos decît cea a lui Vercingetorix - care a avut de altfel şi el, de-a lungul timpului,
detractorii săi - şi că în fine, situaţia Munteniei şi a Moldovei În epoca romană înseamnă
poate un răspuns la splendida reverie a lui Duval.
ALEX. SUCEVEANU

QUELQlJES Rf.FLECTIONS AUTOUR DU ROYAUME DE BUREBISTA
(Resume)
La decouverte d'une inscription mentionnant un vicus Arcidava dans le terntorre histrien
(166 de n.e.), assimilc, par l'auteur avec 'Apyl:8a:ouot; ou se deplassait Arconion le dionyso-

a

politain pour recontrer un chef indigene, a amene Emile Condurnchi
avancer l'hypothese
que dans cette localitc Acornion aurait retrouve le pere de Burebista - selon l'opinion plus
ancienne qui vouilait voir une fiiliation entre le pere de Argeclava et Burebista mentionne plus
tard dans l'incription dionysopolitaine - et que clonc Argedava represente une des residences des rois getes. Sans partager cette opinion, de toute fa~on tres interessante, l'auteur
croit seulement pouvoir ajouter que le pouvoir gete aurait pu penetrer dans la Dobroudja pas
vers 48 av.n.e. mais bien tout de suite apres 62/61 av.n.c. du moment que l'ascension de
Burebista n'est pas obligatoiremcnt marquee dans l'inscription dionysopolitainc par vEwaT]d
(pl. 19) ma.îs bien, et mfune mieux, par c1t]d, donc „tout de suite• apres la mention des
evenements de 62/61 av.n.e. En concordance avec Pompee Burebista aurait controle tout
le littoral ouest de la Mer Noire, et seulement Ia chute du triumvir aurait determine le roi
gete a punir Ies villes qui apres 48 av.n.e. cherchaient l'alli3111ce de Cesar. Quant a la
poss.ibilite quc dans le royaume gete il y avaient plusieures residences, l'alliteur signale quc le
royaurnc seleucide meme avait plusieures capitales, ce qui ne l'empechait d'etre un vrai etat.
Sans forO!r Ies comparaison.s entre ces deux formations, l',auteur invoque d'abord le mode de
production - ainsi dit asiatique, base sur la main d'oeuvre des paysans demidependents qui Ies cairacterisaient, ensuite quelques details du ceremonial des deux cours royaJes comme
par exemple le titre de 1tpwTot; xa:l µtytaTot; cpl).o,; ainsi que Ies 1tpoaT&yµncr; = edicta,
comme ii ressort du texte de Strabon (VII, 3, 11). Deyant ces preuves, l'auteur croit pouvoir
aff.irmer, avec Hadrian Daicoviciu et contre Mircea Babeş - pour ne citer que Ies auteurs
des deru.ieres opinions - que la formation de Burebista, constituee b).(ywv !TWV suivant Strabon ce qui ne veut pas dire foudroyant, possedaient qudques elements pour qu'eIIe soit
consideree comme evoluam rapidement vers une forme d'etat, qui ne se rencontre ni chez
Ies Celtes ni chez Ies Illyriem et dont Ies analogies doivent etre cherchees plutot dans l'organi~ation de, royaumes hellenistiques.

80

C. Jullian, Vercingetorix, Paris, 1963, p. 41--H
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Am grupat sub acest titlu două probleme distincte, a căror legăruxă constă numai
În faptul că sînt, de mai multă i;au mai puţină vreme, controversate. Prima se referă la
perioada clasică a civilizaţiei daco-getice; cealaltă se înscrie În epoca romană a istorici Daciei. Se Înţelege că rîndurile de mai jos nu au cîtuşi de puţin pretenţia de a rezolva definiti,v problemele aflate În discuţie; ele nu fac alt<:cva dccît să exprime părerea autorului şi, eventual, să aducă unele precizări de detaliu.

1- Problema existenţei scriem la daco-geţi în perioada clasică

(sec. I î.e.n. -

I e.n.)

ln ciuda unor informaţii literare care lăsau să se Înţeleagă că dacii din timpul lui
Decebal cunoşteau şi utilizau scrierea, probabil cu litere latine şi chiar În limba latină!, În
ciuda descoperirii pe Deall.lJ! Grădiştii a unor blocuri de calcar pe care erau incizate 1-3
litere greceşti 2 , specialiştii au dat mai demult, În genere, un răspuns negativ Întrebării dacă
dacii au cunoocut scrierea3 •
Săpăturile sistematice conduse de Constantin Daicoviciu În Munţii Orăştiei au avut, cred,
darul să lămurească problema. Ble aru dovedit, mai întîi, că bloctllfi.le de cakar marcate cu
litere greceşti pot fi Împărţite În două categorii:
a) Blocuri purtînd cite o singură li.teră (B sau C de obicei, dar uneori şi al tele 4), incizată pe undeva pe la· mijlocul suprafeţei; de regulă, litera este aceeaşi pentru mai multe blocur~ din acelaşi zid. Asemenea blocuri s-au descoperit În zidurile de incintă ale diferitelor cetăţi (Blidaru, Sarmizegetusa) sau În zidurile unor turnuri-locuinţă (Blwaru, Căpîlna).
b) Blocuri de calcar lucrate cu deosebită grijă şi purtînd pe una din feţe (bine netezită), la unul din colţuri, două sau trei (rareori una singură sau mai multe de trei) litere
greceşti, care trebuie citite uneori vertical, alteori orizontal. Asemenea blocuri au fost descoperite numai pe Dealul Grădiştii (Sarmiugetusa regia).
In al doilea rînd, săpăturile de pe Dealul Grădiştii au dovedit că toate blocurile din
a doua categorie provin dintr-un singur loc, chiar dacă unele din ele au ajuns să fie încastrate
de romani în zrdul, refăcut, al cetăţii. Ele făceau parte din zidul care despărţea cele două
terase (a X-a şi a XI-a) ale incintei sacre, forrnînd, pare-se, un fel de balustradă.
1

Cassius Dia, LXVII, 7; LXVIII, 8.
Vezi S. Jak6, În ActaMN, X, 1973, p. 621 şi 638-639 (textul şi desenele-anexă ale
lui J. Mofoor şi L. Barta, care constituie lista obiectelor descoperite pe Dealul Grădiştii cu
ocazia săpătuirilor din 1804 şi lăsate pe foc); M. J. Ackner, În AVSL, I, 1843, p. 22.
a Gr. Tocilescu, Dacia înainte de romani, Bucureşti, 1880, p. 919-934; V. P1rvan,
Getica, Bucureşti, 1926, p. 480, care credea că aceste litere sînt semne făcute de meşterii greci
pentru potrivirea pietrelor în ziduri.
4
Un bloc de caikar purtînd litera 0 frumos in,cizată se află În paramentul exterior
al zidului de pe latura sudică a cetăţii a II-a de pe Blidaru.
2
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Deosebirea dintre cele două categorii de blocuri cu litere greceşti este destul de imporpentru a motiva interpretarea lor diferiit.ă. Literele izola,te de pe blocurile din prima
categorie sînt, fără îndoială, semne de pietrar, deşi nu se· poate preciza dacă avem de-a face
cu semne „de carieră" (adeverind, deci, munca unei anumite echipe sau extragerea pietrei
dintr-un anumit sector) ori cu semne „de destinaţie"', care arătau cărei construcţii îi era
destinat un lot de blocuri5. Oricum, nici În acest caz nu cred că literele urmau să-i ajute pe
constructori la potrivirea blocurilor în zid.
Pe blocurile din a doua categorie literele sînt prea numeroase ş1 prea diverse pentru
a fi putut avea acest rost. Pe lingă aceasta, construcţia din care provin era dintre cele
mai simple şi nu era nici o nevoie de semne speciale, cu atît mai mult cu cit astfel de
semne lipseau la clădirile mai mari şi mai complicate.
Acestea sînt motivele care l-au determinat pc C. Daicoviciu să tragă concluzia ca
dacii cunoşteau scrierea şi o foloseau 6 •
Interpretarea grupurilor de lit~re greceşti de pe blocurile din incinta sacră a Sarmizegetusei este o altă chestiune. C. Daicoviciu considera că totalitatea. lor reprezenta un album
de regi, mari preoţi sau alţi demnitari daci 7• In ce mă priveşte, ţinînd seama de faptul că
multe din aceste „microinscripţii"' conţin numai consoane, că altele cuprind semne care nu
aparţin alfabetului grecesc clasic şi că altele par să r~prezinte adevărate monograme, am
socotit că nu avem de-a face cu vocabule comune din limba dacică, ci cu antroponime şi,
eventual, cu simboluri 8 • Aceasta m-a îndemnat să acrept explicaţia dată de C. Daicoviciu.
Puţin mai tîrziu, A. Bodor şi-a însuşit concluzia savantului clujean privind utilizarea
scrierii de către daci, dar a propus o nouă interpretare a grupuriilor de litere greceşti de
pe blocurile din incinta sacră, considerîndu-le, în totalitatea sau măcar în majoritartea lor,
drept cifre şi punîndu-le în legătură cu sistemul calendaristic exprimat de sanctuarele de pe
Dealul Grădiştii 9 • Tentantă, această ipoteză merită o discuţie aparte, cu alt prilej. Important
este faptul că ~i în cazul cînd ar avea o semnificaţie prevalent numerică, literele greceşti în
chestiune dovedesc utilizarea scrierii de către daci; aş spune chiar că ele ar reprezenta o
dovadă şi mai puternică, deoarece originalitatea sistemului calendaristic dacic este evidentă 10
şi incizarea cifrelor cu greu ar putea fi pusă pe seama unor meşteri greci.
ln fine, I. Glodariu a admis şi el teza lui C. Daicoviciu privind existenţa scnem cu
litere greceşti la daci 11 •
Ultima abordare a problemei îi aparţine lui I. I. Russu şi este, din anumite puncte de
vedere, surprinzătoare.
Ocupîndu-se de pătrunderea scrierii În Dacia intracarpatica, epigrafistul clujean afirmă,
în primul rînd, că „materialele"' ce poană o literă sau un mic grup de litere „indică utilizarea şi cunoaşterea scrierii 12 numai spre sfîrşitul veacului I e.n., adică ceva mai tirz1u în mod firesc, s-ar spune chiar: necesar - decît În zonele extracarpatice (Oltenia), mai a.protantă

A doua ipoteză mi se pare mai probabilă.
C. Daicoviciu şi colaboratorii, în SC/V, II, 1, 1951, p. 118-121.
7 C. Daicoviciu, în lstRom, I, 1960, p. 327.
8 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 230.
9 A. Bodor, în Crisia, 1972, p. 27-35.
10 Vezi H. Daicoviciu, în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 249-251; G. Charriere, în
Bulletin de la Societe Prehistorique Franţaise, LX, 1963, nr. 7-8, p. 410; Em. Poenaru,
C. Samoilă, S. Bobancu, Originalite et exactitude du calendrier dace. Comunicare prezentată
la al II-iea Congres internaţional de tracologie, Bucureşti, .4-10 septembrie 1976.
.
11 I. Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974,
p. 168.
12 E vorba, desigur, de un lapsus calami, -căci nu cred ca autorul să se fi gîndi.t la
utilizarea scrierii înainte de cunoaşterea ei.
5

6
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piate ··de lumea şi cultura greco-romană" 13 • Afirmaţia, care pare să lege utilizarea scrierii de
domnia lui Decebal, nu este coroborată nici de datele arheologiei, nici de . cele istorice. în
incinta sacră a Sairmizegetusei, epocii lui Deceba:l îi corespunde nivelul construcţiilor de andezit, în· timp ce blocurile cu litere greceşti sînt de calcar; pe de altă parte, indiciile cronologice de care dispunem pledează pentru o datare a celor dintîi construqii de aici Încă În
prima jumătate a secolului I î.e.n. 14 Apoi, cucerirea de către Burebista a litoralului pontic a
pus în contact direct centrul dacic din Munţii Orăştici cu civilizaţia grecească, fapt dovedit,
printre altele, de tehnica de inspiraţie elenistică utiiizată la construirea zidurilor dacice 15 •
Dacă Burebista ajunge să-l folosească drept ambasador pc lingă Pompeius pe grecul Acornion
din Dionysopolis 16, nu cred că a fost nevoie să treacă mai bine de un secol pentru ca semnele_·alf abetului grecesc să-şi facă apariţia şi în ţinuturile intracarpatice.
'Problema principală nu este însă aceea a datării exacte a pieselor discutate, ci aceea
a conţinutului, a semnificaţiei lor. I. I. Russu consideră „ceva mai verosimilă" ,,o teză mai
recentă", potrivit căreia literele de pe blocuri „erau simple semne de zidar (arhitect), cifre
În formă de litere aplicate pentru indicarea legăturii fiecărei piese de construcţie În zidul
clădirii" 17 • Rămîne, totuşi, inexplicabil de ce pentru construirea unei simple balustrade a
unui banal zid de susţinere meşterii au avut nevoie de peste 80 de blocur~ marcate cu litere, În timp ce la construcţii mult mai complexe (turnul pentagonal de la Sarmizegetusa,
turnurrle-locuinţă de la Costeşti, bol.ta cisternei din cetatea Blidarului) această necesitate nu
s-a . simţit deloc. Dintre toate explicaţiile posibile, teza „semnelor de zi.dar" mi se parc
cea mai puţin fondată 18 •
I. I. Russu are, desigur, perfectă dreptate atunci cînd spune că scrierea a fost importată
din sfera culturii greceşti a Ponnrlui Sting 19 , dar cu aceasta nu spune nimic nou 20 • Arc
dreptate şi cînd afirmă că acestea nu pot fi „texte în limbă dacică" 21 , dar care cercetător
serios a afirmat că avem de-a face, În acest caz, cu veritabile texte? 22 •
ta I. I. Russu, în Ali ACluj-Napoca, XIX, 1976, p. 39. Notez că o traducere germană
articolului respectiv (AIIACluj-Napoca, XIX, 1976, p. 29-53) a apărut, cu mici deosebiri,
volumul Epigraphica, (Bucureşti), 1977, p. 33-50. Datarea tîrzie propusă de I. I. Russu
parc să fie acceptată de Şt. Lemny, În AI/A/aşi, XIV, 1977, p. 705.
14 Vezi H. Daicoviciu şi I. Glodariu, În ActaMN, XIII, 1976, p. 77.
15
Vezi C. Preda şi A. Doicescu, În Histria, II, Bucureşti, 1966, p. 304 şi fig. 68,
p. 308 şi fig. 74.
16 Vezi G. Mihailov, lnscriptiones Graecae in
Bulgaria repertae, voi. I, Serdicae,
MCMLVI, nr. 13.
17
I. I. Russu, op cit., p. 42. Nu Înţeleg de ce autorul consideră această teză drept
recentă, .cînd ea se întîlneşte încă la Vasile Pârvan (v. supra, nota 3). Dar mai ales nu Înţeleg
cie ce trimite (p. 42, nota 24) pentru această teză la studiul lui A. Bodor, care, a.şa cum
s-a văzut mai sus, dă cu totul altă interpretare blocuri-lor scrise din incinta sacră.
18
.
Ipoteza lui C. Daicoviciu despre un album de regi, mari preoţi etc. i se pare lui
I. Î. Russu „preluată mecanic dintr-o generaţie în alta" (p. 40). Este oare mai puţin „mecanică" o preluare după patru decenii, aşa cum s-a întîmplat cu teza lui Vasile Pârvan? Se
cuvine, de altminteri, subliniat faptul că marele savant, spre deosebire de I. I. Russu, nu
avea la dispoziţie decît _cele cîteva blocuri semnalate de M. J. Ackner şi că el nu putea şti
că blocurile cu litere provin dintr-o construeţie atît de simplă.
19 I. I. Russu, loc. cit.
2
Cf., de exemplu, C. Daicoviciu,- în lstRom, I, p. 328.
21 I. I. R ussu, loc. cit.
22
.
Luată În rtotalitatea ei, fraza nu e tocrriai clară: ,,nu pot fi nicidecum „texte în limbă· dacică", ci numai produ~ <a o puternică dovadă în plus despre influenţa venită din
1~artea 'maieştrilor pontici adoptată şi urmată de „elevi-ucenici" geto-daci din Munţii Transilvaniei, poate chiar pînă la supunerea şi „lichidarea" lor de către armatele Romei în anul
106" (loc. cit.). Cuvîntul „produse" trebuie interpretat ca substantiv sau ca formă verbală?
ln versiunea germană a studiului se foloseşte termenul „Beweisstiicke" (.,probe'", ,,piese pro-

a
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După părerea mea, problema ramme deschisă. Dacă adepţilor ipotezei unui album li
se poate cere să reconstituie nume dacice din grupurile de litere de pe blocuri, ceea ce - să
recunoaştem - nu s-a încercat temeinic pină acum, ipoteza unor cifre reflectînd ca:lcudc astrono,mice trebuie şi ea, pentru a fi acceptată, să ducă la constatări coerente şi logice, iar susţi
nătorii „semnelor de zidara au datoria să producă analogii semnificative din arhitectura
daco-getică sau măcar din cea greccascăiJ_

Din dezbaterea privind ex~stenţa scrierii la daco-geţi nu puteau, evident, lipsi cele clc>Uă
juxtapuse (DECEBAL VS şi PER SCORILO), repetate de patru (sau de cinci?) ori
pe pereţii unui mare vas conic descoperi,t Într-una din locuinţele aşezării civile de la Sarmizegetusa2•. Inscripţia a fost interpretată de C. Daicoviciu ca fiind redactată În limba dacică
şi însemnînd „Decebal, fiul lui Scorilo". Acceptată de VI. Georgiev 25 , I. I. Russu26 , de
semnatarul acestor rînduri 27 şi de alţii, această interpretare a fost contestată de VI. Hanga28 ,
V. Pisani 29 şi K. Horech 30• Aceşti trei autori au exprimat părerea că stampilele nu reprezintă
altceva decît o marcă de olar (chiar dacă proprietarul officinei din care a ieşit vasul era
regele Decebal însuşi) şi că limba „microinscripţiei• este latina.
ştampile

Revenind, după cum se vede, aS1Jpra părerii sale iniţiale, I. I. Russu scrie că ipoteza
unui text în limba geto-dacică „azi nu mai este de luat în considerare, lipsită fiind de bază
ştiinţifică şi comparativă, ca un produs de iz romantic al primei entuziasmări a descoperitorilor, al imaginaţiei necontrolate imediat după descoperirea cioburilor şi reconstituirea impozantului vas „geto--dacica confecţionat după tehnica şi stilul greco-roman ..." 31 . Conţinutul
lingvistic al stampilelor este roman (În limba latină); stampilele erau o simplă „marcă" de
atelier, a unui meşter (figulus) sau proprietar cu numele Deccbalus, foarte probabil chiar
ultimul rege al daco-geţaor. Cit despre Scorilo, el este, fără îndoială, olar32 . Vasul cu
inscripţie este „un preţios document-unicum al relaţiilor economice, tehnice şi cultural~
dintre Dacia şi lumea romană la sfîrşitul veacului I. c.n .• 33 •
Noua poziţie a lui I. I. Russu în această problemă este, practic vorbind,
exprimate de K. Horedt". Ea reclamă cîteva observaţii şi precizări.

identică

aceleia

batorii•), mai limpede. Oricum, important este faptul că această influenţă elenă a fost
„adoptată şi urmată• de „elevii-ucenici• autohtoni ai meşterilor pontici: aceasta înseamnă că
literele cu pricina n-au fost incizate neapărat de meşteri greci.
23 Desigur că semnele de potrivire şi de asamblare au fost pe larg folosite în arhitec.tura
elenă. Dar, aşa cum foarte just remarcă A. Bodor (op. cit., p. 30), ,,după asamblarea blocurilor semnele nu se mai vedeau, deoarece au rămas ascunse pe laturile invizibile ale blocurilor. In cazul blocurilor de la sanctuarele de pe Dealul Grădiştii nu poate fi vorba de
semne de potrivire, deoarece literele descoper~tc au fost aplicate tocmai pc suprafeţele vizibile a-Ic blocurilor•.
2• Vezi C. Daicoviciu şi colaboratorii, în SC/V, VI, 1-2, 1955, p. 201-204.
25 VI. Georgicv, Trakijskijat ezik, Sofia, 1957, p. 25-26.
26 I. I. Russu, în lstRom, I, p. 262, nota 1: ,,In formula „Deccbalus per Soorilo• ...
se ascunde cuvîntul per «fiu», lat. puer etc ... •; cf. idem, Limba traco-dacilor, ed. a II-a,
Bucureşti, 1967, p. 115.
27 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 99-100.
28 VI. Hanga, Crestomaţie pentru studiul statidui şi dreptului R.P.R., I, Bucureşti,
1955, p. 52.
2~ V. Pisani, în Paideia, XVI, 1961, p. 2-46.
ao K. Horedt, în SC/V, 2-4, 1, 1973, p. 109-110.
11 I. I. Russu, în AIJAC[uj-Napoca, XIX, 1976, p. -45. In treacăt fie zi6, există o
tehnică greco-romană şi un stil greco-roman în ceramică? 1n genere, arheologii disting fără
prea marc dificultate ceramica grecească de cca .romană şi, mai ales, romană provincială.
12 Idem, op. cit., p. -46.
11 Idem, op. cit., p. 50.
H Vezi supra, nota 30.
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Este in~xactă ,afirmaţia ca ipoteza unei inscripţii dacice a fost rodul unm pnm
moment de entuziasm al descoperitorÎllor. Referindu-se la cele două stampile35 , C. Daicoviciu arăta c~ ele pot da naştere La interpretări diferite, unele din ele Întemeindu-se pe ipoteza
că inscripţia ar fi redactată în limba latină. In acest caz, Înţeleiml ei ar fi „Decebail prin
Scorilo", cele două nume fiind purtate de proprietarii vasului, de doi meşteri olari sau,
eventual, de regele Decebal şi de un meşter caire a executat vasul. In mod obiectiv, C. Daicoviciu arăta că o asemenea interpretare ar fi sprijinită de caracterul latin al literelor, cu
formele Îor ce trimit în jurul anului 100 e.n.
Dificultăţile de care se lovea această ipoteză erau însă considerabile. Interpretarea lui
,,per" ca o prepoziţie latinească era greu de acceptat şi din pricina lipsei unor analogii convingătoare36, şi din pricina faptului că această prepoziţie cere cazul acuzativ, imposibil de
postulat în forma Scorilo 31 • Nici traducerea cuvîntului „per• prin „pentru" nu era a.:ceptabilă. Toate acestea l-au făcut pe C. Daicoviciu să abandoneze calea pe care o cercetase
mai întîi. şi să încerce 11:ălmăcirea şi interpretarea inscripţiei pornind de la ipoteza că ea
era redactară în limba dacică. După cum se vede, interpretarea „dacică" a stampilelor n-a
fost cîtuşi de puţin „un produs de iz romantic al primei entuziasmări"; ea a fost adoptată
de C. Daicoviciu numai după u ipoteza latină fusese examinată şi găsită inacceptabilă
Să fie stampilele o simplă „marcă• de olar? Greu de crezut. Pe vasele romane (în
special pe .cele aparţinînd aşa-numitei terra sigillata şi pe opaiţe) se află, În imensa majoritate a cazurilor, cite o singură stampilă (rareori două) şi aceea într-u.n loc mai, puţin vizibil.
în schimb, pe vasul dacic de la Sarmizegetusa, perechea de stampile se repetă de cel puţin
patru ori, într-o zonă unde este foarte vizibilă. La aceasta se adaugă şi dificultatea semnalată
de K. Horedt: înlocuirea lui fecit cu absolut neobişnuitul per 38 •

Dar personajele amintite? Evident, vasul nu ne oferă certitudinea matematică a faptului că avem de-a face cu regele Decebal şi cu regele Scorilo, iar nu cu un Decebal şi un
Scorilo oarecare. Pentru cine nu uită însă că folosirea scrierii e rară la daci, e de necrezut că
hazardul ne-a pus în faţa a doi particulari, care poartă nume regeşti 39 •
Să. rezumăm, deci. Decebal şi ScoriJo sînt atestaţi de izvoarele refer~toare la Dacia
preromană numai ca regi, i.a.r informaţia lui Frontinus despre Scorilo se referă la o · epocă
cc i-ar permite acestuia să fie tatăl lui Deceba! 40 • Pe de altă parte, indicarea filiaţiei este
un procedeu larg răspîndit în antichitate, iar dementul -per -în limba dacică are într-adevăr,
35

Vezi supra, nota 24.
Lipsă recunoscută de K. Horedt, op. cit., p. 110: ,,punctul vulnerabil al argumentaţiei, în ipoteza că inscripţia ar fi latină, este deocamdată faptul că în locul obişnuitului
fecit se foloseşte la Grădiştea Muncelului per".
37 Pentru I. I. Russu, op. cit., p. 46 şi nota 33, aceasta nu constituie o piedică, deoarece confuzii de cazuri există chiar şi În inscripţiile oficiale latine. Este adevărat. Dar una
este să constaţi asemenea erori în inscripţii sigur latine şi alta 1,ă admiţi eroarea pentru a
decreta drept latină o epigrafă care poate fi şi altceva.
38 Vezi nota 36.
39
•
Este de presupus că tocmai aceasta l-a făcut pe I. I. Russu să admită că proprietarul
atelierului era regele Decebal însuşi. Problema se pune fosă şi pentru ScoriJo, menţionat (sub
forma Scorylo) ca dux Dacorum de Frontinus (Strategemata, I, 10, 4); numele său este
foane„ asei:nănător. cu al~ l~i Coryllus, alt_ re~ dac!, amintit de Io_rdanes (Getica, 74) printre
urmaşu Im Bureb1sta, Ma mtreb, de altmmten, claca nu cumva existau Ia daci nume exclusiv
regale sau măcar rezervate personajelor de rang foarte în.alt, căci toa:te cazurile în care cde
două nume discutate aici sînt purtate de oameni de rînd datează de după cucerirea Daciei
(vezi I. I. Russu, op. cit., p. 46, nota 34 ).
40
Vezi H. Daicoviciu, op. cit., p. 102-103.
36
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ca şi -poris, Înţelesul de „fiu• 41 • ln aceste condiţii se explică greu refuzul obstinat de a
admite traducerea „Decebal, fiul lui Scorilo" 42 •
La drept vorbind, acest refuz, coroborat cu respingerea ipotezei că literele de pe
blocurile din incinta sacră a Sarmizegetusei ar putea exprima antroponime geto-dace, echivalează cu negarea posibifoăţii ca dacii să fi utilizat alfabetul grece9C şi pe cel La,tin pcntrn
redarea sunetelor propriei lor limbi. Dacii s-au dovedit, deci, incapabili.., după părerea lui
I. I. Russu, să ajungă - fie şi În sec. I e.n. - la stadiul atins de traci încă În secolul al
V-lea î.e.n. 43
In ce mă priveŞte, nu împărtăşesc această părere.

2.

Precizări

în

legătură

cu

inscripţia

de la Cumidava

In anul 1944, Mihail Macrea publica o inscripţie onorifică descoperită În castrul de
la C11midatJa (Rîşnov)«. Inchinată Iuliei Mamea, epigrafa fusese ridicată de unitatea militară
care staţiona în castrul rîşnovean. Numele acestei unităţi ridică o problemă controversa.tă
pînă astăzi; tocmai în această privinţă aş vrea să aduc cîteva precizări.
In cadrul inscripţiei, numele trupei ocupă rîndurile 7-9. Acestea sînt parţial mutilau:,
rîndul 9 fiind chiar martelat, dar vizibil. M. Macrea reconstituia numele astfel: coh(ors) V I
no[va C]umidavensi[l#n .Al]exandriana (fig. 1), semnalund, fireşte, g,reşealia. Lapicidului
care, în epitetul imperial al cohortei, folosise genetivul În loc de nominativ.
Lectura lui M. Macrea a fost contestată de A. Alfoldi, care a propus Întregirea numelui
trupei în coh(ors) Vind(elicorum) [c.R. C]umidavmsi[s Al]exandriana 45 •
Vezi I. I. Russu, Limba traco-dacilor, ed. a II-a, Bucureşti, 1967, p. 115.
Scopul acestui refuz categoric pare a fi eliminarea lui Scorilo din seria urmaşilor
lui Burebista şi înlocuirea lui cu ipoteticul Thiamarcos (I. I. Russu, În AIJAC[uj-Napoca,
XIX, 1976, p. 50). In felul acesta s-ar explica înverşunarea autorului (ibid.): ,,Scorilo ...
nu poate fi înglobat sub nici un motiv în suita de suverani ai „dinastiei• geto-dacice, precum
s-a încercat, decît dacă ar fi luat(ă) drept bună, valabilă interpretarea ca „inscripţie În
limba daco-getică" a mult controversatei formule olăreşti din marca officinei „DecebalusScorilo" ce prin „etimologia" contorsionată s-ar traduce cu „Decebal, fiul lui Scorilo",
forţînd mereu lucrurile deliberat şi renitent În manieră amatoristă pentru perpetuarea unei
ficţiuni lingvistice agreată de unii arheologi din România şi din Bulgaria (ce nu par a fi
destul de familiarizaţi cu criteriile generale în comparatistică şi în epigrafia greco-romanăr.
Trec peste faptul că VI. Geoq~iev cu greu ar putea fi definit ca arheolog şi că de la C. Daicoviciu, autorul ipotezei „dacice• bazate pe o „etimologie contorsionată" dovedind „amatorism" şi o neîndestulătoare familiarizare cu „criteriile generale În comparatistică şi în epigrafia greco-romană" (sau numai cei care perpetuează această ipoteză, pardon! ,,ficţiune lingvistică", să fie vinovaţi de respectivele păcate?), a avut adeseori însuşi I. I. Russu de Învăţat
cîte ceva. Dar mă simt obligat să subliniez că, indiferent de interpretarea stampilelor de pe
vasul de la Sarmizegetusa, Scorilo îşi are locul său, atestat de Frontinus, printre regii daci
de după Burebista. Curios este faptul că I. I. Russu, Încredinţat că l-a eliminat pe Scorilo
definiuv, îşi caracterizează cu modestie ipoteza în felul următor (ibid.): ,,Numai În interpretarea realistă arheologică şi filologic-lingvistică de mai sus, stampila-inscripţie daco-romană din Grădiştea de Munte poate să contribuie la umplerea acelor bine cunoscute lacune
cam mari în documentarea disponibilă a.zi cu privire la istoria Daciei În intervalul de un
veac şi jumătate dintre Burebista şi Decebalus ... "
43 I. I. Russu, Limba traco-dacilor, ed. a II-a, Bucureşti, 1967, p. 41-42, consideră
drept tracice inscripţia de pe faimosul inel de la Ezerovo şi textul de pe o placă de piatră
descoperită la Kiolmen, ambele cu litere grece~i.
·
44 M. Macrea, în A/SC, IV, 1941-1943, p. 234-261.
45 A. Alfoldi, în Magyarok
romanok, I, p. 44.
41
42

es
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de la Cumidava (reconstituirea M. Macrea).

Mai recent, I. I. Russu a relu,a,t chestiunea 46 (fig. 2), declarîndu-se de acord cu lectura
Iui A,. A.lfoldi, dar aifirmînd că aceasta fusese soluţia propusă de el „oral, fără efect'" (p. 51 )
descoperitorului inscripţiei. Epigrafistul clujean este însă mult mai aspru în judecăţile sale
decît istoricul maighiar. După ce -a firmă că u.J.tima Jiteră din 1r.înd:ul 7 a,! inscripţiei este un D
şi nu ~n O (p. 50), el este de părere că lectura V I nova este „ineptă" (p. 50, nota 14 ), că
„reconstituirea gra1hcă denaturată " ant•renează „spre in terpretări aiberante'" -OP- .51) şi
46 I. I. R'U5su., în Al/ A Cluj-Napoca, XVII, 1974, p. 46-58.
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Fig. 2 -

Inscripţia

de la Cumidava (reconstituirea I.I. Russu) .

.

că

nu există argumente valabile „ 1n sprijinul
cu „coh. VI Nova• (p. 57).

inepţiei

epigrafice puse În

circulaţie

la 1944

In concluzie, •I. I. Russu crede că avem de-a face cu cohors I Vindelicorum miliaria
civium Romanorum pia fidelis, atestată în Dacia În mai multe rînduri, ultima da,tă la Tibiscum, În 211 e.n., care ar fi: fost transferată în estul Da,ciei, fa Cumidava, J.a, începu~ul secolului al J.II-lea (p. 55-57). Determinativul geografic Cumidavensis constituie dovada că unitatea a staţionat mai multă vreme în castrul de aici {p. 58).
'
Faţă

de aceste observaţii şi afirmaţii critice, cred că se impun cîteva precizări:

a) In vara anului 1968, la Muzeul judeţean din Braşov, am examinait, Împreună cu
R. Syme ş i Em. Condurachi, inscripţia de la Cumi.dava, convingîndu-ne că ultima literă din
r. 7 este O şi nu D 47 • Lectura cu O, propusă de M. Macre;i., este, aşadar, formal corectă şi
atunci întregirea no[va] aproape că se impune. Evident, poate fi vorba de o greşeală a lapicidului, care a incizat În piatră O În loc de D; în acest caz însă, nu cred că-şi mai au
justificMe etichetări de felwl „lec~mă ineptă" sau „inepţie epigrafi.că".
b) RecunoscîlJlld că lectura cohors Vindelicorum Cumidavensis este foarte plauzibi,lă (bidacă se admite că Iapicidul a greşit), nu cred, rotuşi , că oricare altă · explicaţie
trebuie aprioric înlămrată. Mă gîndesc, de exemplu, la observaţi.a 1ui N. GostaT că recrnta-

neînţeles,

In mod normal,

n-aş fi utilizat un asemenea argument lipsit de temelie scrisă şi
mi-am îngăduit, totuşi, .s-o fac pentru că şi I. I. Russu recurge la aceas,tă metodă
atunci cind e vorba de paternitatea ·lecturii· coh(ors) Vind(elicorum).
47

publicată;

https://biblioteca-digitala.ro

123

MISCELLANEA- EPIGRAPHICA

rea, c;ub Severus Alexander, a 20 de cohorte din Palmyra este la fel de improbabilă ca ş,
recrutarea a şase sau şapte cohorte din teritoriul cumidavem, deşi se cunoaşte o cohors X X
Palmyrenorum 46 ; în acest caz, ne-am putea gîndi mai degrabă la o numerotare în continuare
.1 cohortelor severiene, regiunea în care au fost recrutate fiind indicată printr-un epitet-determinativ geografic. Dacă se acceptă această idee, atunci teritoriul cumidavens a dat numai
două cohorte (cohors VI şi cohors VI nova) sau· chiaT numai una, care a suferit o refacere:
evenimentul s-ar înscrie În domeniul posibilului.
litera O de la sfîrşitul r. 7 al inscripţiei 49 , lectura cohors Vindelicorum
mai Întîmpină anumite piedici. Nu este clar de ce cohors I Vi11delicorum miliaria civium Romanorum pia fidelis se mută, la Începutul secolului ,aJ III-iea, de la Tibiscum la Cumidava.
Nu se înţelege de ce, după o asemenea eventuală mutare, dispare numărul de ordine al
umtaţn, care pînă atunci figura şi în inscripţii, şi pc materialul tegular5°. In sfîrşit, este
greu de Înţeles de ce, după o staţionare de aproape' un secol În castrul de la Tibiscum, trupa
nu-şi ia epitetul Tibiscensis, dar după unul sau două decenii de presupusă prezenţă la Rîşnov
dobîndeşte epitetul Cumida'L·ensis. Toa·te acestea sînt întrebări .Ja ca.re studiul lui I. I. Russu nu răspunde în nici un fd. Dad se acceptă lectura coh(ors) Vind(elicorum) C[umidavensi Js, este mai firesc să ne gîndim la cohors II Vindelicorum sau la cohors II I Vindelicorum,
despre care nu se ştie unde au staţionat5 1 •
c) Pe

lingă

Cred, aşadar, că lectura cohors Vindelicorum Cumidavcnsis este o lectură plauzibilă,
dar nimic mai mult. Ea nu este Încă demonstrată şi, la drept vorbind, se bazează pe o
presupusă eroare de lapicid. Chiar dacă descoperiri viitoare o vor confirma, aceasta nu
justifică nici epitetele folosite de autor la adresa celui care l-a precedat În publicarea epigrafei, nici faptul că, Într-un studiu în care se risipeşte atîta erudiţie pentru a se sprijini
lectura Iui A. Alfoloi, nu s-a găsit nici m:icar un cuvînt pentru a sublinia meritul pe care
studiul lui M. Macrea, cu toată cnuca la care se pretează Într-adevăr anumite elemente de
interpretare istorică, îl are incontestabil, a.cela de a fi stabilit identitatea anticei Cumidava cu
Rî~novul de astăzi.
1/ADRIAN DAICOVICIU

MISCELLANEA EPIGRAPHICA
(Resume)
L'etude doit paraîtrc prochainement dans une langue de circulation internationale.

N. GostaT, În AnUnivlaşi, XV, 1, 1969, p. 28. Pentru I. I. Russu (op. cit.,
p. 49-50), imposibilitatea recrutării unui număr atît de mare de trupe din zona Cumidavei
este un a.rgument major Împotriva lecturii coh(ors) VI no[va].
49
Notez că, a.şa cum se vede În fig. 1 .şi 2, acea.stă litcră este cu mult mai mică
deci't celel:tlrte J>:Il'DrU evid:nte ~aţiooi de spaţ~u. Lapi·cidul a mai folosit odaită procedeu:!, în
antepenultimul nnd al ep1grafe1, tot pentru hter,a O. In r. 7, care ne interosează, ligatura
N +D s-ar fi putut realiiz.a foarte simplu, fără micşorarea celei de-a doua litere, ceea ce nu
era po!ibil ,în cazul N +O. E~te şi acesta un aşa-zi<J „mărunţiş• epigrafie, din categoria acelora, carora I. I. Russu (op. cit., p. 51, nota 18) le dă, pe bună dreptate, importanţă.
50 Vezi I. I. Rusru, op. cit., p. 54-57.
~1 Vezi I. Piso, în StCl, XVIII-XIX (sub tipar).
48
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UN ROMAIN D'AFRIQUE ELENE DANS LE PAYS DES
COSTOBOCES*.
APROPOS DE CIL VIII 14667

Dans Ies rccherches sur Ies Costoboces, 1 peuplc thra~e habitant ,lcs tcnres au Nord de
travers Ies Balkans, lcs sources epigraphiquc~
la Dacie2 et qui en 170 atteigniit I' Aittiquc
jouent un râle es.sentiel. Parmi les inscriptions mentionnant les Costoboccs se trouvent dcux
textcs d'Afrique Proconsulaire. Ils furcnt trouves a Ain-Ksira 3 , dans Ies ruines d'un gros
village antique situe 3 kiLometres de Chemtou (l'antique Simitthus).

a

a

~- Abreviations utilisees:
BCTH = Bwlletin archeologique du Comite des Travaux Historiqucs.
Dessau = H. Dessau, /nscriptiones latinae selectae, t. I-III, Berol.ini 1892-1916.
IL Afr. = R. Cagnat, A. Merlin, L. Chatelain, /nsCTiptions latines d'Afriqtte, Paris 1923.
Cet article est le ,texte d~ la communication presentee au Congres Intemational d'Epigraphie Grecque et Latine, Constanţza, 9-1 S scptembre 1977.
1 A. v. Premerstein, Untersuchungen wr Geschichte des Kaisers Marcus. II. Seeziige
der Nordpontusvolker und der Mauren. Der Einfall der Kostoboken, Klio XII, 1912,
pp. 145-166; RE XI, col. 1504-1507 - Kostoboken (v. Premerstein); J. Schwendemann,
Der historische Wert der vita Marei bei den Scriptores Historiae Augustae, Heidelberg 1923,
pp. 84-89; L. Niederle, Sluvanske staroiitnosti, Dii. I, svazek I, II•e ed., Praha 1925,
pp. 400-416; N. Gostar, Ramura nordică a dacilor - costobocii, Buletinul Universităţilor
,,V. Babeş" şi „Bolyai" Cluj, Scria: Ştiinţe sociale, voi. I, n° 1-2, 1956, pp. 183-199;
idem, -Numele şi originea costobocilor, Cercetări Istorice, laşi 1970, pp. 109-117; I. I. Russu,
Les. Costoboces, Dacia, N.S., III, 1959, pp. 341-352; O. V. Kudriavcev, Vtorienie Kostobok<X! v balkanskie provincii Rimskoi imperii, Vestnik Drevnej Istorii, 1950, n° 3 (33),
pp. ·. 56.-70; idem, Ellinskie provincii balkanskogo poloustrova vo vtorom veke nasej ery,
Moskva 1954, pp. 245-271; idem, lsledovanija po istorii balkano-dunajskich oblastej v
period rimskoj imperii, Moskva 1957, pp. 13-100; E. Popescu, Epigraphische Beitrăge wr
Geschichte der Stadt Tropeum Traiani, Studii Olasice, VI 1964, pp. 192-199; M. Ma.crea,
Dacii liberi în epoca romană, Apuforn, VII 1968, pp. 187-191; R. Vulpe, dans R. ;Vulpe,
I. Ba mea, Din istoria Dobrogei, voi. II. Romanii la Dunărea de Jos, Bucureşti 1968, pp.
158-161; B. Gerov, Die Krise in den Ostbalkanlăndern wăhrend der Alleinregieru11g de,
Marcus Aurelius, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, XVI 1968, pp. 325-338;
et dans Acta Conventus XI „Eirene", Wratislaviae 1971, pp. 555-568; Gh. Bichir, Les
Daces libres de l'epoque romaine a la lumiere des donnees archeologiques, dans ThracoDaci-ca. Recueil d'etudes
l'occasion du ne Congres International de Thracologie, Bucureşti
1976, pp. 288-291.
2
-Les Costoboces sont localises sur le temto1re occupe par la civilisation de Lipice.
Cf. M. Smiszko, Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Malopolsce
Wschodniej, Lw6w 1932, pp. 26-67 et 11-182; T. D 4 browska, Wschodnia granica kultury
prz.eworskiej w p6inym okresie latenskim i wcz.esnym okresie rz.ymskim, Materialy Starozyme
i W C2Jesnosredniowieczne, t. II, 1973, pp. 206-220; V. M. Cigilik, N ase/ennja verchn' ogo
Podnistrov'ja pervsich stolit' nasoî eri ,(Plemena lipic'koj kul'turi), Kiiv 1975.
3
· J. Toutain, lnscriptions de Tunisie, Melanges d'Archeologie et d'Histoire de l'Ecole
Franc;aise ,de Rome, XIII 1893, p. 450. Dans CIL VIII, les inscriptions d' Ain-Ksira ont
ete m8lees avec les textes provenant de Simitthus.
I.,.
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Voici le texte de la premie~e inscription, suivant la <."Opie de Rene Cagnat 4•
dMS
/sa.HVSTIVS. C. F. Q. FOR
tunATIANVS COSTOB
ociO QVOD INTER COS
tOboc. nVTRITVS SIT CV
MIERIVS
En 1893, Jules Toutain 5 publia unc seconde inscription:
D MS
C SALL VSTIVS
FORENSIS
DIGNIANVS
COSTOBIVS VI
XIT ANNIS X

En publiant cc texte, Toutain s'occupa egalement de l'insoription publiee auparavant,
rn fournissant une nouvelle Iecrurc de certain points essentiels et proposant de nouve!Jes restirutions8. Malheureusement, ces corrections ne furrnt pas introdui,tes dans le second supplement
du CIL VIII, ou ne se trouva que l'inscription publice par Toutain. Dans la litteraturc, on
admct donc le texte public par Cagnat.
Dang la troisieme Hgne, Toutain lisait: ///GNIANVS 7 , et non ///ATIANVS commc
dans Ic CIL. De ce fait, il proposait de remplacer le cognomen Fortunatianus par deux
cognomina Forensis Dignianus, que nous connaissons par l'inscription qu'il edita. Par contre,
au lieu de Costob[oci]o, ii proposait de maniere convaincante Costob[ius e]o quod.

li semblc pourtant que dans la troisicme ligne, i,J faut admettre la lecture du CIL,
plus complete. De memc la restitution proposec par le CIL For[ tun]atianus correspond mieux
a la longueur de la lacune. De plus, si on admettait pour l'inscription CIL VIII 14667,
suivant Toutain, le nom de Sallustius C. f. Q. For[ensis Dig]nianus Costob[ius], ii ne se
Jistinguerait en rien du nom sur l'inscription CIL VIII 25679. En definitive, il convicnt
d'adopter le texte suivant.
[D] MS [C.? Sail]ustius C. f. Q(uirina) For[tun]atianus Costob[iU6 c]o quod inter
Cos[t]o[boc(os) ou -bios n]utrirus sit CV ///MIERIVS. Cumierius ou Gu[ ... ]mierius doit
etre interprete comme un signum.
Les deme personnes connues par ces inscnpoons ont des liens de parente. Cela est
prouve par le meme gentilice Sallustius, le prenom Caius8 et le cognomcn Costobius. On
ne peut exclure qu'il s'agit de pere qui a ere eleve dans le pays de Costoboces ct de son fils.
La r<.--ssemblaru:e des forn1ules f uneraires peut indiqu::r que Ies textcs remontent a Ia rnrnie
4 CIL VIII 14667 = A. Dobo, Imcriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae
ud res earundem provinciarum pertinentes, Budapcst 1975, IV-e ed., p. 160 sq., n° 822.
Editio princeps: Revue archeologique, 1881, p. 22, n° 24 (Delattre).
" Toutain, op. cit., p. 451, n° 62. CIL VIII 25679 = Dobo, op. cit., p. 161, n° 822 a.
6 Toutain, op. cit., p. 452.
7 Toutain (op. cit., p. 452)
voyait un fragment de !'arc inferieur de la lettrc G.
8 Dans l'inscription CIL VIII
14667 Ic prenom est disparu, mau nous connaissorn;
par Ja filiation le prenom du pere.
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epoque. La formule D.M.S., en ahrege, pcrmet de dater l'inscription au IIe ou le debut du
IIIe siede9•
L'.agnomen Costobius et ,Ja phrase eo quod inter Cos[t]o[boc(os ou bios) n]u~ritus sit
trahi-ssent des liens entre ces dcux personnages et les Costoboces 10 • La 'qucstion comment
un homme eleve pairmi les Costoboces put SC troll'ver en Afrique innriguaient t0US 1le5
chercheurs de l'histoire de ce peuple. Souvant fa reponse n'etait pas nctte, soulignant diverses
explications possibles. Suirvant Premerstein 11 , Sallustius Fortunatianus etait un habitant de
l'Afrique qui tomba aux maiins des Costoboces au cours de leurs incursions par mer. Cett.c
hypothese fut fermement reje-tee12• En effet nous n'avons aucune raison pour admettrc que
l'invasion des Costoboces atteignit l' Afrique.
0n a aussil suppase 13 que Sailh.1stius Fortooatianus etait un Costobocc capti,f qui s'insta:Ua,
ou fut departe, en Afrique. En faveur de cette solution, on pourrait citer de nombreux ca.s
de deportaition ele chefs barbares en divers licux de l'Empire. NotLS connais_sons entrc autrc~
la stele funeraire de la femme du roi des Costoboces Piepor, qui moumt
Rome 14 • Nous
15
connai.ssons aussi sous Marc-Aurele J.a transplantation de prisonniers barbarcs sur le territoire
romain.
Neanmoins, l'hypathese d'une origine costoboce de natre Sallustius doit etre rejetee. En
cffcr, l'inscription funeraire souligne nettement qu'il fot eleve (nutritus sit) parm1 Jes
Costoboces, et non qu'il est ne dans kur pays. De plus, le filiaition prouve que son pere
eta1t ciwyen romain et lui-meme etait ne d'un mariage condu suivant le droit rom.ain.
Cela. exdut auSJSi l'eventualite qwe Ja mere de Sa:Hustius fut du peuple des Costoboces.
li fut enfin suppose que Sallustius Fortunatianus etait Romain qui, de retour de captivite chez les Co~mboces, s'etait 6tabli en Afrique. On ajoutait encore qu'il etait originaire
des provinces danubiennes ou' de Dacie 16 • Si la premiere opinion ne pase pas de problcmes,

a

9
J.-M. Lassere, Recherches mr la chronologie des epitaphes pai'enm:s de [' Africa,
Antiquites Afri.caincs, t. VII 1973, pp. 7-151.
10
. .
Sur le nom des Costoboces voir _Thesaurus linguae Latinae, Onomasticon, voo. II,
L1ps1ar, p. 670; D. Detischew, Die trak1schen Sprachreste, Wien 1957, p. 256; Gostar,
Ramura ... , p. 184 et s.; Russu, op. cit., p. 346.
11
Premerstein, op. cit., p. 155 et 163 „einzclne Pira.tenschiffe cler Kostoboken selb~t
bis nach Afrika vordragen"; RE XI, col. 1506- Kostoboken /v. Premerstein/.
12
G. G. Mateescu, I Traci nelle epigra/i di Roma, Ephemeris Dacoromana, I 1923,
p. 100; Schwendem.ann, op. cit., p. 87; Russu, op. cit., p. 350; Popescu, op. cit., p. 199;
Macrea, op. cit., p. 160, note 187.
13
O. V. Kudriavcev proposa, en citant diverses interpretations, que natre Sallustius
et~t u!l Costobo~.e captif. Cf. Kudriavcev, Vtorienie Kostobokov ... , p. 68, note 3; idem,
Ellm:kie . p~ovinrn ... , p. 268, note 2. Russu (op. cit., p. 351) admet la possibil.ite que
les mscmpuons de Simitthus concernent des gens „d'origine costoboce (envahisseurs fairs
prisonniers?)".
14
• •
CIL VI 1801 = Des.sau, 854 = Dobo, op. cit., no 688: (Rome) D.M. Z.iai, Tiati
f1l(1ac), Dacae, uxori Piepori regis Coisstobocensis, Natoporus ct Drilgisae aviae cariss(imae)
b(ene) m(erenti) fecer(unt). Cf. CIL V 32 = Dessau, 852: rex Roxalanornm a Pola; CIL
V 33 = Dessau, 853: rex Sarmatarum
Pala .
1
. ~ SHA, M. Ant. Phil., 22,2; 24,3; Ca.ss. Dia., LXXI 11,4 sq. Cf. L. Cracco Ruggini,
Uomm, senz.a terra e terra senza uommi nell'Italia antica, Quadcrni di Sociologia Rurale,
III 1963, pp. 20-23.
16
•
W. Tomaschek, Die al.ten Thraker, Sitzungsberichte cler Kaiserlichen Akademic cler
~1ssenschaf~ ~ie,!1, PhiJos.-hist. Clas.se, CXXVIII Bd., 4 Abh., 1893, p. 107: ,,Ein dak1sche.r Provmz1aile ; Schwendemann, op. cit., p. 87: ,,aus den Donauprovinzen Zugewand~"; Kudr~avoev admet aussi la possibilite que notre Sallustius etaiit originai,re des provmce_s ~anub1ennes. Cf. K;1driavcev, Vtor~~nie Kostohokov, p. 68, note 3; idem, Ellinskie
provincii, p. 268, note 2; idem, lssledovam1a, p. 40, note 81. Russu, op. cit., p. 350: ,,C'est
l'epitaphe d'un provincial dace s'appellant Cos.tobius, ou en tout cas d'un homme .immigre
en Afrique et originairc des provinces danubiennes".
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la seconde doit etre reJetee apres l'analyse de l'inscription d'Ain-Ksira. Le gentilice Salluruus
csc rypiquemenc africain 17• II apparaic 173 fois 18 dans Ies inscriptions d'Afrique, sans compte:r
Ies senaceurs ec chevalicrs connus par ,Ies inscriptions de t:e pays. En ltalie et dans Ies provinces, exceptee J'Afrique, ii est e>ctrement rare. Dans toutes Ies provinccs des Balkans et· du
Danube, nous ne trouvons le gentilice Sallustius que 9 fois 19•
La large diffusion du gentilice SaHustius en Afrique se lie avec le fait qu'il etait porte
par Ies descendants des personnes qui avaient obtenu le droit de cite par l'interrnediaire de
Caius Sallustius Crispus, le fameux historien. Dans Ies annees 46-45 avant n.e. il fot legat
de la nouvelle province d'Africa Nova crecc par Cesar immedia,tement apres sa victoire
sur Ies Pompeiens et le roi Juba. La plus forte concentration du genrilice Sahlustius se retrouve juscement sur le terricoire de la province ephemere d'Africa Nova gouve.rnee par
Salluste. Simitthus, ou fut cnterre Sallustius Fortunatianus, se trouve dans la region ou
nous constatons la plus forte dcnsitc des personnages portant le gentilice Sallustius. 11 s'agit
du Teii Septentrional, correspondanc aux partics Ies plus developpees du royaume de . Numidic, dont naquit la province d'Africa Nova gouvernec par Salluste. De Simitthus meme
pro,·icnnent cncore dcux autrcs in.scriptions de Sallustii20 • Dans Ies environs de la vi,~le, nous
cunnaissons 4 Salluscii
Bulla Rcgia21 et
Thuburnica22 •
On pcut donc admcttre quc Sallustius Fortunatianus etait un lointain descendant d'un
pcrsonnage qui m;ut le droit de cite de Salluste en 46-45 avant n.e. Cette even~ite est
aussi prouvee par le prenom Caius, porte par son pere ainsi que par C. Sallustius Forensis
Dignianus de l'autre inscription (CI~ VIII 25679). Enfin la tribu Quirina,
laquelle est
1mcrit notre Sallustius, est celle de Simitthus23, colonie fondee par Auguste 2 ~.
En resumant ces observations, ii faut dire que notre SaUustius etait originaire d'une
familie habitant depuis plusieurs gencrations Sim~tthus ou ses environs. H retourna dans cette
,·ille aprcs son retour de captivite chez Ies Costoboces.
li reste le probleme de quclle maniere un homme originaire de Simitthus tomba enfant
en captivite des Costoboces? Compte-tenu de la grande mobilite so6ale des habitants de
l'Empire, ii est possible qu'un africain put se uouver avec son enfant dans Ies provinces
balkaniques qu'envahirent en 170 Ies Costoboces. Lcur attaque passa
travers l'actuellc
Dobroudja, puis se dirigea vers Ies rivages de la Mesie et de la Thrace25 • On ne peut pourtant

a

a

a

a

17 J. Kolendo, C. Sallustius Crispus, premier gouvemeur de l'Africa Nova et la dispersion geographique du genti[ice Sallustius en Afriq~. Arheoloski Vestnik (sous presse).
18 Sans
compter Ies senateurs et chevaliers connus par Ies inscriptions d'Afrique.
19 Dalmatia Salona: CIL III 2099; 8997. Pannonia - Aquincum: CIL III 14353.
lmcrcisa: lntercisa I, Budapest 1954, p. 327, n° 358. Cf. Alba Regia, XIV 1975, p. 358,
n° 10 (J. Fiitz). Dacia. Sarmisegetuza: le fragment d'une grande inscr.Îption mentionnant
un ... lius Sallust[ianus] ou un paydonimus comme -llus ou -lius SaUust[ius]. Senateur ou
chevalicr?: I. Piso, Epigraphica (III), ActaMN, XII 1975, p. 175. Thracira: Pautalia
(Kjustendil): Izvestija na Bălgarskija Archeologiceski Institut, (I. Velkov), VII 1934, s. 466
= Ann.J::p. 1935, 80. Philippopoli~ (Plovdiv): lzvestija na Archeologiceski Institut, XXXIII
I 972, p. 159 (L. Botusarova) = Ann.J::p. 1972, 554. Macedonia - Philippi: CIL III 633,
III 3,9; CIL XVI 12 - diplome militaire accorde
un m(iles) c(o)h(ortis) IIII pr(aetoriae)
Philipp(i).
20 CIL VIII 14668; 25680.
21 CIL VIII 14524 (deux personnes); 25530 (deux personnes).
22 CIL VIII 25739; 25780; BCTH 1915, p. 220. Cf. IL Afr. 479, II 10; BClH 1918,
p. 169. Cf. IL Afr. 479, 119.
ţ;
23 J. W. Kubitschek, Imperium Romanum tributim discriptum, Prag, Wien, Leipzig
I 889, p. 154.
24 L. Teutsch, Das Stădtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum
Tode des Kaisers Augustus, Berlin 1962, p. 171 et s.
25 Cf. Gcrov, op. cit., passim.
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cx:clure que Sallustius tomba aux mams des Costoboces au cours d'une incursion plus tardive
sur Ies fron-tiercs de la Dacic.
La connaissance de l'histoire de l' Afrique permet de proposcr une explication pourquoi
Ic pere de SaJlustius Fortunatianus put se trouver dans Ies provinces danubiennes. Siminhus,
lieu d'origine de cettc familie, etait celebre par ses grandes carrieres de marbre numidique26,
en cxploitation des la periode pre-romainc27 • 0n peut risquer l'hypothese que le pere de
notre Sallustius eta~t un specialiste de l'exploitation de la j,ierrc et fut amene d' Afrique pour
travailler dans l.llilC des carrieres de Mesie Infericure, de Thrace, eventuellement de Macedoinc
ou de Dacie 28 • II put aussi d'ailleurs etre speci•alistc de qucstions techniques pas forcement
lices avec Ies carricres de picrre.
Nous savons quc pour la mise cn marche des mines d'or de Dacie Ies Romains firent
vcnir des specialistes de Dalmatie29 • Naturellemcnt, la situaition etait specifique apres la
conquetc de la province. Dans la litteraturc30 , ii est aussi suppose que Ies Bessi consistentes,
connus par Ies inscriptions du terrain de la Dobroudja (Scythia Minor), etait des mineurs
appar,tenant
un peupk habitant ila Thrace et connu par son ha1bilete daru; Je t·ravai1l de
mine. Nous avons aussi des temoignagcs que dans ccrtaines provinces se manifestai·t un grave
deficit en technicien specialises. Dans la corespondance de Pline Ic Jeunc, gouverneur des
provinces de Pont et de Bythinie, avec l'empereur Trajan la probleme de trouvcr un geomctrc
et un architecte occuppe une large place 31 • Plusicurs fois Pline pric l'empercur de lui envoyer

a

26 R. M. Haywood, Roman Africa, dans An Economi~ Survey of Ancient Rome, IV,
llaltimore 1938, p. 53 sq.; J. Ward Perkins, Tripolitania and the Marble Trade, Journal
of Roman Studies, 1951, p. 96. Sur Ies recherchcs archeologiques
Simitthus voir Ausgrabungen, Funde, Forschungcn, Berlin 1972, p. 114 et s.
27 Cf. le nom officina regia CIL VIII 14578-9; 14583. J. Kolcndo, Le colonat cn
Afrique sous le Haut-Empire, Paris 1976, p. 83. Sur l'utilisation du marbre numidique a
Rome en 78 av. n.e., voir Plin., N.H., XXXVI 6(8) § 49. Cf. J. Kolendo, L'influence de
Carthage sur la civilisation materielle de Rome, Archeologia XXI 1970 (1971), pp. 10-12.
Sur Ies traccs archeologiqucs de l'utilisation du marbre numidique en Afrique au milieu
du Ier s. av. n.i:., voir J. Guey, A. Pernette, Lepide a Thabraca, Karthago, IX 1958, p. 88.
28 Cf. A. Rădulescu, Aspecte privind exploatarea pietrei în Dobrogea romană, Pontica V, 1972, pp. 177-204; M. Macrea, Viaţa În Dacia romană, Bucureşti, 1969, pp.
307-109; V. Wollmann, Cercetări privind carierele de piatră din· Dacia romană, Sargetia,
X 1973, pp. 105-130.
29 C. Dai,coviciu, Les „caste/la Dalmatamm" de Dacie. Un aspect de la colonisation
et de la romanisation de la pravince de Dacie, Dacia, NS, II 1958, pp. 259-266; S. Mrozek,
Aspects sociaux et administrati/s des mines d'or romaines ck Dacie, Apulum, VII 1968, p.
311 et s. - noms ilayriens des mine.urs d'Alburnus Maior en Dacie.
30 S. Casson, Thracian Tribes in Scythia Minor, Journal of Roman Studies, XVII
1927, pp. 97-101; Em. Zah, A. Suceveanu, Bessi consistentes, SCIV, 1971, pp. 567-578;
M. Munteanu, Observations sur Ies anthroponymes des Besses dans deux villages de la Dobrozidja romaine, Acte-; de la XJle Conference lntemationale d'Etudes Clas.siques, ,,Eirene"
Cluj-Napoca 1972, Bucureşti-Amsterdam 1975, p. 688.
31
Plin., Epist., X 17 b (28),2; 18(29); 37(46); 40(49),3; 41(50),3; 42(51); 61(69),5;
62(70), ed. M. Durry. Voici Jes passage-; Ies plus interessants des lettres de Trajan. 18(29),2:
Mensores uix etiam iis operibus, quae aut Romae aut in prox:imo fiunt, sufficicntes habeo;
sed în omni prouinci.a inueniuntur quibus credi possit, et ideo non deerunt tibi, modo uelis
diligenter excutere. X 37(46),2: Et În primis necessarium est mitti a te ud aqui,legcm uel
architectum, ne rursus eveniant quod accidit. X 40(49),3: Architccti tibi deesse non possunt.
Nwlla prouincie est quae non peritos et ingeniosos hornines habeat; modo ne ex:istimes breuius
essc ab urbe: mitti, cum ex: Graecia etiam ad nos uenire soliti sint. X 42(51): Poteris a Calpurnio Marco (gouvemeur de la province de la Mesie Inferieure) petere libratorem et ego
hinc aliquem til:ii peritum eius modi operum mittam. Une analogie
cettc: lettre peut ~tre
u~e. inscription d'Afrique CIL VIII 2728 = 18122. Elle parle de „pret" d'un specialiste
m1htaire pour la oonstruction d'un aqueduc a Saldae. Gf. L. Leschi, Etudes d'epigraphie,
d' archeologie et d'histoire a/ricaines, Paris 1957, pp. 269 et s.

a

a
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de Rome un specialiste; T rajan repond avec une certaine 1rntation qu'il est possible de
trouver i'architecte voulu sur place en Bythinie ou dans la Mesie voisine. Ainsi donc l'hypothese de fairc venir dans Ies provinces orientales des Balkans un specialiste dans l'exploitation
de la pierre, venant d'un centre aux ancienncs traditions comme Simitthus, est plausible.
A la lu.miere de ces observations, il est possible de restitiuer de la maniere suivantc
la biographie de Sallus-tius Fortunatianus Costobius. li etait originaire de Simitthus en
Afrique du Nord. 0n peut admettre que son pere fot employe comme specialiste da;
carrieres dans l'est des Balkans. Probablemenr au cours de l'incursion des Costoboces en
170 il fut fait prisonnier et il fot eleve sur I~ terrcs barbares, dans le bassin superieur du
Dniestr. Ensuite ii parvint a retoumcr dans .J'empire et de s'etablir dans sa viHe natale.
La biographie de Sallustius Fortunatianus Costobius ainsi restiruee fournit des informations non seulement sur Ies Costoboces. Elle jette aussi une ccrtaine lumiere sur le\<i
migrarions d'Afrique vers la peninsule des Balkans. Mais l'information la plus precieuse reste
le temoignage de la presence d'un Romain, ou plutot m~me d'une familie romaine, parmi
Ies Costoboces dans le bassin superieur du Dniestr32 •
JER2Y KOLENDO

32 Nous connaissons de La terntoire de la Dacic un homme qu1 etait revenu de captivite
chez Jes Carpes. Cf. CIL III 1054 (Apulum): a Carpis liberatus.
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UN FRAGMENT DE DI·PLOMA MliLITAIR.A DE LA M1IOIA

Săpăturile arheologice efectuate în anul 1977 în marde castru auxiliar de la Micia
(corn. Veţel, jud. Hunedoara) au dllS la descoperirea unui bog.at ma:terial, printre care şi un
fragment de diplomă milit-ară 1 (fiig. 1-2).

'·

1/

,;

b

Q

Fig. I - Fragment de

diplomă militară descoperit la Micia,
(ilustraţii mărite).

tabella I, a) extrinsecus, b) intus

Diploma a apărut spre mijlocul laturii de vest a castrului, la o di stanţă de 6 m de
zidul de incintă, în pămîntul vegetal de deasupra agger-ului, la 0,30 m adîncime.
Fragmentul, rupt din antichinate, face parte din tabella I, cu marginea stmga păstrată;
are lăţimea de 4 cm, înălţimea de 2,9 cm, i,ar grosimea de 0,9 cm. Marginea are un chenar
În relief.
1 Săpăturile arheologice În castru au fost reluate de Muzeul de istorie al Republicii
Socialiste România În .anul 1976, printr-un mare sondaj executa,i; din colţul de NV pînă
la mijlocul castrului. In campania din 1977 s-a efectuat un al doilea sondaj, perpendicular
pe laturile lungi, interm:tînd castrul aproximativ la mijloc.
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o

----~
a

b

Fig. 2 - Fragment de diplomă militară descoperit la l\Iicia, tabella I,
a) extrinsecus, b) intus (desen).

Textul

păstrat

al diplomei este

următorul:

fxtrinsecus

lntus

NESTA MIS

RAIAN

PTA SVNTI

SHAD

CIVITATEM

1

BVSQVASTV

MI

ATA

Textul reconstituit,
e,1.e

după

formularele

obişnuite şi ţinînd

seama de lungimea rîndurilor,

următorul:

Extrinsecus
[plurib1m.Je stipend(iis) emerit(is) dimissis ho-]
nesta mis[sione quor(um) nomina subscri-]
pta sunt i[ psis !iberis posterisq(ue) eorum]
civitatem [dedit et conubium cum uxori-J
bus quas tu[nc habuissent cum est civ-J
[it(as) iis d]ata [aut si qui caelibes essent]

Intus
[lmp(erator) Caes(ar), divi T]raian[i Parthici f(ili1is), dh•i Ner-]
[vae nepos, Traianu]s Had[rianus Aug(ustus), pont(ifex)J
[max(imus), trib(uniciae potes(tatis), .. ] I, [co(n)s(ul) III, p(ater) p(atriae)J
[equit(ibus) et ped(itibus) qui] mi[lit(averunt) ... J
Deci diploma datează din ,timpul domniei lui Hadrian;
consulatelor şi a titlului de pater patriae, cerută de spaţiul
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rămas,

Întregirea cu numărul
-este ~orectă, ea este
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posterioară

anului 128 2• Lipsa cifrei puterii tribuniciene sau a numelui consuli•lor · nu ne
permite o datare mai precisă. De asemenea, nu putem şti nici din ce uni•tate a făcut parte
veteranul căruia i-a fost acordată, deşi se poate presupune că 1..--ste vorba de una din unităţile staţionate În castrul de la Micia3 •
Diploma prezentată este prima descoperită la Micia şi a treia publicată după apariţia
corpus-ului diplomelor Daciei 4 • Ea ne ilustrează încă o dată un fenomen caracteristic secolelor II-III c.n., acela al stabilirii veteranilor chiar În canabdc castrelor şi al recrntării
locale.
LIVIU PETCVLESCU

UN I RACMENT DE DIP101IE MILITAIH.E DE MICIA

(Rcsumc)
Pendant lcs fouilles pratiquees cn 1977 dans le camp de Micia (Veţel, dep. de Hunedoara.), on a mis au jour un fragment de dipJt;me militaire (tabella I), datant du rcgnc Je
l'cmpereur Hadrien (fig. 1--2).

2
Hadrian poartă oficial titlul de pater patriae începînd din 128. Cf. Rene Cagnat,
Cowrs d' epigraphie latine\ Paris, 1914, p. 195.
3
In castru au staţionat trei unităţi: cohors II Flavia Commagenorum, atestată din
timpul lui Hadrian; ala I Hispanorum Campagomem, cel puţin din anul 144; Mauri Micienses, atestaţi în anul 204, dair probabil prezenţi Încă din secolul al Ii-lea e.n. Cf. C. C.
Pctolescu, Studien z1t elen Militărgrenzen Roms, II, Koln-Bonn, 1977, p. 369, cu bibliografia respectivă.
4
•
C. C, Petolescu, În Latomus, XXXIV, 1975, 4, p. 1020-1023 ( = Studii şi mate-·
ruzle de muzeografie şi istorie militară, 7-8, 1974-'-l 975, p. 89-91), reia fragmentele
descoperţte la Româna.~i şi stabileşte existenţa a încă unei diplome; Dan Isac, în Epigraphica,
Bucureşu, 1977, p. 69-73, o diplomă din anul 127, descoperită la Gilău.
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STA TUI IMPERIALE DE BRONZ 1N O.AGIA ROMANA

În dorinţa alcătuirii unei lucrări ample care să trateze problema bronzurilor figurate
în Dacia romană1, cerinţă de mult simţită În bibliografia noastră arheologică, în cadrul
larg al capitolului care se ocupă de statui şi statuete o atenţie deosebită acord pieselor
tridimensionale repirezcntînd statui imperiale.

lstor.îcii artei romane, atît în ţara noastră, cît şi În străinătate, nu au dat Întotdeauna atenţia cuven.i'tă studierii 2 acestor sculpturi turnate În bronz. Ele nu au constituit,
dccit în puţine cazuri, obiecrul unor lucrări sau capitole aparte, În special, majoritatea
resturilor statuare ale genului fiind tratate împreună cu diferite piese aparţinînd unor alte
categorii funcţionale de obiecte. Greutăţi în identificarea şi datarea fragmentelor s-au ivit,
apoi, fie

datorită

faptului

că

marea lor majoritate au fost descoperite fortuit sau în com-

plexe arheologice nu tocmai bine precizate În timp şi spaţiu, fie stării lor de accentuată
deter.iorare.

.
ln cele ce

urmează

voi .Încerca să alcătuiflic un corpus, pe oit posibil exhaustiv3,

a fragmentelor statuare imperiale romane, turnate În bronz
Daciei. Aproape toate piesele au fost publicate, unele
ceea ce presupune o rel\Jla.I'e a
amănunţit

arta

discuţiei

însă

şi

descoperi,te pe teritoriul

sumar sau cu erori de interpretare,

privind problematica lor.

Inexistenţa

unui studiu

a acestor figuraţii mă constrînge să mă limitez la cîteva analogii cunoscute În

romană

a genului. De asemenea, voi încerca

grafică corectă,

să

identific

şi

să

fac descrierea icono-

iar unde condiţiile descoperirii permit, să încadrez piesele într-o cronologie

adecvată.

1 Teză

de doctorat În curs de elaborare.
Cîteva l'IJJ(rări selective din bibliografia străină care tratează unele probleme privind
5tatuile imperiale ·romane de bronz: H. Kluge, K. Lehmann-Hartleben, Die antiken Gross:bronzen, Berlin-Leipzig, 1926; M. Wegner, Das romische Herrscherbild, II, 4, Berlin, 1939;
H. M;~zd, Die rămischen Bronzen aus Deutschland, I, Speyer, Ma:inz, 1960; H. Menzel,
Die romischen Bronzen aus Deutschland, ll, Trier, Mainz, 1966; R. Fleischer, Die romischrn
Bronzen aus Osterreich, Mainz, 1967; G. Gamer, Fragmente von Bronzesstatuen aus den
romischen Militărlagern an der Rhein- und Donaugrenze, în Germania, 46, 1, 1968, p.
53-66 (mulţumesc prof. K. Horedt, pentru semnalarea lucrării); G. M. A. Hanfmann,
Roman Art. A Modern Survey of the Art of Imperial Rome, Mi'lano, [1968]; R. Bianchi
Randinelli, Roma. L' arte romana 11el centra del potere, dalie origini alia fine del Jl secolo
d, C., Milano, 1969; R. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell'arte antica. L'arte dell'impero
romano da Settimio Severo a Teodosio I, Milano, 1970.
3
In U'l'ma numeroaselor săpături arheologice .efectuate în ultimii ani pe teritoriu1 ţării
noastre nu este exclusă posibilitatea să se fi descoperit şi alte fragmente statuare imperiale de
bronz. Deocamdat:i, nu deţin nici o informaţie în această privinţă.
2
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A. FRAGMBNlt DE STATiUI l MPERIALE CERTE
1

I. Alba Julia (Apulum)
J. Fragment

de bronz aurirt (fig. 1). Dimensiuni 34 X 27 cm. Piesa a fost

descopcri,tă

m termele romane de pe teritoriul coloniei Nova Apulensis (1899). Este proprictatea Mu-

zeului „Unirii• din Alba Iulia.
Fragmentul, aparţinînd, probabil, unei mari statui nnperiale reproduce o caliga. Încăl
tămintea este ornamentată În porţiunea gambei cu benzi orizontale, ce sugerează, parcă,
fîşiile de piele. Se văd, apoi, patru mici curele, care string piciorul de talpa demcl de masivă, extremităţile lor atîmînd libere. Personajul este neindentificabil. Datarc·a: secolul J1I e.n.
2. Două fragmente de la o statuie, din care s-au recuperat 73 de bucăţi, fără Însă
a putea fi reconstituită. Fragmentele provin de pe strada Dobrogeanu Gherca (1962) 5 • Sînt
m Muzeul „Unirii• din Ailba Iulia (nr. inv. 3648).
a. Antebraţu) drept 6 (fig. 2). Dimensiuni: lungimea 39,5 cm.
b. Mina stîngă 7 (fig. 3), cu degetele arătător şi mijlociu rupte. Pc inelar este un
anellus. Dimensiuni: lungimea 29,5 cm. Au urme de reparaţie. Ambele fragmente sînt datate
1n secolele II-III.

II. Celeiit (Sucidava, înglobat ora.5ului Corabia)
J. Trei fragmente 8 de la o impozantă statuie reprezcntînd un împărat, care însă nu
poate fi identificat. Se păstrează în Muze-ul de istoric al or;i 1ului Corabia. Aceste resturi
sculpturale reprezintă:
a. Antebraţu) stîng dczgolit9 , cu falangele degettilor rupte de la rădăcină.
b. Laba piciorului stîng 10 , avînd degetul mare şi partea posterioară distru~c-.
c. Faldul torsionat al unei mantii 11 •
Toate fragmentele, datate în secolele II-III, păstrează urme de reparaţii ulterioare.

III.

Cigmău

(jud. Hunedoara)

4. Deget de bronz de la statuie. Dimensiuni: lungim~a lC cm. Datarea: secolele II-III.
fn Muzeu;} jud~ţean Hunedoara din Deva (nr. inv. 1432).

IV. Clitj-Napoca (Napoca)
5. Deget de bronz. Dimensiuni: lungimea 6,2 cm. Descoperit În Piaţa Libertăţii cu
ocazia unor lucrări edil~tare ( 1948). Datarea: secolele II-III. Proprietatea Muzeului de
istorie al Transilvaniei: din Cluj-Napoca (nr. inv. IN. 3639).
4
B. Cserni, în ATt, X, p. 62-64, p. I. VIII-IX; idem, m AFM, 1901, p. 305-306,
fig. 16; R. Miinsterberg-J. Ochler, în /OA/, V, 1902, 13bl. col. 112; H. Daicoviciu, în
RomRum, p. 123, C 64 ( = Civilta, p. 142, nr. C 57); Al. Popa-I. Berciu, în Ap1tl1tm, XV,
1977, f· 222-22.3, fig. 8,_ conside~ată greşit piesă v<;>tivă.
Al. Popa-I. Bemu, op. cit., p. 223-225, fig. 9.
6 Idem, op. cit., p. 225, fig. 9 stînga.
1 Ibidem, fig. 9 dreapta.
8 Dimensiunile şi nr. de inv. ale pieselor nu mi-au fost ac.:~sibile.
9 D. Tudor, Sucidava, Bucureşti, 1966, p. 16, fig. 5 A.
10 Ibidem,· fig. 5 B.
11 Ibidem, fig. 5 C.
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F ig . 1 -

C ali gă

Fig. 2 - Fragment statuar (Alba Iulia).

(Alba Iulia) .

Fig. -3

,-t-
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V. Drobeta-Turnu Severin (Drobeta)
6. Părţi fragmentare dintr-o uriaşă statuie de bronz a Împăratului Traian. Piesele au
fost descoperite în castrul din localitate. Constituie proprietatea Muzeului „Porţile de Fier•
din Drobeta-Turnu Severin 12 • Ele se compun din:
a. Mina stingă a Împăratului strîngînd în pumn garda în cruce a unei spade cu Iarnă
hexagona:lă 13 (fig. 4 ). Degetele lungi şi fine sînt sensibil modelate. Mărimea fragmentului
este aproape dublu în comparaţie cu o mină mijlocie. Dimensiuni 25,5 X 13,5 cm (nr. inv.
li 7103).
b. Medalion în altorelief cu zeul Danubius 11 (fig. 5). Pe placa netedă de bronz, mărgi
nită d.: un chenar semioval, divinitatea ocrotitoare a fluviului, apare maiestuoasă şi bărboasă.
În partea inferioară se observă un element floral, alcătuit dintr-un mănunchi de cinci frunze
stilizate. Dimensiuni: 11 x9 cm (nr. inv. II 7107).
c. Medalion cu meduză 15 (fig. 6). Monstrul mitologic, prezentat în altorelief, are faţa
ronmdă, ochii mari deschişi, nasul gros, gura cu buzele strînse. Deasupra tÎmpJelor sînt
două aripioare. Doi şerpi cu capetele spre frunte îşi Împletesc trupurile cu părul meduzei,
încadrînd hgura personajului, 1air cozile lor, înnodate sub bărbie, ;,.tirnă. Diemnsiuni:
13,5 X 13,5 cm (nr. inv. II 7109).
Aceste două medalioane, probabil, constituiau piese ornamentale, pteryges, ce decorau
plato~a de paradă a cuceritorului Dacie1.
Cele uei fragmente, descrise, încadrate cronologic începutului secolului II e.n. erau
componente ale grnndioasei statui ce reprezenta pe Împăratul Traian, sculptură care
a fost ridicată poate pe acel soclu de calcar cu inscripţia cohortei I Antiochensium 16 , din
atriul pretoriului marelui castru ce străjuia malul stîng al Dunării. Remarcabila creaţie
arusuca, care se pare că avea un pandant, statuia lui Nerva, pe ţărmul drept al fluviului,
la Pontes 17 , este considerată cea mai timpurie operă sculpturală imperială din Dacia 18 •
părţi

12 Mulţumesc prof. M Davidescu, directorul Muzeului „Porţile de Fier'" din DrobetaTurnu-Severin, care mi-a permis cu multă amabi.Jitate să mă ocup de aceste fragmente şi
colegei D. Benea, care mi-a pus la dispoziţie datele tehnice ale pieselor.
13 Al. Bărcăcilă, Drubeta, azi T.-Severin, Turnu Severin, 1932, fig.
14; idem, în
L'archeologie en Roumanie, Bucureşti, 1938, p. 40, fig. 51; D. Tudor, Drobeta, Bucureşti,
1965, fig. 48; Al. Bărcăcilă, în SC/V, 16, 4, 1965, p. 806, nr. 1 b; idem, în SC/V, 17, 4,
1966, p. 658, nr. a, fig. 11/1; R. Florescu, în RomRum, p. 250, G 114 ( = Civilta, p.
241-242, G 7s),
14 Al. Bărcăcilă, Drubeta .. ., p. 30, fig.
54; Al. Bărcăcilă,. Monumentele religioase
ale Drubetei cu noui descoperiri arheologice, extras din ArhOlt, 71-73, 1934, Craiova,
1934, p. 17-18; nr. 6 b, fig. 19; idem, în L'archeologie en Roumanie, Bucureşti, 1938,
p. 37, fig. 36; D. Tudor, op. cit., fig. 47; Al. Bărcăcilă, în SC/V, 16, 4, 1965, p. 806, nr.
1 b; idem, În SC/V, 17, 4, 1966, p. 658, nr. b, fig. 11/2; G. Gamer, op. cit., p. 55.
15 Al. Bărcăcilă, Drubeta .. ., fig.
52; idem, Monumentele religioase ... , p. 19-20,
nr. 7 c, ·fig. 24; idem, Î!n SCJV, 16, 4, 1965, p. 806, nr. 1 b; id.am, în SC/V, 17„ 4l,
1966, p. 658, nr. c, fig. 11/3; G. Gamer, op. cit., nota 12.
16 AL Bărcăcilă, Drubeta .. ., p. 13, nota 2 (lectură greşită); idem, În L'archeologie en
Roumanie, Bucureşti, 1938, p. 50; D. Tudor, OltR 1, SE, p. 323, nr. 1 (= OltR2, SE, p. 379,
nr. 1 ~i OltR 3, SE, p. 481, nr. l); Al. Bărcăcilă, în SC/V, 17, 4, 1966, p. 659, nr. d, fig.
11/4; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 354, este de părere că această
epigrafă este mai degrabă inscripţia de fondare a castrului din Drobeta, ridicat Între anii
102-105.
17
F. Kanitz, Romische Studien in Serbien, 1892, p. 47-48; Al. Bărcăcilă, în SC/V,
17, 4, 1966, p. 660 şi nota 37.
18 Al. Bărcăcilă, în SC/V, 7, 4, 1966, p. 660; M. Macrea, op. rit., p. 354.
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Fig. 5 - Medalion cu zeul Danubius (Drobeta-Turnu Severin) .
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Fig, 6 - Medalion cu meduză (Drobeta-Turnu Sev.erin).
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Fig. 7 - Cap feminin (Drobeta-Turnu Severin).
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ST A TUI IMPERIALE DE BRONZ

7. Cap feminin 19 (fig. 7), din bronz aurit. Piesa, foarte deteriorată, a fost găsită în
bazinul mic din frigidarium-ul termelor romane ale Drobetiei. Dimensiuni: înălţimea 29 cm
în Muzeul „Poqile de Fier" din Drobeta-Turnu Severin (nr. inv. II 7113).
Fragmentul înfăţişează portretul unui personaj feminin de vază. Faţa ovală, delicată,
are fruntea înaltă, nasul proporţionat, puternic şi puţin acvilin, cu nări înguste, gura mica,
c:imoasă; bărbia, destul de energică, trădează spirit şi caracter. Ochii uşor migdalaţi, cu
pupila şi irisul punctaţi, sprîncenele subţiri, arcuite şi privirea înainte conferă statuii un
.1c:r distins. Coafura este complicată. Părul, redat prin striaţiuni fine, este ordonat aranjat
În două rulouri masive transversale ce acoperă urechile, fiind prins la ceafă cu o agrafă
mare. Admirabifa distincţie a capului statuar indică fără nici un dubiu o Împărăteasă. Pînă
acum acest personaj a rămas neidentificat. In ceea ce mă priveşte, conchid că ci ar înfă
iişa, pare-se, pc Iulia Domna20 • Această ipoteză, cred, plauzibilă, se bazează pe cîteva observaţii portretistice de amănunt, ţinîndu-se seama, totodată, de unele fapte istorice şi de
contextul arheologic În care s-a descoperit piesa. Un mic detaliu anatomic şi anume, suprapunerea pleoapei superioare peste cea inferioară h coada ochiului, ca În cazud de faţă,
este caracteristic figurii soţiei lui Septimus Severus. Acest amănunt - ca să nu mai amintesc
de profilul cu ochi migdalaţi, trădînd elementul sirian, nasul acvilin şi pieptănătura specifică
(pe fragmentul de la Drobeta se păstrează puţin) se poate observa, pretutindeni, pe
portretele suveranei. Astfel sînt busturile păstrate, unul în Gliptoteca din Miinchen 21 , celălalt în Muzeul Naţional Roman din Roma22 , apoi un medalion de argint, astăzi ÎE
Berlin 23 , sau cunoscutul fragment al acestei împărătese provenit de la Moigrad (Porolissum,
nr. 12, fig. 16 2 ~) şi de care mă voi ocupa mai tîrziu.
Personali,ta:te puternică, Iulia Damna, siriană, originară din Hemesa, a avut un deosebit
merit În guvernarea colosului roman în timpul domniei fiului ei Caracalla. In diferitele
provincii ale Imperiului, printre care şi Dacia, În cinstea ei s-au ridicat, În special, de către
soldaţi, multe inscripţii şi monumente, care o proslăvesc sub numele de Augusta sau mater
castrorum senatusque ac patriae 25 • Călătoria lui Caracalla din anul 213 sau 214 28 în ţinu
turile noastre, prilejuită de unele inspecţii militare, este îndeobşte cunoscllltă. Cu această
ocazie i s-au făcut pretutindeni onoruri lui şi mamei lui. De aceea, nu consider exclusă
posibilitatea ca ridicarea unei inscripţii dedicată acestui împărat (refolosită ca material de
construcţie în cetatea medievală a Severinului) 27 să stea în stnnsa legătură cu înă,lţarea unei
statui a Iuliei Damna, tocmai aici la Drobeta, eveniment similar petrecut şi în ailtă parte

Al. Bărcăcilă, în L'archeologie en Roumanie, Bucureşti, 1938, p. 40, 47, pl. :XXVI/54;
D. Tudor, OltR 1, p. 255 ( = OltR2 , p. 263 şi OltR3 , p. 328); Al. Bărcăci.Jă, în SC/V, 16,
4! 1965, p. 806, nr. 1 a;
T~~or, Drobeta, Bucureşti, 1965, p. 42-43; ~-. ~acrea, op.
cit., p. 354; R. Florescu, m RomRum, p. 248-249, G 104 , pi. 72 ( = Czvilta, p. 241,
G1a, pi. LIII).
20
Prof. A. Bodor consideră că acest cap statuar ar indica pc Iulia Maesa, ipoteză pe
care am acceptat-o fără rezervă (vezi, Monuments, cap. II şi nota 136, sub tipar), da:r care
se dovedeşte a nu fi viabilă.
21
P. Ducati, L'arte in Roma dalie origini al sec. VIII, Bologna, 1938, pi. 181, 2.
22
R. Paribeni, /[ ritratto nell' arte amica, Milano, Treves, 1934, pi. 290.
23
P. R. Franke, Romische Kaiserportr'i:its im Munzbild, Miinchen, 1961, p. 19, 43,
nr. 31, fig. 31.
24
M. Macrea, În SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 236, fig. 15; G. Gamer, op. cit., p. 57,
pi. 14, 1; H. Daicoviciu, în RomRum, p. 276, G 230 (= Civilta, p. 241, G 72 ).
25
M. Macrea, În SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 234; M. Macrea, Viaţa ... , p. 84.
28
In legătură cu discuţiile privitoare la data călătoriei lui Caracalla în Dacia, vez.i
M. Macrea, Viaţa . .. , P· 104, nota 334.
27
Al. Bărcăcilă, m SC/V, 16, 4, 1965, p. 803-808.
19

J?·
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a Daciei, în îndepăr,tatul Porolissum2B. Apoi, argumentarea mea se referă şi la mediul pur
arheologic în care s-a găsit fragmentul respectiv. Săpăturile de specialirtate din rermele
romane de la Drobeta fasă să se întrevadă că punctul de descoperire ale piesei (bazinul mic
din frigidarium) ar aparţine secolului III e.n. 29 , adică, tocmai perioada de domnie a împă
rătesei la începutul acestui veac.

VI. Gherla
8. &agment statruar 30 (fig. 8), provenit fortuit din castrul localităţii în anul 1960.
Dimensiuni: 17X 17,5 cm. Piesa este expusă în Muzeul de istorje din Gherla (nr. inv. 1880).
Fragmentul reprezintă mina dreaptă a unei statui de dimensiuni apreciabile. Se păs
trează doar palma munsa, pe care se observă foarte bine liniile pailmare, degerul mare şi
rădăcina celui mic. Pe alocuri obiectul prezintă urme de retuşare. Datarea: secolele II-III.

VII. Hoghiz (jud. Braşov)
9. Mina unei statui oolosale3 1, găsită În castru.

VIII. lablaniţa (jud. Caraş-Severin)

litate

10. Deget de bronz de la staruje (?), descoperit pe proprietatea lui I. Bercei din loca32 • Datarea: secolele II-III.

IX. Moigrad (Porolissum, jud. Sălaj)
11. Fragmente din statuia ecvestră de bronz a împăratului Caracalla., descoperite însau cu ocazia săpăturilor arheologice din anul 1943 pc teritoriul castmlui de pe
dealul Pomet din Po1oliss11m, în regiunea porţii de nord-vest. Ele se compun din U1rmă
toarele piese:
a. Capul lui Caracalla33 (fig. 9). Dimensiuni: 19 X 18 cm. Proprietatea Muzeului de
istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. MIC 41 = V. 1047).
Fragmentul înfăţişează figura tînără, ovală şi plină a Împăratului, căruia îi lipsesc
fruntea, ochiul stîng şi partea posterioară a capului. Personajul are na-rul regulat, buzele
strînse, poartă mustaţă şi barbă stilizată, ce Încadrează faţa, lăsînd liberă bărbia voluntară.
Ochiul drept cu marcarea pupilei şi a irisului este uşor îndreptat În sus. Această particularitate ajută la datarea piesei; indicarea direcţiei privirii se introduce În portretistica romană de pe la mijlocul secolului II e.n. în timpul domniei Faustinei Senior şi apoi a lui
Commodus 34 •
tîmplător

28

Vezi nota 24.
Vezi nota 19.
30 Mulţumesc directorului Muzeului din Gherla, I. Chifor, pentru datele tehn~ce trumse.
31 Cf. Rep. ms. Informaţie datorată şefului de seqie I. Mitrofan, de la Muzeul de
istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, căruia îi exprim gratitudinea şi pe această cale.
Dimensiumie, fotografia şi locul de păstra.re ale piesei mi-au fost inaccesibiJe, datorită
faptului că, deocamdată, nu am dat de urma acestui fragment.
32
T. I. R., L34 , p. 65; M. Moga-N. Gudea, Tibiscus, IV, 1975, p. 136, nr. 5.
33 M. Macrea, În SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 232-233, fig. 12-13; G. Gamer, op.
cit., p. 58, pi. 14, 2; fl. Daicoviciu, în RomRum, p. 249, G 107, pi. 23 ( = Civilta, p. 240241, G 05 , pi. LII).
34 E.
Strong, La seu/tura romana da Augusto a Constantino, II, Firenze, 1926.
p. 389.
29
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Fig. 8 - Fragment statuar (Gherla).

Fig. 9 - Capul împăratului Caracalla (Moigrad).
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Spre deosebire de vigoarea aproape sălba.tică, ,,africană•, caracteristică înfăţişării acestui fuipărat, iconografia fragmentuilui de la Porolissum prezintă pe Car,acalla sub aspectul
unui tînăr cu •trăsătturi umane, într-o ţinută senină, maiestuoasă, aşa cum se pot admira,
dea.ltfd, portretele lui păistrate astăzi la Napoli şi Berlin35 sau pe un sesterţ emis În anul
215 La Roma38.
b. Partea anterioară a piciorului drept a împărarului 37 (fig. 10). Dimensiuni: 20,5 X
11 cm. In Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (nr. irnv. MIC 42 = V. 1044).
Incălţămintea este un campagus purtat de suverani încă din prima jumătate a
secolului III e.n. 38 • Piesa imită pielea, avînd talpă groasă {s-a distrus) şi limba ovală. în
faţă se conturează, abia schiţat, forma degetului mare a personajului. Este ornamentată marginal cu palmete şi lujeri, iar în interior se găsesc două curele, corrigia, încrocişa,te.

c. Partea inferioară a piciorului anterior drept al calulllli 39 {fig. 11). Dimensiuni:
40 X 11 cm. Este expusă în Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv.
MIC 43 = V. 1043).
Copita calului se găseşte În poziţia de păşire înainte.

d. Ochiul drept al calului 40 (fig. 12). Dimnesiuni: 16X 11,5 cm. Proprietatea Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (rnr. inv. MIC 44 = V. 1045).
e. Fragmentul părţii posterioare a piciorului stîng al calului41 (fig. 13). Dimensiuni:
50X20 cm. In Muzd de istorie al Tiransilvaniei din duj-Napoca (nr. inv. MIC 45 =
V. 1046).
/. Parte a mantiei împărăteşti 42 (fig. 14). Dimensiuni: 46 X 13,5 cm. Aparţine coleqiei
de antichităţi a Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. MIC 46 =
V. 1048).
Faldul îmbrăcăminţii care, probabil, a:tîrna peste un braţ al personajului.
g. Braţul drept al lui Caracalla 43 {fig. 15). Dimensiuni: 80X 12 cm. In posesia Muzeului de istorie şi artă din Zalău (nr. inv. 180).

Mina are degetele întinse

şi răsfirate

în

formă

de evantai.

Grandioasa statuie ecvestră de la Porolissum a împăratului Ca.racaHa este considerape drept cuvînt una dintre cele mai desăvîrşite opere de bronz aJe antichităţii cla&1ce,
modelul fiind preluat după statuia capitolină a lui Marcus Aurelius 44 • Acest monument îl
tă

35 E. Strong, La scultura romana ... , p. 397, fig. 241; E. St:rong, L'arte in Roma
ca, Bergamo, 1929, p. 370; R. Pari:beni, op. cit., p. 36, pl. 239; P. Ducati, op. cit., p.
3 ij P. R. Franke, op. cit., p. 19, 44, fig. 32.
37 M. Macrea, În SC/V, Vili, 1-4, 1957, p. 231-232, fig. 8; G. Gamer, op.
p. 58, pi. 13, 2; H. Daicoviciu, în RomRum, p. 249, G 108 , pl. 23 (= Civilta, p.

anti284.

cit.,
241,

Goo, pi. LII).
38 DA, I, 2, p. 863.
39 M. Macrea, în SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 231, fig. 6; G. Gamer, op. cit., p. 58,
pl. 13, 1; H. Daicoviciu, în RomRum, p. 249, G109 , pi. 23 (= Civilta, p. 241, G 67 ,
pi. LII).
40
M. Macrea, în SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 232, fig. 9; H. Daicovic~u, în RomRum,
p. 249, G 110 , pi. 23 {= Civilta, p. 241, G 68 , pi. LII).
41 M. Macrea, în SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 231, fig. 7; H. Daicoviciu, în RomRum,
p. 249, G 111 (= Civilta, p. 241, G69).
42
M. Macrea, în SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 232, fig. 10; H. Daicoviciu, în RomRum,
p. 249, G112 (= Civilta, p. 241, G 70).
43 M. Macrea, în SCJV, VIII, 1-4, 1957, p. 232, fig. 11; H. Daicoviciu, în RomRum,
p. 249, G 113 (= Civilta, p. 241, G,1, pl. LII); C. Pop, în ActaMP, II, 1978, nr. 11
(sub tipar).
44 P. Ducati, op. cit., pi. 103.
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Fig. 10 - Picioml

Fig. 11 - Reprezentare
(Moigrad).

zoomorfă

împăratului

Caracalla (Moigrad).

. F ig. 12 - Fragment zoomorf
·
(Moigrad) .
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Fi g. 13 - R eprezentare
(Moigracl ).

ani:nalie r ă

Fig. 15 -

Fig. 14 - F alei de m a ntie (Moigracl ).

Braţul tmpăratului

Caracalla (Moigrad) .
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înfăţişează pe ilustrul personaj în calitate de imperator, călare şi În mişcare. Referindu-mă
la piesa din Dacia, excepţionala ei valoare artistică îl îndreptăţea pe prof. M. Macrea să
considere locul de confecţionare Într-o mare officina, ce fiinţa În Italia, poate chiar la Roma, diversele părţi separate fiind apoi aduse în Dacia şi montate la Porolissum, aşa cum
dovede5c numeroasele imperfecţiuni de asamblare şi corectări ulterioare45 • Desigur, statuia,
în mărime naturală, a fost ridicată pe un soclu cu ocazia vizitei lui Cancalla în această parte a Imperiului, cunoscute fiind la Porolissum, tot de la această dată (anul 213 sau 214),
cîteva inscripţii onorare 46 dedicate aceluiaşi Împărat războinic.
12. Fragment din bmtul împărătesei Iulia Domna47 (fig. 16), găsit în anul 1943, în
castrul roman de pe Pomet. Dimensiuni: 12 X 9 cm. Expus În Muzeul de istorie al T ransi:1vaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. MIC 90= V. 1052).
Fragmentul conservă doar ochiul stîng, Ia care se observă particularitatea dispoziţiei
pleoapelor, atît de caracteristică împărătesei (vezi discuţia privind piesa nr. 7 de la
Drobeta) şi nasul acvilin al personajului. Sculptura pare a fi provenit dintr-un bust sau o
statuie .a Iuliei Domna, monument ridica•t ailături de sţatuia ecvestră a fiului ei, Cadacalla,
împreună cu un titulus honorarius 48 , la fruntariile de nord-vest ale acestui ţinut danubian.

X.

Racoviţa

(Praetorium, jud. Vîlcea)

JJ. Rest staruar 49 (fig. 17), descoperit În castrul din localitate în anul 1894, de către
Gr. Tociilescu. Dimensiuni: 16 X 16 cm. Se păstrează în colecţiile Institutului de arheologie din
Bucureşti.

Piesa prezintă fruntea şi creştetul unei statui ce depăşeşie mărimea naturală. Coafura
personaju,lui neidentificabil, prin acea redare În cîrlionţi a părului buclat, caracteristică perioadei Antoninilor, poate ajuta la încadrarea cronologică a fragmentului la mijlocul secolului II e.n.

XI.

Răcari

(jud. Dolj)

Cu ocazia săpăturilor efectuate În anul 1897 de Gr. Tocilescu în fortificaţia romana
din această comună în diferite puncte ale castrului ~ în primul rînd în curtea pretoriului, au
fost găsite 3000 de fragmente de bronz Împrăştiate, care aparţineau la două staţui ecvestre,
una din bronz aurit, înfăţişînd, probabil, pe Heliogabal, cealaltă, un împărat neidentiifcat50 •
Din mulţimea pieselor descoperite (unele pierdute Între timp) voi face referiri doar la cîteva
fragmente mai cunoscute, păstrate astăzi în Muzeul de istorie al R. S. România, de a căror
date tehnice am putut dispune51 • Alte bucăţi sînt 1a Muzeul Olteniei din Craiova şi la Insti-tutul de arheologie din Bucureşti.
M. Macrea, în SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 234 şi nota 65.
Idem, op. cit., p. 222-231.
47 Vezi nota 24.
48 M. Maicrea, în SC/V, VIII, 1-4, 1957, p. 234-236, nr. 4.
49
V. Pârvan, în ARMSI, ser. II, XXXV, 1912-1913, p. 28, nr. VII, 33, pi. X,
4 ( = în ArchAnz, 3, 1913, c. 391, nr. 32).
50
Gr. G. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bucureşti
1900, p. 140, nr. 5, fig. 78-80; D. Tudor, OltR2 , p. 245 (= OltR 3, p. 301, fig. 80):
Al. Bărcăcilă, În SC/V, 16,_ 4, 1965, p. 806, nr. 2; G. Gamer, op. cit., p. 55 şi nota 12:
pl. 10, 3-5; M. Macrea, Viaţa ..., p. 354.
51
MulQUmesc şi pe această cale colegilor L. Ţeposu-Marinescu, şef de secţie Ia Muzeul
de istorie al R. S. Romlnia din Bucureşti, şi C. C. Petolescu, cercetător la Institutul d~
arheologie din Bucureşti, care mi-au trimis datele tehnice ale fragmentelor.
45

46
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Fig. 16 - Fragment

infăţiştnd

pe Iulia Damna (Moigrad).
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14. Fragmentele din statuia ecvestră a împăratu.lui Heliogabal se compun din plăcuţe
de bron7. aurit, de diferite forme şi dimensiuni avînd un rol decorativ pe armura personajului:
a. Fragment din două denticule, unul înfăţişînd un cap de berbec spre dreapta (în partea stingă), celălalt, un cap de leu privit frontal (în dreapta). In partea inferioară se vede
un chenar alcătuit dintr-o bandă sinuoasă cu linii incizate. Dimensiuni: 13 X 16 cm (nr. inv.
14143 Muzeul R. S. România).
b. Denticul cu cap de berbec, spre dreapta, avînd sus un ornament floral cu corola În
jos. Dimensiuni: 12X7,5 cm (nr. inv. 14140 Muzeul R. S. Români,a).
c. Protomă cu cap de vultur, spre dreapta. Dimensiuni: 13X7,5 cm (nr. inv. 14142
Muzeul R. S. România).
d. Fragment înfăţi.şind o rozetă cu o protuberanţă centrală, decorată prin 7 incizii
radiale adînci şi două benzi ,torsionate circulare. Dimensiuni: 10X5 cm (nr. inv. 14137
Muzeul R. S. România).
e. Placă dreptunghiulară neornamentată, prevăzută. lateral cu cîte un chen,u simplu.
Dimensiuni: 20,5X6,2 cm (nr. inv. 14133 Muzeul R. S. România).
f. Placă semiovală şi ailungi.tă cu motiv floral în altorelief şi chenar simplu. Dimensiuni:
17,2X7,5-3,5 cm (nr. inv. 14137 Muzeul R. S. România).
g. Placă decorată la bază cu striaţiuni oblice şi margini torsionate. Dimensiuni: 13 X
8 cm (nr. inv. 14134 Muzeul R. S. România).
h. Piesă similară cu fragmentul precedent. Dimensiuni: 18,5 X 13,2-4 cm (nr. mv.
14141 Muzeul R. S. România).
i. Fragment statuar52 (fig. 18) din bronz aurlt. Reprezintă partea de mijloc a umu p1c1or
de caii.'. La Institutul de arheologie din Bucureşti53 •
15. Fragment de la o statuie de bronz a unui Împărat neidencificat5' (fig. 19). În
proprietatea Institutului de arheologie din Bucureşti55 •
Piesa reprezintă mîna dreaptă, depăşind mărimea obişnuită, a unui personaj, care pare
să fi ţinut în pumn un obiect alungit (sabie ?), astăzi, di-spărut.
Distrugerea voită prin mandate a acestor opere sculpturale, datate la începutul veacului III e.n., şi aruncarea lor Ia Întîmplare pe teritoriul castrului de la Răcari explică acea
dtimnatio memoriae la care au fost supuşi după moarte CÎţiva Împărati, printre care şi
Hei iogabail.
16. Rest statuar56 (fig. 20), aflat În cursul săpăturilor din anii 1928-1930, în dărî
măturile de lîngă zidul exterior al castrului de la Răcari, la jumătatea distanţei Între porta
praetoria · şi colţul nordic al fortăreţei. Diemnsiuni: 24 X 8 cm. Aparţine colecţiilor romane aile
Institutului de arheologie din Bucureşti.
Fragmentul conservă partea stîngă a capului unui personaj masculin, la care se observă
urechea, o porţiune din gîtul lung şi părul bogat, buclat. S-ar putea ca această rămăşiţă de
bronz :;J fi făcut parte dintr-una din cele două sculptUTi ecvestre amintite mai sus; pe această
b;,.ză ,1.iiez fragmentul la începutul secolului III e.n. 57 •
52

Gr. G. Tocilescu, op. cit., p. 140, fig. 80.
Nu am putut obţine dimensiuni,le şi nr. de inv, ale piesei.
Gr. G. Tocilescu, op. cit., p. 140, fig. 79.
55 Vezi nota 53.
56 Gr. Florescu, Castrul roman de la Răcari-Dolj. Săpăturile din 1928 şi 1930, Craiova,
1931, p. 20-22, nr. 3, fig. 13.
57
Gr. Florescu, op. cit., p. 22, bazat pe analiza şuviţelor de păr, conchide că acest
fragment statuar se datează în perioada domniilor Hadrian-Marcus Aurelius. înclin a plasa
această piesă la Începutul veacului următor, cînd redarea părului unui personaj este similară cu
cea din epoca precedentă. Apoi consider că acest rest sculptu1'al aparţine uneia dintre cele
două staiui des,coperite la Răcari. Este greu de presupus ca într-un castru nu atît de important ca cel din localitate să se fi ridicat trei statui imperiale de bronz costisitoare!
53
5~
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Fig. 18 - Reprezenta:re

aninrn,liei:ă (Răcari) .

Fig. 19 - Fragment statuar
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Fig. 20 - Rest de statuie

XII.

Reşca

(Răcari).

(Romula, jud. Olt)

17. Ornament de armură 58 (fig. 21), gasn fortuit. Dimensiuni: 22 X 18,5X0,5 cm. Ex-

pus În Ml!zeul Militar Centrai! din Bucureş ti.
Piesa, un fragment dintr-o sculptură, pteryx, ~mpodobea armura loricată de pa:radă a unui
import:ant personaj, probabil, un Împărat roman. Decoraţia este alcătuită din cinci mari
denticuli mărginiţi de o dublă bandă simplă; doi .,sînt la bază şi înfăţişează motirve florale
şi alţi trei la mijloc reprezentînd capul -unui taur (în centru), flancat de cîte un cap de leu
58 D. Tudor, Monumente inedite din Romu/a, I, extras din BCMI, XXVIII, fasc. 85,
iulie-sept. 1935, Vălenii de Munte, 1938, p. 32-33, nr. 237, fi.g. 39; D. Tudor, OltR 1,
fig. 13 (= OltR2 , fig. 27 şi OltR3 fig. 33/1); D. Tudor, Romu/a, Bucureşti, 1968, fig. 24.
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(cel din stînga este rupt). Alternarea acestor imagini
ornamentului. Datarea: secolele II-III.

dădeau

un aspect simetric

şi plăcut

18. Partea inferioară a unui picior uman 59 (fig. 22), găsita, pare-se, în ca9trul din lo-

calitate. Dimensiuni: 32 X 27,5 cm. Proprietatea Muzeului
Turnu Severin (nr. inv. II 225) 60 •

„Porţilor

de Fier• din Drobeta-

caliga stingă a unei statui imperioale. Talpa şi o
s-au rupt. Parţial sînt redate gambierele, iar în panea
orificii mici patrate. Incadrarea cronologică: secolele II-III.
Piesa

prezintă

încăltămintei
văd

porţtune
interioară

din cadmbul
a cizmei se

19. Mina dreaptă a unei statui din bronz aurit61 , provenită după toate probabilităţile

din castrul roman. Dimensiuni: lungimea 16,6 cm. Se află în Muzeul „Porţilor de Fier" din
Drobeta-Turnu Severin (nr. inv. II 259) 62 •
Toate degetele fragmentului sînt distruse cu excepţia celui arătător ca.re este îndoit.
După tehnica îngrijită de prelucrare sculptura ar putea aparţine veacului II e.n.
20. Urechea dreaptă a unei statui. Dimensiuni:
II-III. Fosta colecţie Maria lstrati-Capşa63 •

înălţimea

7,8 cm. Datarea: secolele

21. Trei degete (cd mare, arătătorul şi inelarul) de Ja o statuie imperială din bronz
aurit. S-ar putea să aparpnă, ca şi fragmentul anterior, aceleaşi piese. Dimensiuni: lungime:i
6,8 cm. Datarea: secolele II-III. Aceeaşi coleqie64 •

XIII. Sarmiugetusa (Vipia Traiana Sarmiugetusa, jud. Hunedoara)
22. Capu:! împăratului Decius65 (fig. 23), descoperit întîmplător în anu! 1964, cu
c.::uia unor lucrări rutiere, la aproximativ 150 m de amfireatrul roman, sub albia pîrîului Apa Mică la aproape un metru adîncime. Dimensiuni: înălţimea 25 cm. Piesa este expusă
În Muzeul de istorie al R. S. România din Bucureşti (nr. inv. 38951).

Fragmentul constituie capul unei statui în mărime naturală a împăratului Traianus
Decius. Deşi piesa prezintă puternice urme a numeroase corecturi de turnare, ea a fost confecţionată În maniera realistă caracteristică artei· romane de la mijlocul secoludui III e.n.
Fruntea îngustă cu cute pronunţate şi ridurile adînci ce mărginesc gura mică indică maturitatea personajului. Ochii sînt mari, pupilele punctate, desigur locul vopselei sau unor pietricole colorate astăzi căzute, privirea îndreptată puţin în sus şi uşor spre stînga. Faţa este
osoasă, arcadele puţin dezvoltate, nasul drept, mustaţa şi barba mi~i. Părul tăiat sourt şi
pieptănat în direcţia creşterii sale naturale se conformează modei soldăţeşti purtată la jumătatea veacului III e.n. 68 • Două ni.uri plasate în creştet serveau, prob~bill, la fix:area
unui ornament (coroană). Toate aceste particularităţi anatomice conferă figurii imperia'1e un
53 C. Moisil, în BCM I, IV, 1911, p. 139; D. Tudor, Monumente inedite .. ., p. 30,
nr. 167, fig. 38 c; D. Tudor, Romu/a, Bucureşti, 1968, fig. 26; D. Tudor, OltR 3 , fig. 33/2.
60 Vezi nota 12.
61 C. Moi~il, op. cit., p. 139; D. Tudor, Monumente inedite ... , p. 30, nr. 168,
fig. 38, b.
62 Vezi nota 12.
63 D. Tudor, Monumente inedite ... , p. 28, nr. 144, fig. 33/3.
64
Ibidem, nr. 145, fig. 33/4.
•
65 O. Floca, în Latomus, XXIV, 2, Brux:elles, 1965, p. 353-358, pi. XXXIV; O. Floca, ţn s.arget~~. VII, 1970, p. 79-86, fig. 1-2; lyl._ ~acrea, Viaţa ... , _p. 354; L. Ţepos~
Dav1d, m RomRum, p. 248, G 103 , pi. 69 ( = Civtlta, p. 240, G64, pi. LI); C. Pop, m
Sargetia, XIII-XIV, 1976-1977, fig. 1 (sub tipar); Monuments, nr. 289, pl. CXXVI
(sub tipar).
6
~ n Flnr:t. în Sargetia, VII, 1970, p. 82, şi nota 5.
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J53

Fig. 21 - Ornament -de

,:

armură (Reşca).

ţ

Fig. ,22 -

Caligă (Reşca) .
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Fig. 23 - Capul

împăratului

Decius (Sannizegetusa) .

aer pa·tetic, asemănător unor reprczentan an1st1 ce cunoscute În Imperiu, printre ca,re aminlesc
ş i cîteva emi siuni moneta,re ale timpului 67 •
Ci nstirea împ ăra,tu lui Traianus D ecius prin în ă lţarea unei statui în metropola Dacier
romane este pusă , fără î ndo ială , În legătură cu activitatea acestui energic personaj, care în
scurta lui domnie duce numeroase războaie, primeşte titluri triumfale de Dacicus Maximus6S
ş i restitutor Daciarum69 , Întăre ş te şi reorganizează unele oraşe din această provincie nordică, iar unele emisiuni moneta,re din vremea lui poartă degenda Dacia Felix 70 sau reprezentări alegorice ca Pax Romana71 • Căderea sa în dizgraţie după moarte explică, posibil, locul
puţin obi~uit d e descoperire al monumentului, statuiia fiind, probabil, dec apitată şi capul
aruncat în al bia pîrîului Apa Mică, situat în afa ra zidurilor de incint.::; ale oraşului Ulpia
Trai ana Sarmiu getusa.

67

68

69

Idem, op. cit., p. 83
CIL, II, 4949, 4957
CIL, III, 1176.

şi nota
ş.a .

6.
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Fig. 24 - Fragment de statuie (Sarmizegetusa).

de statuie72 (fig . 24), găsit În curtea mică a P alatului Augustalilor.
Dimensiuni: 21,8X12 cm. Este foarte p uternic ars, bronzul fi ind pe alocuri topit. Se află În
Muzeul de arheologie din Sa.nnizegetusa (nr. inv. 1010).
23. Fragment

In sprijinul păr-erji prof. O . Floca ce cons ide ră frag mentul ca aparţinînd unei statui
imperiale73 , aduc argumentul - destul de îndrăzneţ la prima vedere - că fiind vorba de
mîna dreaptă (ş i nu.mai de ea!) poziţi a degetelor (cel mare sprijinit pe cel mijlociu, acesta,
inel.arul şi cel mic strînse În formă de trepte, iar arătătoru l întins) este caracteristică unor
repr ezentări de stăpînitor,i sau împ ăraţi În arta tridimension al ă antică. Aşa sîn t, de pildă
celebrele statui ale lui Iulius Caesar74, Augustus 75 , Caligula76 , Traia~us77 , Marcus Aurelius 78 ,
Lnci.us Verus79 ş . a., personaje cu braţul drept r.idicat sau Întins lateral, pumnul uşo r strîns
şi degerul arătător în sus. Totod ată , consider că nu este Întîmpl ăto r faptul că locul de des<:aper.ire al fragmentului se plasează tocmai În incinta P alatului Augustal,ilor, sediul pri ncipal
de venerare al cultului imperial şi al Romei În provincia D acia. Fragmentul statuar, Încadrat cronologic secolelor II-III , deşi p ăstrează puternice urme de arsură , are maniera de
execuţie străină meleaguri.for noastre.
1

° Coh2,

V, p. 187-189, nr. 12-36, p. 206, nr. l.
Pick, p. 14, nr. 37-38 etc.
72
C, Daicoviciu, Sarmiz.egetusa (Vlpia Traiana) în lumina săpăturilor, Cluj , 1938,
p. 62, nr. 78; C. Daicovi•ciu, H . D aicoviciu, Vipia Traiana (Sarmizegetusa romană), Bucureşti , 1966, p. 93, nr. 78; O. Floca, Muze1el de arheologie Vipia Traiana Sarmizegetusa, ghid
[Deva, 1967], p. 40; O. Floca, în Sargetia, VII, 1970, nota 8, fig. 4; A. Rusu, E. Nemeş ,
C. Pop, În Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 104-105, nr. 4, fig. 4; C. Pop, în Sargetia,
X lll- XIV, 1976-1977, fig. 2 (sub tipar); Momements, nr. 290, pl. CXXVII (sub tipar) .
73 O. Floca, Muzeul de arheologie ... , p. 40; O. Floca, în Sargetia, VII, 1970, nota 8.
74 S. Reinach, RepStat, I, p. 562, ,pl. 916, nr. 2318 D.
7
:-, Fr. Winter, Kunstgeschichte in
Bildern, I, Leipzig-Berlin, 1900, pi. I , 80/fig. 3.
76
S. Reinach, op. cit., p. 572, pl. 933, nr. 2374.
77 Idem, op. cit., p. 581, pl. 942, nr. 2412.
78
Idem, op. cit., -p. 586, pl. 952, nr. 2452.
79 Idem, op. cit., p. 589, pl. 957, nr. 2463.
11
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Fig. 25 -

P i esă statu ară

(Sarmizegetusa) .

24. Piesă sr.atu a ră 80 (fig. 25 ). D imensi uni:

15,1 X 8,7 cm. Se p ăs trează În Muzeul de
istorie aJ Transilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. I 7587).
Este vorba de partea anterioar ă a mîinii stîn gi a unei statui de mărime apreciabilă.
Palma form;ază un căuş, degetele uşo r îndoite, arătătorul şi mijlociul fiind Întinse. Tehnica
fină ·de confeqio nare a piesei pare să dateze fr agmentul în secolu l II e.n.
25 Repre-zentare sculpturală (tig. 26), d e scoperită în templu,! nemesi,ac81. Dim ensiuni: lungimea 29 cm. In Muzeu l judeţean Hunedoara din D eva (nr. inv. 1134).
Fragmentul constiruie mîna stîngă cu o porţiune din anteb raţ a unui monument tridime·nsional care d epăşea dimensiuni le obi şnuite omeneşti. D egetul m are şi arăitătoruJ · sînt
Întinse, celelalte scrînse. Piesa prezin tă urme de rep araţii. Este o reuşi.că lucrare care se
remarcă 'J)rin acuraiteţe, cde mai mici detalii (ca, de p i ld ă, liniile palmei, ale falangelo r · sau
tendoanelor) fond uşor vizibile. Toate ac;este observaţii de amănunt pledează pentru . o încad.r.are cronol ogică În secolu l II e.n.
26. Fragment statuar~i (tig. 27), descoperit î ntîmpl ă tor . Dimensiuni: 27,4 x 9 , cm.
Este exp11s În Muzeul de arheologie din Sarmizegeu1sa (nr. inv. 1009) .
Piesa rep rezintă o parte a un ei statui În mări me n atura lă, ş i anume, laba piciorului
stîng purtînd o sandală (sandalium, solea) simplă, cu talp a ( ast ăzi ruptă) destul de groasă.
încălţămintea se fixează de picior cu ajutorul unei scurte curele veI'ticale, pfa6ată între degeml mare şi, următorul şi a două benzi oblice care fac corp comun cu talpa sub · căkîi,.
Fragmentul, d atat în secolul II , este reu ş~t rurnat, canonul clasic din arta antică al
repr ezentării piciorului (degeruJ mare redus ca proporţii În comparaţie cu celel alte) fiind

°

8 C. P op, în Sargetia, IX, 1972, p. 70, nr. 6, fig. 6 ; idem, În Sargetia, XIII-X.IV,
1976- 1977, fig. 3 (sub ,tipar) ; Monuments, nr. 2~1, pi. CXXVI (sub tipar).
b• G. Szinte, în HT RTE, VIII, 1897, p. ' 37, consideră g reşit fragmentul ca ap11rţinînd
unei statui a zeiţei Nemesis; I. Andriţoiu, L. Mărghitan, Muze1d de arheologie din ,, De-va,
ghid , Bucureşti, 1972, p. 36; C. Pop, în Sargetia, XIII -XIV, 1976-1977, fig. 1 (sub
tipar); Mo numents„ nr. 292, pi. CXXVII (sub tipar).
82 O. Floca, în Sargetia, VII, 1970, nota 8, fig. 4; A. Rusu, şi colab., op. cit:, 'p . 105,
nr. 5, fig. 5; C. Pop, în Sargetia, XIII-XIV, 1976-1977, fig. 5 (sub tipar); Mo numents,
nr. 293, pi. CXXVII (sub tipar) .
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Fig. 26 - Reprezentare

sc ulptural ă

(Sarmizegetusa).

Fig. 27 - Rest statu~r (Sarmizegetusa).
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respectat cu stricteţe. In partea superioară a labei se
fac dovada unor defecte de execuţie retuşate.
XIV.

Slăveni

văd

urmele unor petice aplicate, care

(jud. Olt}

27. Două sute de fragm~nte aparţinînd unei statui ecvestre,• cu platoşă, descoperite în
principia castrului83 • Datarea lor este timpurie.

XV. Stolniceni (jud. Vîlcea)
28. Fragmentul unei mari statui cu armură de paradă, găsită la porta decumana a
fortificatiei romane din localitatc 84 • Se află în Muzeul din Rîmnicu-Vîlcea.
XVI. Transilvania
29. Mină cu un deget a unei uriaşe statui, provenite dintr-o locali:tate necunoscucă 8 :;.

In Muzeul Brukenthal din Sibiu.
JO. Deget de bronz de la o statuie (fig. 28), dintr-o localitate transilvăneană neprecizată.

Dimensiuni: lungimea 9,5 cm. Datare: secolele 11-111. Proprietatea Muzeului d-.: istoric
al Transilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. 5582).
XVII. Turda

J 1. Laba piciorului drept (fig. 29) a unei ~a tui de mărime apreciabilă, descoperită
fortuit pe Str. Cheii. Dimensiuni: lungimea 21,5 cm. Piesa are puternice urme de arsură.
Datarea: secolele 11-111. In Muzeul de istorie din Turda (nr. inv. 1965).

B. FRAGMENTE DE STA TIJI IMPERIALE INCERTE
Supun

discuţiei

trei piese sculpturale a

căror

rol

funcţional

nu este mea bine pre-

Cl7.:l l.

I. Arca/ia (jud.
Din

această

Bistriţa-Năsăud)

locaJitate provin

două

piese sculturale:

1. Relief cu scenă de luptă , din bronz aurit (fig. JO). Dimensiuni: 30X 18X0,3 cm.
Este expus în Muzeul de istorie al R. S. România din Bucureşti.
86

Piesa păstrată fragmentar, este uşor concavă, avînd partea superioară puţin curbată
în sus, iar marginile laterale rupte. Intr-un chenar simplu, adîncit, se Înscrie în centru un
călărq din profil, în galop spre dreapta. Este Învcşmîntat într-o platoşă cu lambrachii, pe
cap arc un coif cu apărătoare pentru urechi şi panaş înalt, în picioare poartă cizme. Cu mîna
stingă prinde hăţurile calului, iar În cealaltă braţul fiind adus spre spate ţine un
gladius. în faţa căJăreţului, pc un plan superior, se află un alt personaj masculin, pedestru,
ea Informaţie luată de la G. Gamer, op. cit., p. 58 şi nota 12. Nu am văzut aceste
fragmente statuare.
84 Sumarele date privind sculptura le deţin de la G. Gamer, op. cit., nota. 12.
85 Datele tehnice şi fotografia piesei nu le-am putut obţine.
86
A. Domaszewski, în AEM, XII, 1888, p. 138-145, pi. IV; H. Daicovicru, în
RămRum, p. 122, C 57 (=Civilta, p. 140-141, C 50 ).
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Fig. 28 - Fragment statuar (Transilvania) .

Fig. 29 - Rest de statuie (Turda) .
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Fig. 30 - Relief cu scenă de luptă (Arcalia).
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Fig. 31 -

Placă

cn

sce n ă sc ulptur ală

(Arcalia) .

c11 faţa hărboa,ă şi părul scwit, buclat, un lup tător barbar. Centrul de grellltate se piasca ză
pe piciorul drept întins, pri,vi1: fron,t,al, celă!J.alt, adus în faţă şi uşor îndoit.
Piesele vestimen,tarc se compun din pantaloni lungi, răsfrînţi peste mijloc şi Încălţă
minte cu cairîmb înabt. Bustul este gol. In mîna stîngă are un scut mare, oval, cu itmbo centrai!, iar în dreapta o spadă pe care o ţine ori~ontal. Niturile - f,igurinele fiind aplicate,
mai tîrziu după turnarea plăcii de bronz - şi porţiunile închise (care dovedesc suflarea u'iterioară cu aur a piesei după prinderea personajelor) ce flanchează scena dinamică de luptă,
indică locul ailtor figuraţii,, astăzi pierdute. In ceea ce priveşte da.tarea fragmentului un indi,ciu destul de sigur îl poate constitui coiful În formă de cască cu vizieră şi pan aş bogat,
purtat de călăreţ, carncteristic secolului II e.n.87 •
·
•
N evoit prin însăşi tema .Jucrării de faţă să-mi exprim punctul de vedere în privinţa
roluJui funqionaJ. jucat de această piesă, înclin, mai degrabă, să o consider parte organică
dintr-o centură laterală (dreapta) ornamentală, de harnaşament decît restul unei impozante
statui imperiale, fie ea chiar ecvestră. Cred că sînt îndreptăţit să fac această a firmaţie, forma
concavă a plăcii de bronz perfect mulată după piepml calului şi bunia analogie păstrată tocmai
pe figurina ecvestră prinsă, de pe fragmentul descris (a se vedea piesa similară purt'<!.tă de
anima:I J.a baza gîtului, fig. 30) pledează pentru opinia mea. Probabi.1iitatea existenţei unui
grandios monummt înfăţişînd un Împărat călare (dacă totUŞi se consideră fragmentul ca
ap-arţinînd genuJu~) la A,rcalia esre foarte mică, în localitatea respectivă necunoscîndu-se alte
urme de vieţuire ,romană88 • Ba mai mult, conchid că şi acest fragment a fost adus aici din
altă parte Într-o vreme şi în condiţi, i rămase necunoscute.
2. Placă cu scenă sculpturailă 89 , din bronz aurit (fig. 31). Dimensiuni : 27,7X 11 ,5 X 0,3 cm.
În coleqii,le Muzelll!ui de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. 2578).
Placă asemă,nătoare cu precedenta, fragmentul comportînd aceleaşi detalii. de descriere
ş i de execuţie tehnică. In dreapta se observă în profil un luptător bărbos, orientat spre
87
88

89

P. Couissin, Les armes romaines, Paris, 1926, fig. 158, pl. V, fig. 27.
Cf. T.I.R., L35 , s. v. Arcalia.
A: Domas_zewski, l.c.
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Fig. 32 -

Plac ă

cu zeul Iuppiter Dolichenus
prof. D . Tudor).

(Răcari, după

stÎ.flga, cu bust ul gol, În p antaloni Jungi şi răsfrînţi peste briu, avînd cizme cu carîmb În al t.
Greutatea personajului se lasă pe piciorul stîng încins frontal, dreptul fiin d înainte şi puţin
în doit. Trunchiul gol este mascat de un uri aş scut ovoidal cu umbo, ţinut în mina stîngă,
iar cu dreapta - braţul fiind ridicat - loveşte cu o sabie. Orificiiile unor nituri de f.ixaa-e
şi pata Întu necată din faţa luptătorului dau impresia că aici ar fi existat o al,tă figurină
(po1te un căl ă reţ), acum disp ă rută. Consider şi acest relief a fi o piesă decorativă de harn aşament, poaite chiar pandantul stîng al plăcii precedente, dacă ţin seama de forma obiectului, de asemăna,rea şi pl,asarea simetrică a personajelor, şi, În sfîrşrt, de aceeaşi manieră de
confeqionare a lui. In acest caz şi d atarea fragmentului În secolul II e.n. rimîne val abilă.

Un anumit schematism degajat de scenele figurate ş1 cîteva d e.tailii de execuţie pur
tehnice conferă pieselor descoperite la Arcalia caraxterul unor lucrări autohtone.

IT.

Răcari

(jud. D olj)

3. Placă fragmentară90 (fig. 32), descoperită în a;nul 1897, cu ocazia cercetărilor d in
castru, în şanţul din faţa porţii praetoria. Dimensiuni: 13 X 9,5 X 0,4 cm. Proprietatea, Insritutulu~ de arheologie din Bucureşti.
Placa, cu figwraţi.e În altorelief, preţelllt:Înd puternice urme de maTtelare şi ;m,'tlră, înfă
ţişează În partea inferioară un taur (picioarele rupte), în profil, spre dreapta . . Pe spatele ani-

ma'1ului se află Iuppiter Dolichernus, privit frontal, capul şi braţele zeului fiind distruse.
îmbrăcămintea, specifică unui Împăr~t roman, constă dintr-o cămaşă cu mîneci scurte _peste
care este o cuirasă cu lambrachii, strînsă peste mijloc cu o centură terminată în pteryges.
In picioare poartă o încălţăminte înaltă. Pe umărul stîng se zăreşte o curea petrecută peste
piept şi de care este prins un gladius. Din cauza avaşierii braţelor a,tributele specifice . ale
d ivinităţii orient ale, securea dublă, bipennis, şi mănunchiul de fulgere, lipsesc din repre90
D . Tudor, OltR 1, p. 114 ( =Olt2, p. 308 şi OltR3, p. 393); D. Tudor, în Apulum,
IV, 1961, p. 145-150, fig. 1.
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1,entare. In
de, cult. are
lul capului
sLătea Iruno

dreapta personajului este un altar circular din care se ridică o flacără. Obiectul
părţiJe superioare şi inferioare decorate cu profilaturi1 duble torsionate. La nivetaurului se observă botul unui alt animal, poa1:e căprioara pe spatele căreia
Regina, în calitate de parteneră.

Această piesă a fost considerată ca făcînd parte din statuia ecvestră din bronz aurit
a împăratului Heliogabal ale cărei rămăşiţe voit distruse s-au descoperit În anul 1897 pc
teritoriul castrului de la Răcari (vezi prezentarea fragmentelor nr. 14 a-i) .Prof. D. Tudor,
bazat pe o minuţioasă cercetare a plăcii srnlpturalc, aduce argume11Jte potriivnice destul de
convingătoare, în spec~al tehnice91 , arătînd că este vorba de un ex voto provincial, de
formă triunghiulară, datat În prima jumătate a secolului III e.n. şi lucrat conform canoanelor precis stabilite de cultul zeului originar din Doliche. In ce mă priveşte, pînă la o
analiză metalografică a tuturor rămăşiţelor sculpturale imperia1e provenite din castrul de
la Răcari, nu mă pot pronunţa .în aceacstă problemă, deşi mărimea fragmentului (a se face
comparaţie cu dimensiunile pieselor nr. 14 a-i), faptul că a fost martelat, apoi locul de descoperire cu ambianţa arheologică (,, ... monumentul nostru a fost găsit împreună cu fragmente de la o statuie imperială, în şanţul castrului, şi anume, în faµ porţii pr~toria .. . • 92),
aceeaşi datare a piesei, şi în sfîrşit, tehnica de prelucrare, pare-se, ascmănătoaire cu a triumfalului lui Heliogabal, pun din nou în discuţie apartenenţa fragmentului cu scenă dolicheniană
de la Răcari.

*
Din analiza pieselor ce compun repe11tor-iul de faţă o pnma ş1 importantă remarcă priveşte
destul de mare al fragmentldlor certe de statui imperiale (31 de piese uniitare, bine stabiJite) 9a,
turnate în bronz, şi găsite În 16 locaJiităti94 al Daciei romane. Limitîndu-mă snict la aria generală de
descoperiri se observă că repat1ti~airea pe regiuni a acestor monumente este următoarea: 16 sculpturi
în 'Dacia Inferior (1 Celeiu, 2 Drobeta-Turnu Severin, 1 Hoghiz, 1 Iablaniţa, 1 Racoviţa,
3 Răcari, 5 Reşca, 1 Slăveni, 1 Stolni,c.eni), 8 în Dacia Superior (2 Alba Iulia, 1 Cigmău,
5 Sarmizegetusa) şi doar 5 în Dacia Porolissensis (,1 Cluj-Napoca, 1 Gherla, 2 Moigrad, 1
Turda). Ele 3/U fost descoperite în şapte localităţi plasate chiar la graniţele provinciei norddunărene (Celeiu, Drobeta-Turnu Severin, Hoghiz, Moigrad, Racoviţa, Slăveni, Stolniceni) şi
în alte nouă aşezări din interior (Alba Iulia, Cigmău, Gluj-Napoca, Gherla, Iablaniţa, Ră
cari, Reşca, Sarmizcgetusa, Turda), fiind găsite În diverse medii. Ma:rea lor majorita-te (13 la
număr) provin din castre (1 Drobet-Tumu Severin, 1 Gherla, 1 Hoghiz, 2 Moigrad, 1 Racovita, 3 Răcari, 2 Reşca, 1 Slăveni, 1 Stolniceni), caraGterul lor preponderent militar fiind
astfel dovedit; în două cazuri s-au aflat În termele oraşelor (1 A,lba Iulia, 1 Drobeta-Turnu
Severin), un fragment a apărut pc teritoriul Palarului Augusta:lilor din Sarmiz.egetusa, tocmai
sediul prin::ipal de cult al Daciei ,i'31I' un aLtul În presupusul for al ora~ulwi Napoca (actuala
Piaţa Libertăţii din Gluj-Napoca), unsprezece fragmente (1 Celeiu, 1 Cigmău, 3 Reşca, 4
Sarmizegetusa, 2 Transilvania) sînt elemente sculpturale fără precizarea loc\ului de descoperire,
numărul

D. Tudor, în Apulum, IV, p. 14'5 şi nota 5.
Idem, op. cit., p. 147 şi nota 4.
Nu am ţinut seama de numeroasele fragmente aparţinînd aceleaşi statui, ca, de
pildă, mulţimea resturilor sculpturale provenite de la monumentele împăraţilor Traian, Caraca:lla, Heliogabal S3/U cele descoperite în castrul de la Slăveni etc., ele fiind considerate În
fiecare caz o piesă uni,tară.
94 Cu ocazia enumerării de piese, fragmentele nr. 29-30 provenite din localităţi necunoscute din Transilvania au fost lăsate deoparte, din motive lesne de Înţeles.
91
92
93
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Ref ~rimlu-mă, apoi, la identificarea reprezentărilor imperiale trebuie să arăt fap \ul că
doar în patru cazuri s-au putut determina cu certitudine personajele datorită portretelor
păstrate (Caraca!la, la Moigrad, Traranus Decius, la Sarmizegerusa, şi de două ori Iulia
Domna, la Drobeta-Turnu Severin şi Moigrad), şi ipotetic HeliogabaJ la Răcari. Restul fragmentelor statuare descoperite în Dacia nu permit acest lucru, ele constituind fie resturi anatomice antropomorfe sau zoomorfe, fie bucăţi din piese vestimentare ale căror apartenenţă este
imposibilă de realizat. Totuşi s-a putut stabili cu o oarecare aproximaţie că marea lor majoritatea provin de la reprezentări masculine, vigoarea şi mărimea lor peste normal permiţînd
această constatare. In provincia noastră sint cunoscute, ·deocamdată, sigur doar patru statui
ecvestre (1 Moigrad, 2 Răcari, 1 Slăveni).
Din punct de vedere al execuţiei artistice toate cele 31 de piese sînt confecţionate prin
metoda clasică a antichităţii romane: modelarea în lut sau în gips a tiparelor şi apoi aplicarea procedeului de turnare prin cunoscuta metodă „a circ perdue". Şapte fragmente (1 Alba
Iulia, 1 Drobeta-Turnu Severin, 1 Răcari, 2 Reşca, la care adaug cele două reliefe cu
scene de luptă de la Arcalia, incerte însă din punct de vedere funcţional) au necesita-t o prelucrare mai pretenţioasă prin suflarea lor cu aur.
locul de confeqionare al acestor opere sculpturale, ce se remarcă,
prin perfecţiunea formei artistice, conchid că sînt produse de import (mai
puţin plăci 1 le amintite de la Arcalia), creaţii de frunte ale unor ateliere ce fiinţau în provinciile centrale ale Imperiului, în special, Italia, care apoi au fost aduse în Dacia, unele
fiind asamblate aici bucată cu bucată (a se vedea cazul statuii lui Caracalla de la Moigrad). Prin afirmaţia de mai sus nu încerc să diminuez valoarea meşterilor artizani autohtoni specializaţi în bronz, însă specificul acestei arte provinciale În Dacia se caracterizează
prin lucrări de dimensiuni mai mici, de multe ori destul de stîngaci realizate, mărturii elocvente fiind numeroasele vestigii ale genului descoperite pe meleagurile noastre. De asemenea,
consider că toau piesele repertoriului prezentat aparţin statuiJor imperiale. Nu cred că
tehnica complicată a modelării tiparelor şi destul de costisitoare a turnării în bronz ar fi
permis comandarea peste graniţe şi confecţionarea acolo a unor figuraţii în mărime naturală
reprezentînd magistraţi, militari sau simpli particulari, originari din această parte a Imperiului. Eventual, ipoteza poate fi respinsă În cadrul unei discuţii mai ample purtată pe marginea temei respective, dar pînă la găsirea altor argumente solide care s-o infirme, o consider
ca fiind, deocamdată, cea mai îndreptăţită.

în ceea ce

cu mici

In

priveşte

excepţii,

pr~vinţa încadrării

cronologice a pieselor imperiale din Daci,a se poate remarca fapn1l
aproximativ pe Întreaga durată a stăpînirii romane În această provincie,
începînd din primi ani ai secolului II e.n. (fragmentele statuii lui Traian descoperite la
Drobeta) şi mijlocul veacului următor (capul împăratului Decius de la Vipia Traiana). In
carurile unde condiţiile arheologice, anumite detalii iconografice sau bibliografice au permis, am Încercat o datare mai precisă a rămăşiţelor statuare. Astfel, din zece piese aparţi
nînd secolului II e.n. (1 Alba Iulia, 2 Arcalia, 1 Drobeta-Turnu Severin, 1 Racoviţa, 1 Re<ş
ca, 3 Sarmizegetusa, 1 Slăveni), două (1 Drobeta-Turnu Severin, 1 Slăveni) se plasează la începutul acestui veac, iar una (Racoviţa) la mijlocul lui. Din şapte fragmente datate În
secolul III e.n. (1 Drobeta-Turnu Severin, 2 Moigrad, 3 Răcari, 1 Sarmizegetusa), doar unul
(capul lui Traianus Deciu de la Sarmigezetusa) este din anii 249-251, restul fiind încadrate primei jumăta\i a lui. Treisprezece monumente (1 Alba Iulia, 1 Celei, 1 Cigmău,
1 Cluj-Napoca, 1 Gherla, 1 Iablaniţa, 4 Reşca, 1 Sarmizegetusa, 1 Transilvania, 1 Turda),
comportă o încadrare cronologică mai largă pe parcursul Întregii istorii romane din provincia nord-dunăreană. Nu mă pot pronunţa asupra a -trei piese (1 Hogq_iz, 1 Stolniccni,
că

ele se

datează
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l Transilvania), nedeţinînd, deocamdată, date suficiente despre eJe9.5. Deci, în decursul a 165
de ani de cucerire romană se face remarcată repartizarea destul de uniformă pe secole a
statuilor imperiale descoperite în Dacia.
Prin nu.mărul, varietatea şi măiestria lor artistică, piesele triumfale de bronz cunoscute
În provincia traiană îmbogăţesc considerabil vastul patrimoniu cultural-artistic al lumii
clasice.

CONSTANTIN POP

STATUES li\lPERIALES DE BRONZE EN DACIE ROMAINE
(Resume)
L'auteur met cn discussion Ies fragments . des statlles imperiales de bronze decouvcrtes
en Dacic romaine (fig. 1-29). De cette provmce nord-danubienne sont connues 31 picces
unitaires (plusieurs restes statuaire appartenant d'une sta-mic composent une unite), trouvecs
dans 16 etablissemcnrs, et 2 pieces provient de Transylvanic, ayant le Neu de decouv'crt
inconnu.
De suite, on analyse trois picccs, fragmcnts statuaires imperiaJes 1ncertes, de quoi
deux sont provenues d'Arcalia (fig. 30-31), qui apres l'opinion de l'auteur, sont plutot,
des restes de harnachement, et, enfin, une piece trouvee
Răcari (representenrt luppiter Dolichenus, fig. 32), qui peut-etre un fragment d'une statue imperiale.
Les nombreuscs restes sculpturaux constituent, sans exception, produits d'import, supcrieures la maniere provincia,le de confection artistique.

a

a

95

Vezi notele 31, 84-85.
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LE COLLEGE DES FABRES A ULPIA TRAIANA 5.ARMIZEGETUSA

Les colleges professionnels, facteur important dans la vie des vi!Jes romaines de Dacie,
sont attestes par de nombreux doouments epigraphiques. II y a 34 inscriptions qui nous informent sur ceux de Ulpia Traiana Sarmizegetusa1• Parmi celles-ci, il y a une seuJc qui
ne se rapporte pas au collegium fabrum, mais
un defensor lecticariorum (CIL III 1438).
Sans y insister, on pelit affirmer que Ies lecticarii ne faisaient pas panie de la corporation des fabres; i'ls constituaicnt probablement une association
part 2• Pratiquemcnt, k
collegium fabrum reste le seul connu dans la metropole de la province. Ce foit paraît ctrc
du au caractere specifique de Sarmizegctusa, vi,IJe eminemment commerciale, depassee quant
au developpement par l'impetueux Apulum 3 , ou l'on connaît plusieurs colleges semblables.
Le nombre moindre des artisans et leur role plus reduit dans l'economie de la vi:lle se serait
maintenu, en Ies poussant
constituer une seule association tous ensemble, non seulemcnt
Ies fabres proprcrnent dits4 • Dans- ce cas-la, on pourrait supposer (sans avoi'l" des preuves)
que Ies sousdivisions du college, Ies decuriae, renferm.iient un groupement par diffcrents
professions - et par mes cn meme tcmps5 au scin du college. Comrne dans toute la
Dacie, il n'y a de documente que Ic nom de collegiitm fabrum, sans aucun attribut. II ,;c
pcut que CC fait soit du aussi
une tradition constatee en !talie du nord6, region d'oi1, on
le sait bien, de nombreux coloniste,s sont venus, sunout pendant Ies premieres annccs .1.prcs
la conquete7 •

a

a

a

a

1 CIL III 1043, 1389, 1424, 1431, 1438, 1493 (d. V. Wollmann, Apulum, XIII, 1975,
p. 200-203), · 1494, 1495, 1497, 1501, 1504, 1505, 1507, 1553, 7900, 7905, 7910, 7960,
12584, 12589, 12593, 13779, 13787; G. Teglas, Klio, XI, 1911, p. 504-505 = AnnEp, 1912,
nr. 76; B. Jano, ArchErt, XXXII, 1912, p. 408; G. Finaly, ArchAnz, 1913, 334, 336;
C. Daicoviciu, Dacia, I, 1924, p. 252 (d. I. I. Russu, SC/V A, 25, 4, 1974, p. 589-590);
Idem, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 548-549 = AnnEp, 1933, nr. 247; I. I. Russu,
SC/V, XIV, 2, 1963, p. 477; I. Pisa, StCl, XVI, 1974, p. 235-237, nr. 1; Idem, Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 59-60, nr. 3; Idem, Apulum, XIII, 1975, p. 679. Ne
se rapportent pas a ce college: CIL III 1365 (cf. V. Chrisrescu, Viaţa economică a Da,.:iei
romane, Piteşti, 1929, p. 81); G. Teglas, Klio, X (1910), p. 496 (cf. J. Trynkowski, Eos,
LVI, 1966, fasc. 1, p. 217-220); I. P.i~o, StCl, XVI, 1974, p. 242-243, nr. 5.
2 J. P. Waltzing, Etude historique sur les corporations pro/essionnelles chez Ies Romains, Louvain, I, 1895, p. 264 et II, 1896, p. 130-132, 153; Aegidius Forcollini, Lexico11
iotius latinitatis, III, Pratum, 1865, p. 718; R. Lamer, RE, XII, 1 [1924]; 1096-1097;
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1969, p. 319; C. Daicoviciu, RE, Suppl. XIV [ 1974 ], 638.
3
C. DaJcoviciu, H. Daico~iciu, Vipia Traiana, Bucureşti, Editura Meridiane, 1966,
ediţia III, p. 16-19; V. Christescu, op. cit., p. 94.
4
M. Macrea, op. cit., p. 317; C. Daicoviciu, op. cit., 637-638.
5
E. Komemann, RE, IV, I (19001, 404; L. Cracco Ruggini, Akten des VI. lnternationalen Kongresses • Jiir Griechische unJ lateinische Epigraphik .( = Vestigia. Beitrăge zur
alten Geschichte, Band 17), Miinchen, 1973, p. 273.
6 E. Komemann, RE, VI, 2 [ 1909], 1892. ·
_7 J. Trynkowski, Przeglad historyczny, tom LVI, 3, 1965, p. 369-:-387; M. Macrca,
op. Cit., p. 253-254.
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Parmi Ies documents epigraphiqucs c1tes ci-dessus, cinq sont constitues de
mcnts, impossibles a completer et a cotnprendre 8• II nous en restent dane 29
titilisables. Elles nous foumissent pas mal d'informations, qui nous representent
professionnel de type romain occidental, en concordance avec le caractere connu
Ct de la provinee d~-meme.

petits fraginscriptions
un co!Jege
de la viile

Les nouvelles decouvertcs ont attc-ste quc Ic collegium fabrum existait des .Je ,regne
d~ T rajan 9 • On sait qu~ Ies antiques collegia (a l'epoque cn question) etaient fondes a l'initiative privee avec l'approbation de l'f:tat, ayant pour but l'entraidc, l'organisation des
parties de plaisir et des fetes cn commun, mais amsi la celebration des ceremonies de culte.
obtenir un meilleur statut
1 es anisans groupes en corporations parvenaicnt de cctte sorte
social ct une certaine imponance dans l:t vie municipale. Les collcgcs comtituaient un
.,Tins etat" dans Ies villcs romain~, provinciale,, immcdiatement aprc:s Ic ordo decurionum
ct lcs augustales; ils arriva:i•::nt mcmc
a~umer de certaine, c.îchc.:, mnnicipalcs, tel,lcs quc le
,crvicc des pompiers 10 . Pouvaicnt aussi dcvrnir mcmbrcs du collegc des gem ayant d'autres
ocrnp.l!ions (jusqu'a Septime Severe tolll au moins) 11 ,
la. condition d'avoir des rappor.ts
avec Ic specifique de la corporation; on connaît
Ulpia Traiana dcux marchands syriens
integres
la IV-eme decurie du colkge dL"S fabres: SJ.11S doutc cummcrcialisaic:nt-ils Ies
produits de ceux-la 12 .

a

a

a

a

a

L'organisation du college est copicc de celle de la cite. A sa tete ii y a des magistrats
clus par l'assemblee des membres (co11ventus). Petit a petit quand mcme, le role dt."S
assemblces s'attfuue, Ies magistrats monopolisamt en fa~t 'le pouvoir de dec~ion 13 . Les pJ.us
marquants sont Ies magistri, qui dirigent l'activite des colleges et Ies representent dans Ies
rel.nions avec Ies autorites et la diviniteu. La rcelection en fonction paraît avoir eu lieu
assez rarement; T. Varenius Gallicanus mentionne ave.c fierte sa qualite de ter magister(CIL III 13779). II est le scul magister co/legii que l'on connaît
Sarmizegetusa. Les
o/ Jiciales et Ies quaestores sont wbordonncs aux magistri, mais ii •arrive qu'ils rnanquent
dans l'organisation de ccrtains collcges 1:; et ne sont gu~rc attestes
Ul pia Trai ana; de meme
16
!curs subalternes, nommcs a vic • Les dignitaircs a la tete des decuries, appeles decuriones,
cons1i1ucnt avec Ies magistrats une couche privilcgice au sein du collegc 17 . On connaît, par
Ies inscriptions, le nom de quatre dccuriones collegii fabrum 18 ; !'un est sans doute d'originc
libertine, et ii est possible que Ies auttes le soient egalcment (y co"mpris T. Varenius Gallicanus10). Cctte condition des ccrtains membrcs de premier rang du col:lege laisse entrevoir

a

a

8

CIL III 12584, 12593, 13787; B. Jano, loc. cit.; I. Pisa, Apulum, XIII, 1975, p. 679.
Idem, StCl, XVI, 1974, p. 235-237, nr. 1.
10_ E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900), 385-415, 445; Idem, RE, VI, 2 [1909], 1905,
1912; TransAnt, Bucarcst, 1945, p. 411; V. Christescu, op. cit., p. 87-88; M. Ma<:rea,
op. cit., p. 144-145, 316, 404.
11 E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900), 395; Idem, RE, VI, 2 [1909], 1896.
12 CIL III 1431; V. et CIL III 7915. Cf. M. Macrea, op. cit., p. 317 ct D. Tudor,
Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucure~ti, 1968, Editura ştiinţifică, p. 96.
13 E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900], 415, 418-42'0, 426-428; V. Christescu, op. cit.,
p. 85; M. Macrea, loc. cit.
H E. Kornemann, op. cit., 420 sq.; I. Pisa, RevRHist, tome XIII, 1974, nr. 5-6,
p. 728.
15 E. Kornemann, loc. cit.
16 Idem, op. cit., 423.
17
Idem, op. cit., 418-419.
18 Aurelius Valens et Flavius Zara (CIL HI 7910), T. Varenius Gallicanus (CIL Ul
13779), P. Flaccinius Felix (,I. Piso, Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 59-60, nr. 3).
10 Ibidem; J. Trynkowski, op. cit., p. 378-379.
9
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le statut social de la masse des collegiati: des gens libres, de condition modeste, vivant de
leur propre travail, comptant panni eux de nombreux anciens esdaves20 • Mais l'organisation
propre leur donnait une possibilite d'affirmation sociale et pouvai-t leur creer meme l'illusion
d'un role politique 21 •
Bien qu'on n'ait aucune attestation epigraphique, on peut presumer l'existence des
defensores du coilege des fabr~s, tout comme en avaient les lecticarii et les negociants (CIL
III 1438, 1500).
De m~e que la villc, le collegc elit ses patrons, capables d'assurer sa protection~~.
On connait Ies noros de six patroni collegii fabrum 23 ; deux d'entre eux ne paraissent avoir
rempli aucune magistraturc 24, un autre est ornatus omamentis decurionalibus 25• Trois autres
font panic de l'aristocratie mtL11icipale; )'un est meme eques Roma,ms (M. Cominius Quinrns).
On peut en conclure que, dans la designation des patrons du college, le pouvoir economique
et l'influence personnelle comptaicnt plus que 1e statut social. C'etaient des gens aises, car
le honor patronatus impliquait aussi des sacrifices matericls26 , mais ils ne devaient pas etrc
absolument du nombre des omnibus honoribus Juncti. Les femmes elles aussi pouv,tiL"Tlt
acceder, honorifiqucment,
cette fonccion,
titre de mater collegii 21 ; en Dacie on en trouve
28
Apulum .
unc seule attestation,

a

a

a

Les inscriptions nous attestent aussi l'ex~stence de quclques patroni decuriae. On cn
connaît trnis2 ~. Flavius Graecinus pourrait etre
!'origine un affranchi, tandis que Tiberius
Claudius Ianuarius etait augusta! d:: la colonie. En revanche, T. Ancharius Octavius ctait
decurion de la villc ct ii a eleve un portique imposant ob honorem patronatus, ce qui prollVC
que de telles clignites ctaient estimees par !'aristocrat.ie municipale elle-meme.

a

Les dccuries ne constituaicnt pas de simples sousdivisions administratives: c'etaient
des corps officiellement reconnus, des entites
vie propre 30 • Elles avaient non seulement des
patrons, mais aussi des divinitcs protectrices de chacune d'entre elles, genius decuriae
(CIL III 7905), de meme que le college avait aussi sa divinite tutelaire 31 , genius co/legii
(CIL III 1424). D'habitude ces decuriae - malgre leur nom comptaient plus de dix
hommes. Le college de Sarm1zegetusa comptait pour le moins quinze decuriesa2. Le

a

nombre des membres du collcge a ete apprecic
minimum.

a

quelque 300 hommes33 , cel'ltes, un chiffre

20

E. Komemann, RE, VI, 2 [1909], 1905.
Idem, RE, IV, 1 [1900], 415; R. Etienne, Viaţa cotidiană la Pompei, Bucureşti,
1970, Editura ştiinţifică, p. 128-129.
22 E. Kornemann, op. cit., 424-425.
23
•
Sextus Attius Secundus (CţL III 1493; cf. V. Wollmann, loc. cit.); M. Cominius
Qmntus (CIL lll 1497); L. Flavius Valens (CIL III 1501); M. Pomponius Severus et
M. Urbius Valerianus (G. Teglas, Klio, XI, 1911, p. 504-505 = AnnEp, 1912, nr. 76);
C. Valerius Valentinus (CIL III 1495; cf. C. Daicoviciu, RE, Suppl. XIV [1974], 639).
24 L. Flavius Valens, M. Urbius Valerianus (cf. supra).
25 Sextus Attius Secundus. II semble c~re augusta! de la colonie (cf. R. Ardevan,
Sextus Attius Secundus, manuscrit).
26 E. Kornemann, loc. cit.
27 Ibidem.
26
CIL lll 1207; apud V. Christescu, op. cit.,J,. 86.
29
T. Ancharius Octavius (G. Finaly, Arch nz, 1913, 336); Tib. Claudius lanuarius
(CIL
7960); Fl~vius Gra~cinus (I. I. Russu, SC/V A, 25, 4, 197~, p. 589-590).
]. P. Waltzmg, op. cit., I, 1895, p. 362; E. Kornemann, op. cit., 419.
31 Idem, op. cit., 404.
32
I. I. Russu, SC/V, XIV, 2, 1963, p. 447, notes nr. 2 et nr. 4.
33 M. Macrea; loc. cit.
_
21

JP
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La division meme en decuries met en evidence un autre caractere de l'organisation des
co1leges,
savoir .Je caractere para-militaire34 . Les colleges professionnelis ctaient parfois
obliges a agir comme des unites militaire5, surtout concernant le service de pompiers qu'ils
prctaient aussi bien d3llls J'enceinte de La ville que sur son territoirc rural3 5 • Tout comme
Jos Jegions, ils sont ,sousdivises et decuries et ccnturies, ils ont des centuriones ct des optiones36. A Sarmizegetusa on connaît un porte-drapeau (vexillarius) du collegc, Aurelius Marinus37. Les collegia avaient leur propre etendard et leurs enseignes, pones dans Ies solennites
par Ies vexillarii et Ies imaginiferi designes expressement38 • Ce qui temoigne encore du caractere paramifoaire du college c'est l'existence de Ia digncitc de praefectus collegii fabrum
(a ne pas confondre avec praefectus fabrum 39 ). Les ti,tulaires de cette dignite etaieni: designes
parmi Ies plus hauts magistrats de l:i villc40 . Quatrc de ces prefets sont attestes 41 , to\J5
anciens duumviri de la colonie. L'un d'entre cux (C. Valerius Valentinus) etait cn meme
tcmps patron de la corporation. Ils etaient clus par le collcge, a terme delimiten, mais
ils etaient directement subordonnes aux autorites de l'f:tat, qui intervenaient, sans doute,
dans leur nomin.ation. A propos de ccs prefets se revelc le debut de l'ingerencc de l'Etat
dans l'administration 1nterne des corporations 43 • Les prae/ecti collegii n'etaient pas membres
du college, mais audessus de lui. Leur fonction n'etait pas une magistrature municipale 44 ;
tout de meme elle etait estimee comme etant du rang le plus eleve et figure dans Ies inelite de .Ja magistrature supreme. Leur principale attribution doit avoir ete la
scriptions
commande des decuries de fabres dans le cadre du service des pompiel"645 •

a

a

On ne connaît pas de album collegii dans la Dacie romaine, bien que leur constitution
ait ete obligatoire pour toute association 46 • II ne s'est rien conserve non plus, a Ulpia
Traiana, des nombreux documents que la gerence d'un parei! college aurait du avoir
crees 47.
Outre Ies divers dignitaires du college, cites ci-dessus, on connaît Ies cognomina de
deux membres, a fonction difficile a determiner (Paulus et Iulianus - CIL III 13787),
aussi que ceux de 16 membres du bas etage du college. Parmi ceux-ci, l'un est augusta! de la
colonie 48 , deux autres SOnt Ies dcux negociants syriens deja mentionnes 49 , un seul (Aurelius
Ingenuus) faisa.it partie du ordo decurionumr.a. Les douze autres ne mentionnent pas leur
34

E. Kornemann, op. cit., 418; Idem, RE, VI, 2 [1909], 1915; M. Macrea, loc. cit.
E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900], 395; Idem, RE, VI, 2 [1909], 1918.
J. P. Waltzing, op. cit., p. 360-361; E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900], 419.
37 CIL III 7900. ·
38 E. Kornemann, op. cit., 414.
39 Idem, RE, VI, 2 [1909], 1918-1924.
40 M. Macrea, op. cit., p. 320; I. Piso, StC/, XVI, 1974, p. 235.
41 M. Opellius Adiutor (I. Piso, op. cit., p. 235-237; Idem, Apulum, XIII, 1975,
p. 679); Sextus Valerius Fronto (CIL III 1398; cf. I. Piso, ActaMN, XII, 1975, p. 172-174,
note nr. 40); C. Valerius Surus (C. Daicoviciu, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 548-549 =
AnnEp, 1933, nr. 247); C. Valerius Valentinus (CIL III 1495; cf. C. Daicoviciu, loc. cit.
42 W. Ensslin, RE, XXII, 2 [1954], 1301-1302.
43 E. Komemann, RE, IV, 1 [1900], 442-443.
44 Idem, RE, VI, 2 [ 1909], 1916.
45 Idem, op. cit., 1913, 1915; M. Macrea, loc. cit.
46 E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900], 418.
47 Par exemple CIL III p. 924; apud E. Kornemann, op. cit., 416-417, 421.
48
Flavius Fortunatus (I. I. Russu, op. cit., p. 447).
49 V. supra, note nr. 12.
5 CIL III 1424; R. Miinsterberg -- J. Oehler, JăAI, V, 1902, Beiblatt, p. 119.
35
36

°
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qua:lite51 , mais quatre d'entre eux sont a coup sur des affranchis de 1a corporation&2 • L'opinion
est confirmee5 3 qu'un nombre de fabres, ayant attcint quelque prosperite, pouvaient dcvenir
augustales5 4• Parmi Ies fabres de Sarmizegetusa on remarque trois greco..:orientaux55 et trois
syriens5 6 ; Tiberius Iulius Bubalus pourrait etre d'origine dace, mais cela n'est pas certain57 •
Les autres ont tous des noros romains; du rcste, toutes ·· ies inscriptioris se rappol'tant au
collegium f abrum de la capitaile de la Dacic sont redigees en latin.
On peut encore ajouter quatre autres inscriptions a ceiles que l'on a deja mentionnees
et qui se rapportent aux tailleurs de pierre (lapidarii), habitant le territoire de la colonic58 •
II est trcs prnbable que ceux-la aussi aient fait panic du collegium fabrum 59• Ces inscriptions ne nous appreuvent ricn sur l'organisation du college, mais seulement · 1es noros de
quatre possibies membres, dont un seul est grec (Diogenes, CIL III 7895); Ies autres portent
de sonores noms romains 60 •
Le collcge etai,t personnalite juridique, il pouvait condure des transactions et possedait
des proprietes61 • Une inscription nous parle d'un aedes dresse par deux patrons du collegc
pendant le regne de Caracalla. 0n ne sait pas au juste si c'etait un temple du college,
pour le culte de sa divinite protectrice, mais c'est l'eventualite la plus probable62 • Un pareil
temple - bâti par Ie college ou offen par l'Etat - pouvait parfois servir pour sicge
du
college
et pour
lieu
ou
l'on
tenait
Ies assemblees6 3 • Mais d'habitu.ck
on Ies tenait dans un bâtiment affecte uniquement aux activites du college, la schola (non
encore atteste a Ulpia Traiana). Dans son enceinte avaient lieu Ies festins organises par Ic
collegc tout entier; c'est toujours ici qu'on gardai•t Ies docurnents et que se reunissaient Ies
magistrats et Ies decurions de la corporation pour prendre des decisions6~. L'existence de
quelques bâtimcnts monumentaux, propriete du college des fabres, nous est aittestee aussi
pa:r deux inscriptions qui parlent de l'clevation d'un portiquc de 45 pieds de long65 et de la
dotacion d'un edifice d'un preportique, d'une cuisine, d'un fronton, de bancs a reposer ct
51

M. Aurelius Fortunatus (CIL III 1494); Claudius Verus (CIL III 7960); M. Dom~tius Primus (G. Finaly, ArchA11z, 1913, 334); Fabricius lucundus, Fabricius Iucundus
(iunior), Fabricius Silvanus et Fabricius Licinianus (CIL III 1553); Q. Ianuarius Zosimus
et Q. Ianuarius Agathangelus (CIL III 1504); C. Iulius Marcus (CIL III 1505); Tiberim
Iulius Bubalus (CIL III 1043; cf. I. I. Russu, loc. cit); ? Laurentianus (CIL III 1507).
52 CIL III 1553; cf. E. Kornemann, op. cit., 431-433 et V. Christescu, op, cit.,
p. 88.
53 CIL III 7960; I. I. Russu, loc. cit.
5 ·1 M. Maicrea, op. cit., p. 321.
55
Q. Ianuarius Zosimus et Q. lanuarius Agathangelus (CIL III 1504); Flavius Zora
(CIL III 7910; cf. C. Daicoviciu, op. cit., 628).
56
M. Bassus Aquila et Gaius Gaianus (CIL III 1431, 7915); Aurelius Marinus (CIL
III 7900).
57 V. Chr.istescu, op. cit., p. 92.
:;s I. I. Russu, ActaMN, I, 1964, p. 183-184.
.
59
C. Daicoviciu, RE, Suppl. XIV [ 1974 ], 639. Aucune inscription ne nous parle
explicitement d'un college des lapidaires (CIL III 1365; V 7869; XII 732, 1384; XIII 1034.
Apud J. P. Waltzing, op. cit., II, Louvain, 1896, p. 153).
60 M. Cocceius Lucius (CIL III 1365); CJ.aud~us Saturninus (GIL III 1413); T. Iulius ?
(CIL III 1601).
61 E. Kornemann, op. cit., 429, 431-436.
62
G. Teglas, Klio, XI, 1911, p. 504-505 = AnnEp, 1912, nr. 76. Cf. M. Macrea,
op. cit., p. 317 et C. Daicoviciu, op. cit., 638.
83 E. Kornemann, loc. cit.
6 ' Ibidem; V. Christescu, op. cit., p. 87-88.
65 G. Finily, ArchAnz, 1913, 336.
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d'une peinture murale (CIL III 7960). Il pourrait s'y agu dans Ies deuit cas de la meme
schola fabrum 66 •
A Sarmizegetusa Ies fabri disposa!ient encore de bancs en p1erre, reserves dans l'amphitheâtre67, uniquement, sans doute, pour Ies dirigeants du college, tout comme cn avaient Ies
augustales et le ordo decurionum68 • Enfin, unc inscription de Tibiscum mentionnc plusieurs
Fabricii, affranchis du college69 • On ne peut pas savoir si le college mentionne est celui de
la colonie Ulpia Traiana (dans le territoire rural de laquelle avait ete indus Tibiscum aussi,
un certain temps)7° ou bien celui de mu.nicipium Tibiscense. Ce qui est certain, en tout cas,
c'est que le college de Sarmizegetusa aussi a eu ses affranchis (par consequent, des esdaves
propres aussi), comme d'autres pareils colleges de l'Empire.
Le college disposait d'importants revenus, provenus aussi bien des cotisations des
membres que des donations irregulieres des magistrats et des patrons71 . On a vu que T. Ancha,rius Octavius embellit le siegc du collcge ob honorem patronatus12 , ct, sans doute pour Jes
memes raisons, Tiber.ius Claud.i'US lanuarius en fait autant73 , ainsi que Ies deux patrons M. Pomponius Severus et M. Urbius Valerianus - qui font bâtir un aedes14 • De ses fonds,
collegium fabrum peut aider des membres au besoin et recompenser ceux qui le meritent75 .
II s'occupe de l'enterrcment de ses membrcs decedes; on en connaît trois cas cenains 76 , d1!ux
autres soulevent encore des dontes 77 . Deux in>eriptions nous parlent d'aides accordees par
le collcg~ a des familles pour des enterremcnts; 8; l'une monte jusqu'a 400 deniers (CIL III
1504). La quatrieme decuric dresse un autel votif a Juppiter Dolichenus pour Ia sante des
deux membres d'origine syriennc79 . Le college acorde des sportula a ses mcmbres ayant
prouvc des merîtes parciculiers et, dans des cas d'exception, des sportula dupla, dont beneficiaient deux membres de la corporation de Sarmizegetusa80 . C'etait une honneur exceptionnelle81 (il apparaît memc l'expression de honos dupli - CIL III 7960), du moment ou
Ies membres aussi honores se hâtent de manifester leur generosite a l'egard de la corporation:
M. Aurelius Fortunarus fait dresser un monument au college et a sa decurie (CIL III 1494),
tandis que Glaudius Verus embeilli<t le siege du college (CIL III 7960). Tout cda denote le
pouvoir economique du college, la situation relativement prospere des fabres, tout au moins
jusqu'a la moicie du III-e siccle de natre ere.
RADU ARDEV AN

66 M. Macrea, op. cit., p. 317-318; C. Daicoviciu croit qu'il s'agit du siege de chaque
decurie (C. Daicoviciu, loc. cit.).
67 Information verbale de l'asist. univ. I. Piso; materiaux encore inedits.
68 E. Kornemann, RE, XVI, 1 [1922], 622; M. Macrea, op. cit., p. 144.
69 V. supra, note nr. 52.
7° C. Daicoviciu, op. cit., 613; M. Moga, Tibiscus, I, 1971, p. 48-50.
71 E. Komemann, RE, IV, 1 [1900], 437-440.
12 V. supra, note nr. 65.
13 CIL III 7960.
74 V. supra, note nr. 62.
75 E. Komemann, op. cit., 440-442.
76 CIL III 1501,, 1505; G. Finaly, Arch.Anz, 1913, 334.
77 CIL III 1507; I. J. Russu, loc. cit.
78 CIL III 1504, 1553.
79 CIL III 1431.
BO CIL III 1494, 7960.
81 Pour la notion de sportulum, cf. J. P. Waltzing, op. cit., I, Louvain„ 1895, p.
304-305. V. aussi Aegidius Forcellini, op. cit., V, Pratum, 1871, p. 611.
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TE·MPLUL ZEIŢEI NEMESIS
DE LA ULPIA IBAIANA SARMIZEGETUSA

Aşezat în imediata apropiere a porţii de est a amfiteatrului, tempLul dedicat zeiţei
Nemesis a fost scos la lumină întte anii 1891 şi 1893, cu prilejul lucrărilor de cercetare
din zona amfiteatrului Întreprinse de către P. Kiraly şi G. Szinte1• Templul nu a fost
publicat; el este aminti,t doar de G. Szinte, care relatează: ,,Am săpat şi o clădire anexă a
amfiteatrului, În care inscripţiile şi basoreliefurile găsite spun că este vorba de sanctuarul
lui Nemesis. Coridorul nordic ad sanctuarului este podÎ!t foarte frumos cu mozaic de cără
midă. Aici am găsit o mînă uriaşă de bronz, lucrată foarte fin, ce probabil a fost luată
de la o statuie vestită În era antică". Alături de succinta relatare, G. Szinte ne lasă un
profil şi un plan al templului 2 (pl. II, 1).
Planul lăsait de G. Szinte diferă foarte mult de ceea ce vede C. Daicoviciu în 1937,
cînd începe cercetarea amfiteatrului3 • Deci Între 1893 şi 1924 (menţionăm că fotografii
datînd din 1937 arată o situaţie preexistentă, adică ruine săpate peste care năvălise deja
vegetaţia 4 ) au mai avut loc săpături la templul lui Nemesis. In 1937-1938 ruinele sînt
curăţite de vegetaţie 5 şi tot acum credem că se desenează primul plan al amfiteatrului Împreună cu ruinele „aşa numirului templu a lui Nemesis" 6 •
şi templul
Nemesis. Între 1964 şi 1972 se întreprind lucrări de restaurare asupra unui monument
necercetat amănunţit, nepublicat decît extrem de sumar, demolîndu-se zidurile existente
prost conservate şi ridicîndu-se, bănuim şi sperăm că pe direcţia celor vechi, altele noi;
credem că se astupă unele intrări 7 • Aspectul actual al ruinei nu spune nimic despre existenţa
anterioară a monumentului.
•

1n anul 1964, în cadrul proiectului de restaurare a amfiteatrului este inclus

zeiţei

Pentru a clarifica cît de cît planul
sondaje de verificare pentru a constata
dintre templu şi amfiteatru.

construcţiei,
relaţia

în toamna anului 1977 am făcut cîteva
dintre zidurile templului precum şi relaţia

ln urma acestor sondaje precum şi În urma analizei planurilor existenFC, a comparării
fotografiilor vechi păstrate În arhiva şantierului, putem schiţa fără a avea deocamdată
certitudinea, fazele şi planurile de construcţie ale clădirii (pi. I).
Astfel din prima fază se păstrează urmele unei construcţii anterioare amfiteatrului
din care pot fi sesizate cîteva încăperi (pi. II, 2). De zidul A (pl. I), zid exterior al clădirii
din prima fază, lat de 1 m, se leagă alte ziduri interioare mai subţiri (0,55 m) sau mai
1 J. Jung, în AEM., XVII, p. 108; G. Teglas, în HT, p. 69-70; G. Szinte în HTRTE,
VIII, 1893-1896, p. 37, cu . plan; pentru materialul, descoperit vezi D. Alicu, C. Pop,
V. Wollmann, The Figured Monuments /rom Sarmizegetusa, Oxford, 1978, nr. 89-105.
2 G. Szinte, op. cit., p. 37.
3
C. Daicoviciu, în ACM!T, IV, 1932-1938, p. 393, pl. III.
4 D. Alicu, în ActaMN, XIII, 1976, pi. 53, fig. 1, sus.
5 Idem, op. cit., fig. 1, jos.
6 C. Daicoviciu, loc. cit.
7 D. Alicu, op. cit., p. 147-148.
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groase B, C (0,90 cm), care compartimentau edificiul. Menţionăm aici ca aparţinînd primei
faze o fîntînă (F), astupată în prima jumătate a secolului al II-iea. Fîntina ne permite
să credem că aripa de sud-est a clădirii din prima fază era o curte, limitată spre nord de
1idul D.
Cu prilejul construirii amfiteatrului şi a templului, unele din zidurile clă.dirii, demolltă În cea mai mare parte, sînt refolosite. Acum se construieşte o incintă dreptunghiulară cu
lăţimea de 15 m. Lungimea ei nu s-a putut stabili cu exactitate. Limi-tele ci pot fi Între
17 şi 18,5 m, dacă folosim proporţiile planului Lui G. Szinte. In interiorul i~cintei se ridică
templul de mici dimensiuni: 8X6,5 m, înălţat, în pronaosul (4,2X1,8 m) căruia se ajungea
prin intermediul unor trepte păstrate doar în planul -lui G. Szinte (pi. II, 1). Cella era o
încăpere uşor dreptunghiulară de 4,5 X 3,55 m. O fotografie veche, În care se observă urme
de tencuială pe zidurile păstrate dar nici o urmă de intrare, ne permi,te să presupunem un
subsol al cellei cu acces din interior. Zidul estic al cellei trece peste marginea fîntînii din
prima fază (pi. II, 3). Păstrînd probabil zidurile B, C şi D din prima fază, constructorii
amenajează În spatele templului două Încăperi cu un acces În cea estică dinspre exterior (pi. II, 4 ).
Aparţinînd acestei faze de construqie, am găsit, cu prilejul unui sondaj pentru venficarea colţului de nord-v~t a camerelor adăugate În partea de sud-est a edific~ului, sub
nivelul temeliei acestora, două reliefuri nemesiace dintre care unul cu inscripţie 8 şi un altar
anepigraf sau postament de coloană, asemănător cu cel semnalat de G. Szinte În desenul
său tot pe această latură. Sînt elemente care ar pleda pentru existenţa unui portic pe latura
de est a templului.
In ultima fază a construqiei (pi. II, 5) incinta este lărgită (27,5 X 21,3 m) pnn
desfiinţarea laturii sau porticului de pe latura de est şi adăugarea a două încăperi mari
În colţul sud-estic (10,55 X 8,9 m) cu un interior fiecare de 4,3 X 7,2 m. Tot acum se adaugă
o construqie de mari dimensiuni la nord de templu, care îl lega probabil de schola gladiatorum9. Prin prelungirea unui zid a acestei construcţii pe direcţia nord-sud se amenajează
în colţul nord-estic al templului o altă Încăpere.
Se pare că în această ultimă fază templul este Înglobat Într-un complex de clădiri,
faţada de est a amfiteatrului, poarta de est devenind acum o poartă de serviciu. Rămîne ca dezvelirea întregului complex de la est de amfiteatru, precum şi o nouă exp!Ol'are În zona templului lui
Nemesis să răspundă la multe din incertitudinile şi presupunerile noastre.

săpate parţial, aflate încă În curs de cercetare, care ocupă toată

În concluzie, pe baza cercetărilor de pînă acum se poate afirma că templul zeiţei
Nemesis a fost construit peste o clădire mai veche a cărei destinaţie n-o putem deocamdată
preciza. Templul comportă două faze de construqic, ale căror limite cronologice nu Ie
putem încă stabili. Spre deosebire de clădirea templului, de o mult mai mare atenţie s-a
bucurat materialul epigrafie şi sculptural descoperit aici şi păstrat astăzi în muzeele din
Deva şi Sarmizcgernsa 10 •
O inscripţie văzută şi copiată în secolul al XVIII-iea de A. F. Marsigli (CIL, III,
1547) la Marga11 , localitate aflată la circa 23 km vest de Sarmizegetusa, pe oare noi
credem că a fost transportată acolo de la Ulpia Traiana, arc menirea de a aduce informaţii cu privire la ctitorii templului. Templul consacrat zeiţei Ncmesis a fost construit de
Aelius Diogenes ş1 Silia Valeria, pentru colegiul utriclarilor. Este puţin probabil ca Ia
D. Ailicu, C. Pop, V. Wollmann, op. cit., nr. 101, 102.
H. Dai,coviciu şi colaboratorii, în Sargetia, XIV (sub tipar).
10 D. Alicu, C. Pop, V. WoUmann, op. cit.
11 /DR, III/1 p. 237-239.
8

9
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Marga, unde urmele romane sînt sporadice 12 , să fi existat un templu al lui Nemesis sau
un colegiu al utriclarilor, mai ales că metropola Daciei se afla la o atît de mică distanţă.
Apoi nu avem nici o informaţie că inscripţia ar
fi fost descoperită la Marga ci doar
citită acolo.
Prin ·urmare putem presupune, desigur cu rezervele cuvenite, că avem de a face cu
însăşi inscripţia de fundaţie a templului nemesiac de la Sarmizegetusa, ajunsă Întîmplător
la Marga.
DORIN ALICU

DER TEMPEL DER NEMESIS
VON ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
(Zusammenfassung)
Der ostlich des Amphitheaters von Sarmizegetusa gelegene Tempel der Nemesis wurde
swischten 1891-1893 von P. Kiraly und G. Szinte freigelegt, jedoch 111icht veroffenulicht,
sondcm nur in einer kurzen Note erwăhnt. Auf Grund der Analyse ălte.rer Photographien
der bestehcnden Grundrisse und besonders auf Grund der im Herbst 1977 unternommenen
Probegrabungen gelang es uns die Bauphascn des Tempels festzulegen. Die ăltesten Spuren
stammen von einem Gebăude clas bei der Errichtung des Amphitheaters und des eigentlichen
Tempels in der ersten Hălftc des II. Jh. grosstenteils abgerissen wurde. Der Tempel bestand
in seiner ersten Phase aus einer rechteckigen Umfassung in deren Inneren das Kuhgebăude
stand. In der folgenden Phase wird die Umfassung erweitert indem in der siidostlichen Ecke
zwei Răume dazugebaut werden und ein dritter in der nord-ostlichen Ecke. Die chronologische
Beziehung zwischen den Phasen konnte nicht bestimmt werden. Eine Inschrift die in einer
Ortschaft nahe Sarmizegetusa au,fgefunden wurde, wohin sie wahrscheinlich im XVII. Jh.
von Ulpia Traiana kam, liefert uns Informationen iiber die Erbauer des Tempels (CIL,
III, 1547).

12

RepArh.
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l - V. Wollmann a recemment publie 1 une inscription (fig. 1) trouvee
mais provenant de Sannizegetusa; ii a etabli le texte suivant:

a Breazova,

[De]dicatum epulo lovis / X K(alendais) lun(ias) / ..• et Severo co(n)s(ulibus).
Arretons-nous tout d'abord
la Je ligne en citant l'editeur2 : ,,Les consuls pouvaient
cventuellement etre Claro et Severo de J'annee 146. Si la derniere lcmre du nom du premier
consul eta~t une A (comme on en pouvait deduire d'apres une haste inclinee, peu visible),
nous aurions
faire
des consules suf fecti moins connus". Bien que Ies lem-es soient asscz
effacees et que de la partie gauche de la 3e ligne ii ne reste que la moitie d'en haut,
inco:mplete, on y distingue sans grande difficulte IO.A, juste oassez. pollt' pouvuir foe
[Av]io[l]a ec Severo co(n)s(ulibus). II s'agit d'une paire de consuls inconnus jusqu'ici,
datables par le caractere des lettres et, sunout, par le simple fait qu'ils sont mentionnes dans
l'inscr.iption, bien que suf/ecti, au Ue sieclc.

a

a

a

a

H serait inutile d'essayer
identifier Severus a. quelque personnage connu. Pour ce
qui est du premier consul, il est infiniment plus probable qu'il soit un Acilius plutot qu'un
Calpurnius Aviola. On con111-aît un seul Calpurnius Aviola, consul en 24 de n.e. 3 , tandis
que des Acilii Aviolae exercerent Ies plus hautes magistratures depuis le premier jusqu'au
troisieme siecle de n.e. En nous Iimitmt au li et au III siecles, un M. (?) Acilius Aviola fut
consul ordinaire en 1224, un Acilius Aviola est cite dans Ies Acta fratTum Arualium cn 183
et en 186 pa.rmi Ies pueri patrimi et matrimiS, pour qu'en 239, enfin, un M.(?) Acilius Aviola
soit mentionne comme consul ordiniaire6• On supposa clonc que le puer patrimus et matrimus
de 183 et 186 etait le petit-fils du consul de 122 et le pere du consul de 239 7 • Pour ma
part, je ne vois pas pourquoi l'enfant mentionne dans Ies Acta fratrum Arvalium n'ait
pas ete l'arriere petit-fils du consul de 122. En tOUt cas, le consul suffecte atteste par
l'inscription de Sarmizegetusa semble hre le chaînon ou un des deux ch.Lînons qui faisaiont

* Epigraphica (I), Sargetia XI-XII, 1974-1975, p. 57-79; (II), Apulum XIII,
1975, p. 677-682; (III), ActaMN XII, 1975, p. 165-178; (IV), Apulum XIV, 1976,
p. 441-453; (V), A1IA XIX, 1976, p. 259-265; (VI), StCl XVIII-XIX, 1976-1977;
(VII), Apulum XV, 1977, p. 643-657; (VIII), Apulum XVI, 1978; (IX), A1IA XXI, 1978.
1 V. Wollrnann, Aputum XIII, 1975, p. 222-224, no 23, fig. 25 a-b.
2 ibidem.
•
3 CIL 12, p. 71; v. E. Groag, RE III, 1 [1897], 1366, no 21; PIR 2 II C 251;
A. Degrassi, I fasti consolari dell'impero Romano, Roma, 1952, p. 9.
4
CIL IX, 3152 = ILS, 5676; dans ILS, 9060 par erreur: M. Acilio A<va>viola et
Pansa cos., v. P. v. Rohden, RE I, 1 [1893], 254, no. 23; E. Groag, PIR 12 A 50; A. Degrassi, Fasti, p. 36.
5
.
CIL VI, 2099, 2100; v. P. v. Rohden, RE I, 1 [ 1893 ], 253, no 21; E. Groag,
PIR2 I A 48.
6 CIL XIV, 461 = VI, 1159 b; v. P. v. Rohden, RE I, 1 [1893], 254, no 24;
E. Groag, PIR 12 A 51; A. Degrassi, Fasti, p. 67; pour le praenomen, E. Groag, loc. cit.
7 P. v. Rohden, RE I, 1 [ 1893 ], 253, no 21 et 253-254, le stern.ma de la farnille;
E. Groag, PIR 12 A 48, 50, 51.
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defaut. Le consulat suffecte de M1.(?) Acilius Aviola et de... Severus aura, donc, ete
exeTcc vers le miilieu du fie siecle, ce qui est plus probable, ou bien vers 180.
Voici le texte de l'inscription (fig. 2):
[De]dicatum epulo Jovis / X K(alendas) lun(ias) / [Av]io[l]a et Set1ero co(n)s(ulibus).

Un autre probleme qui se pose concerne le monument meme. Les restes d'une "!1oulure
ou d'un relief a dro~te font penser qu'il ne s'agit pas d'un simple autel. Plus important que
cela e<;t, sans doute, le fait que a. d. X Kal. lunias, c'est-a-dire le 23 mai, on fetait a
Sarmizegetu.sa un epulum Jovis.
Des repas etaient offerts aux dicux a diverscs occasions. Le~ epula /oi•is s'en distinguaient, au moins aux epoques mieux connues, par leur caractere profondement officiel et
par leur regularite, II y en avait deux. Le premier, aux ides de septembre, celebrai•t le
natalis dies du temple de Iuppiter Optimus Maximus sur le Capitole8 • C'etait le epulum
Jovis proprement dit. Ce jour-la devint l'evencment majeur pendant Ies ludi appelles au
debut magni et plus tard Romani9 • Le second epulum Jovis, aux ides de novembre, offert
au nom de la plebe, constituait le plus important moment religieux da ludi plebei 10 •
La date du epulum Jovis de Sarmizegetusa, le 23 mai, ne coincide ni avec Jes ceremonies
similaires de Rome, ni avec Ies autres fhes de luppiter qui, a l'exception des Vina/ia
(23 avril, 19 aout) 11 , des Poplifugia (5 juillet) 12 et des Meditrina/ia (11 octobre) 13 , etaient
cclebrees toujours aux ides 14 • Quant au jour de 23 mai, celui du Tubilustrium, ii pon:e
dans Ies calendriers Ja mcntion: feriae Volcano 15 • Faudrait-il clonc penser que le banquet
du 23 mai a.ir cu un caractere occasionnel? Pour ce qui est des epula Jovis de Rome, le
caractere rcgulier, genere par la profonde signification de l'acte, ne saurait etre mis en doute
ni par Ies notations epul(um) indict(um) 16 , epulum indicitur11 des calendriers, ni par le
temoignage de Festus, Paul. 68 (L): epulonos dicebant antiqui quos mmc epulones dicimus.
8 Plut. Popi. 14, 6; f'asti Sabini, CIL 12, p. 215: lovi epul(um); F. Vallenses, CIL
12, p. 240: /ov(i) Iu[no11i Minervae epulum]; F. Antiates, CIL 12, p. 248: epuli in[dictio?J;
Menologium rusticum, CIL 12, p. 281: epulum Minervae; CIL VI, 3696 (cf. 30932
ILS, 4964); v. Th. Mommsen, CIL 12, p. 329; E. Ausr, LexMyth II, 1 [1897], 706 sqq,
731 sqq; G. \X'issowa, Religion und Kultus der Ramer, Miinchen, 1902, p. 110 sqq, 357,
385, 508; RE VI, 1 [1907], 265; K. Latte, Ramische Religionsgeschichte, Miinchen, 1960,
p. 377-378, 441; G. Dumezil, La religion romaine archa'ique, Paris, 1966, p. 120, 541 sqq.
9 Th. Mommsen, Ramische Forschungen II, p. 42-53; E. Aust, LexMyth II, 1, 731 sqq;
cf. G. Bloch, DA II, 1 [1892], 740-741.
1 Fasti Arvalium, CIL 12, p. 215: feriae lovi, lovi epu/(um); F. Maffeiani, CIL 12 ,
p. 226: epul(um) indict(um); F. Antiates, CIL 12, p. 249: epulum indicitur; PhilocahJS, CIL
12, p. 276: Jovis epulum; v. Th. Mommsen, CIL 12, p. 335; E. Aust, LexMyth II, 1, 731 sqq;
G. Wissowa, Religion und Kultus der Ramer, p. 112, 357.
11 Varro, De lingua latina, 6, 16; v. Th. Mommsen, CIL 12, p. 316-317; 325-326.
12 Fasti Amiternini, CIL 12, p. 244; v. E. Aust, LexMyth II, 1, 703-704.
13 Varro, De lingua latina 6, 21; v. Th. Mommsen, CIL 12, p. 331-332.
14 Macrob., Sat. I, 15, 15: omnes idus Jovis ferias observandas sanxit antiquitas; v.
Th. Mommsen, CIL 12, p. 298; G. Wissowa, op. cit., p. 100-101; Thulin, RE X, 1 [1917],
1126; G. Dumezil, op. cit., p. 185.
15 Fasti Esquilini, CIL 12 , p. 211; F. Caeretani, CIL 12 , p. 212; F. Venusini, CIL 12 ,
p. 221: fer(iae) Volca(no); F. Maffeiani, CIL 12, p. 223; F. Amitemini, CIL 12, p. 243: [feriae
Volc]ano; Ovid., Fasti 5, 725: Proxima Volcani lux est; tubilustria dicunt. Lustrantur purae,
quas facit ille tubae, Cf. Philocalus, CIL 12, p. 264: Macellus rosa sumat; Menologium rusricum, CIL 12, p. 280: sacrum ... Florae; V. Th. Mommsen, CIL 12, p. 318.
16 Fasti Maffeiani, CIL 12, p. 226.
17 Fasri Antiates, CIL 12, p. 249.

°
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Datum est autem his nome11 quod epulast8 indicendi lovi ceterisque d,is potestatem haberent.
Selon l'opinion unanimement acceptee de Th. Mommsen 19, l'indictio representiait pour les
epula Jovis un terme technique exprimant une formalite sans consequence. D'autre part,
ii n'est pas a croire que dans Ies colonies, considerees quasi elfigies parvae simulacraque
populi Romani 20 , on ait observe dans un domaine fondeinental pour la vie de la cite des
reglcs differen-tes.
Ce n'est pas par hasard qu'une colonne votive, CIL III, 1051 21 , fut dediee a Apulum
le meme jour de 23 mai, cette fois-ci de l'annee 205. Le dedicant, C. Sentius Anicetus, trcs
probablement un oriental, dec. col. Sar., patron. col. fabr. prim. mun. Sept. Apul., n'aura
pas accompli cet aote en qualite de simple paTtÎ'culier. Surprenantie et extrememen·t interessante est ici la maniere de dater l'evenement: Augg. nn. imp. Ant. II et [Geta] cos. X
K. Iun. Iun. XVIII die Jovis. Selon Th. Mommsen, qui a magistralement interpret>e ce
passage22, on y ernploie, aupres du calendrier solaire romain, un calendrier lunaire de
354 jours d'inspi.racion orientale. 0n men-tionne, en d'autres termes, combiicn se sont ecoules
de jours depuis la nouvelle lune la plus proche. Puisque la nouvelle lune correspond toujours
a la luna I, le premier quartier a la luna VIII, la pleine lune a Ia luna XV et Ic dcrnier
quanier a la luna XXII, jours connus sous le nom de lunae dies, la luna XV /li n'est ricn
d'autre que Jovis dies. Voila UI1Je belle coincidence! En 205 la f~te de luppiter, celebree
d'apres le calendrier romain a. d. X Kal. lunias, tombe, selon l'âge de la lune, dans un
/ovis dies. C'est la que gît 1l'explication de la double data.tion, 1.li!Uque dans Ies imcriptions
pa yel1l!leS22a.
Le caractere regulier de l' epulum Jovis ctant ete rendu tres probablc par Ies deux
inscriptions, on est en droit de se demander pourquoi on lui a choisi justement le jour
de 23 mai. II est tout a fait normal d'etablir la aussi un parallele avec la cer.emonie analogue des ludi Romani Ct de supposer que le 23 mai etait le jour de la dedication du Capitole de Sarmizegetusa23 • La date de naissance du premier Capi,tole de la Dacî,e doit avoir
garde sa signification initialc au-dela du territoire de Sarmizegetusa, par,ticulierement a
Apulum, dont la premiere agglomeration civile de citoyens romains, inscrits dans la meme
tribu, Papiria 24 , avait entretenu une communaute de culte avec la capitale. On s'attend qu'en
absence d'un college de pretres cree a cette fin 25, de l'indictio de l'epulum Jovis et de toute
18
Pour epulae = epttla v. Diomedes, Ars gramm. I, 327, 7; Thes. linguae lat. V E,
p. 699, I. 24; p. 700, L 21-22; p. 706, I. 33 sqq.
19 Th. Mommsen, CIL 12 , p. 335: lndictum autem quod f.Jocatur, minime impedit, quo.
mmus dii Capitolini stato die annuo epulati sint; haec enim indictio non ideo fit, ut · dies
antea incertus definiatur, sed ut receptae convivarum invitandorum consuetudini satisfiat.
<;:et~rum quamquam fasti Antiatini parum fidi alio ducunt, mihi persuasum est hoc die non
mdictum esse epulum, sed celebratum, cum praesertim idtts omnes lovi sacrae sint nec recte
postridie idus cena videatur collocari; v. aussi G. Bloch, DA II, 1, 741.
20 A. Gellius XVI, 13, 9.
21
= H. Leclercq, DACL, IX, 2[ 1930], 2711, no 1.
22
Th. Mommsen, Die romische Chrono ogie bis auf Caesar 2, Berlin, 1859, p. 79, 309
sqq; v. H. Leclercq, op. cit., p. 2710---2711.
2 2 a v. l'addendum, p. 187.
23
Pour ·!ies Capitoles au dehors de Rome v. E. Aust, LexMyth II, 1, 739-744.
24
W. Kubitschek, lmperium Romanum tributim discriptum, Vind., 1889, p. 230;
C. Daicoviciu, TransAnt, p. 128; cf. G. Forni, OmD, p. 233 sqq.
25
v. pour Ies septemviri epulones G. Bloch, DA II, 1, [1892], 738 sqq; G, Wissowa,
op. cit., p. 357, 446; Klotz, RE II a 1-2 [ 1923 ], 1552-1553.

fc·

https://biblioteca-digitala.ro

l, .,PISO

182

l'organisation de la ceremonie26 fussent charges Ies duumviri, posscsseurs des auspicia maxima27 ,
assistes toutesfois par Ies, po,nti/ias28 •
2 - L'inscription honoraire CIL Ul, 1465 (fig. 3), gardee par le Musee Archeologique
de Deva, a ere ju.squ'ici assez longtemps discuree, pour qu'il vaille la peine de corroborer Ies
hypotheses aux donnees que nous offre la pierre meme. Le texte selon CIL III, 1465 est
le suivant:

. , ... dio / ........ i leg(ato) ÂJtg(usti) / [pr(o)J pr(aetore) / [provinci]ae Dac(iae)
co(n)s(uli) / [Col(onia) Ulpi]a Trai(ana) Dac(ica) / /Sarmiz(egetusa)J patrono.
La reconscitution graphique nous apprend que la premiere ligne comprenait, ·outre
l'initiale du praenomen, un nomen d'environ sept lettres. A la deuxieme ligne idea·l serait
un cognomen de neuf lettres. Puisque Je gouvernement est suivi par le consulat, A. Stein
a considere,
juste titre, que ce quasianonyme a ete l.ega,t de la Dacia Superior29 • Sa fotJ.ction
est da table en principe entre 118 et 168 30, maiis il y faut teniir compte des lacunes, dans
Ies fastes de la province. Une possibilite serai't L.(?) Tusidius Carnpester, consul suffectus
tres probablement en 165 31 • Cependant, s'il en cha~t ainsi, ii faudrait voir
la 2e ligne, cn
marge de la cassure, le bout de la queue d'une R (v. 1. 5, 6). Comme il n'y en a aucune
trace, bien que Ies lettres soient plus serrees qu'aux autres lignes, L.(?) Tusidius Carnpester
doit etre exclu 32• La solution nous est offerte,
ce qu'il semble, par R. Syme3 3 , qui y
supposa le nom de P. Orfidius Senecio, consul suffectus en 148 34 • Son nom s'incadre parfaitement dans Ies lignes 1-2 de l'inscription, son gouvernement entre ceux de Q. Mustius
Priscus, consul suffectus vers 144 35, et de Q. Curtius lustus, consul suffectus en 150/151 36•
Pour la periode 129-144, dont Ies Fasti Ostienses nous manquent, Ies fastes de la Dacia
Superior sont assez lacunaires. Pourtant, le fait qu'au temps d'Hadricn on ne connaît

a

a

a

26 Un des plus significatifs textes est celui de Val. Max. II, 1, 2: Jovis epulo ipse in
lectulum, /uno et Minerva in se/las ad cenam invitabantur; v. E. Aust, LexMyth II, 1, 735
sqq; G. Bloch, DA II, 1, 741 sqq.
27 Le texte du Votorum Carmen trouve
Sarmizegetusa a ete, tres probablement, prononce rar des duumviri, I. Piso, RevRHist XIII, 5-6, 1974, p. 724-733.
2 Pour le role des pontifices, Liv. XXIII, 42, 1; Cicero, De or. III, 19, 73; v. E.
Aust, Lex Myth II, 1, 735; De Ruggiero, DizEp II, 3 [1926], 2140.
29 A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapest, 1944, p. 27; B. E. Thomasson,
Lat, praes., Dacia, 1977, p. 40.
30 La Dacia Superior n'a pas cesse d'exister en 158 (A. Stein, Reichsb., p. 32 sqq),
mais bien pendant la guerre marcomanne (C. Daicoviciu, D. Frotase, JRS LI, 1961, p. 63
= ActaM N I, 1964, p. 175).
31 v. L. Vid.man, Fasti Ostienses, 1957, frg. XXXVII, p. 24; Listy Filologicke 100,
1977, p. 202; W. Eck, RE Suppl. XIV [1974], 818. E. Birley date son consulat (apud H. G.
Pflaum, Carrieres procuratoriennes equestres I, Paris, 1960, p. 294) en 161 ou 162.
32 Le gouverneur de CIL III, 1465 ne peut etre identifie au personnage de l'inscription
tle Drobeta IDR II, 19 (= Al. Bărcăcilă, ArhOlt XIII, 1934, 70-73, 1934, p. 80-81=
D. Tudor, OR 3 , SE, 12 = Annep, 1959, 312), datable par l'ecriture au IIIe siecle (cf. C.
Daicoviciu apud Al. Bărcăcilă, op, cit., p. 79, n. 29); v. aussi A. Stein, Reichsb., p. 75.
E. Groag, PIR 2 II C 1633 supposa que dans la derniere inscription il s'agisse de Cuspidius
Flaminill6 Severus (CIL III, 12181). Tout aussi improbable serait une identification du gouverneur de CIL III, 1465 avec Ie personnage de CIL, 12546 (v. J. Jung, AEM XVII, 1894,
p. 8, nr. 3).
33 JRS XLIII, 1953, p. 160.
34 Ilt XIII, 1, frg. XXVIII, p. 207; A. Degrassi, Fasti, p. 42.
35 A. Stein, Reichsb., p. 22-23; A. Degrassi, Fasti, p. 41; B. E. Thomasson, Lat.
praes., Dacia, 1977, p. 37-38.
36 A. Stein, Reichsb., p. 23-24; A. Degrassi, Fasti, p. 43; R. E.· Thomassoq; op. cit.,
p. 38.

a
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encore aucun gouverneur de la Dacia Superior qui ait exercC le consulat suffecte pendant
le gouvernement meme 37, indique une epoque ulterieure. Or, la liste des gouverneurs de la
Dacia Superior sous Antoninus Pius et sous Marcus Aurelius est presque complete38 • Il existe,
donc 1 de tres bonnes raisons d'identifier le quasianonyme de CIL II!, 1465
P. Orfidius
Senecio et sa cha!fge en Dacia Superior entre 145-14839 • Voici le texte proba:ble de l'inscription (fig. 4):

a

[P(ublio) Or/i]dio? / [Senecion?]i leg(ato) Augusti / [pr(o)] pr(aetore) / [provinci]ae
Dac(iae) co(n)s(uli) / [Col(onia) Ulpi]a Trai(ana) Dac(ica) / [Sarmiz(egetusa)] patrona.

3 - L'inscription d'un autel votif de Tihău (fig. 5), publiee pour la premiere fois
par I. I. Russu, d'apres l'information de D. Protase40 , enruite par N. Gudea et V. Lucăcel, fut depuis peu remise en discussion par C. C. Petolescu 42 , qui lui etablit le texte
suivant4 3 :
[N]ymphis Aug(ustis) - intellege: Aug(ustorum duorum) - pro sal(ute)
[d]omin(orum) . [n(ostrorum duorum)] dedic(ante) ... Postu[ ... ]o co(n)s(ulari III Daciarum).

Contrairement a ses devanciers, C. C. Petolescu fit la juste remarque que l'insoripllÎon
fot ecrite pendant le regne de deux empereurs (,I. 2 et surtout 4-5), dont un souffrit
ensuite Ies riigueurs de la damnatio memoriae. C. C. Petolescu se pronon~a, et ici il faut
lui donner raison une fois de plus, pour le regne de Caracalla et de Geta44 • Pour le consulaire, gouverneur des trois Dacies, l'epigraphi.ste bucarestois nous offre, avec beaucoup
distinguer quelque
de reserves, le nom T. Fl. Postu[mian?Jus. Bien qu'il soit tres difficile
chose dms ·l,a partie gauche, tres effacee, des ,Jignes 6-7, je suis pairvenu
certaim resuJ.tart:s
apres une minutieuse examination de la piece et apres avoir eu recours a des photos et
a des cmpreintes. La fin du cognomen du personnage se trouve dans la partie gauche de
la 7e ligne. Remarquons qu'a cette ,ligne Ies mots sont plus distances que, par exemple,
a la 2e ligne. La 7e ligne est, pourtant, plus breve, finissant avec une hedera. D'autre part,
des ligatures n'ont pas ete utilisees dans le reste du texte. II est, donc, difficile a concevoir
qu'avanr O aient eu place quatre levtres, M1AN 4 5, ou meme uois, MIN 46 • A la gauche
de O se trouvait, fort probablement, une seule le~tre, M, dont on distingue Ja partie droite,

a

a

a

37
A suivre l'excellente . restitution appanenant
W. HUttl (Antoninus Pius li, Prag,
1933, p. 78-79) de ,la 2e hgne de CIL III, 1458, le premier cas 'pour la Dacia Superior
est celui de C. Curtius lustus, ce qui m'avait echappe dans ActaMN IX, 1972, p. 465-466,
notamment n. 14 = Actes de la XJle Conference lnternationale d'Etudes Classiques „Eirene",
Cluj-Napoca, 1972 [1975], p. 681.
a3 v. A. Stein, Reichsb., p. 22-28, 35-36. On ne connaît pas le premier gouverneur
du rcgnc de Antoninus Pius. Pour la periodc: 153-156 une solution acceptable, mais pas
sure, est Calpurnius lulianus (v. I. Pi.so, Romăst III, 1975, p. 179-180). Pour Ies annees
161-168, le gouverneur qui suivit a P. Furius Saturninus est considere, faute de mieux,
P. ~alpurnius Proculu.s {A. Stein, Reichsb., p. 75; cf. B. E. Thomasson, op. cit., p. 47). Le
dem1er gouverneur de la Dacia Superior est, tel que j'ai essaye de prouver dans un article en
preparation, Ti. Iulius Flaccinus (cf. A. Stein, Reichsb., p. 27).
39
v. pounant R. Syme, loc. cit.: But it might have been an unknown Fufidius Pollio,
or even perhaps Claudius Pollio, the new Arval Brother recently revealed (AnnEp, 1947, 59).
40 Sargetia V, 1968, p. 101.
41 Inscripţii şi monumente sculpturale în Muzeul de istorie şi artă Zalău, Zalău, 1975,
p. 28, nr. 55.
42
Epigraphica. Travaux dedies au Vlle Congres international d'epigraphie grecqu.e et
latine, Bucarest, 1977, p. 159-165.
43
op. cit., p. 160.
44 op. cit., p. 161.
45 op. cit., p. 165.
40
N. Gudea, V. Lucăcel, loc. w
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tri:~ effacee. Le cognomen du consulaire serait, clonc, Postu[m]us. Son nomen, abrege cn
deux lettres, se trouvait au debut de la 6e ligne. Puisque de la seconde lettte on voit une
portion d'une haste venicale, il faut choisir entre Cl(audius) et Fl(avius). La seconde
solution est preferable_, car on connaît un senateur, M. Flavius Postumus 47 , qui est arrive
a la praefectura aerarii militaris apres avoir ete, pendant sa carriere, adlectus inter tribunicios ab Imp. Antonino Aug. Dans Antoninus il faut voir, avec E. Groag48 , M. Aurelius
ou Caracalla. Si, clonc, le dedicam de l'autel de Tihău porte le nom Flavius, il est tout au
plus apparente, mais non pas identique au prefet de l'aerarium militare. Je propose Ic texte
sui van t (fig. 6):
[N]ymphis / Augg(ustis) / pro sal(ute )/ dominn(orum) / [n]n(ostrorum) dedic(ante) /
[F]l(avio) i' Postu/[m]o co(n)s(ulari).
C. C. Petolescu elargit la sphcre de la discussion 49 , en faisant appel

a

la carrie.re procuratorienne de Ulpius Victor5° et a l'inscription du temple de Bel de Porolissum51 • En resumant la theorie de l'epigraphiste bucarestois, on accepte pour la premiere inscription Ies
opinions de Th. Mommsen 52, qui aux lignes 7, 11, 16 avait lu l'epithete Getic(a) des trois
legions, dom on y fait mention. Dans la dispute entre Caracalla et Geta la provincc de
Dacic se serait clonc, prononce,
un certain moment, en faveur du dernier. Pour l'inscription
de Porolissum, le consulaire dont le nom fut marteie serait identique
celui de l'inscription
de Tihău53 • Pourquoi a!lors son nom resta sur cette demiere, bien que celui de Geta eut
ete raye? Selon C. C. Petolcscu entre la damnatio memoriae de Geta et la destitution du
gouverncur SC serait ecoule un certain laps de temps. C'est la le point faible de la these.
Comme le nom de Postumus, don~ on ne sait, d'ailleurs, presque rien, n'a pas ete marteie
sur l'autel de Tihău, j'ai de la peine a croire que Ies choses se soient passees de la maniere
qu'cnvisage C. C. Petolescu" 4 •
En tout cas, FI(?) Postumus fut en Dacie le successeur probable de C. Iulius Maximinus,
atteste en 208 55 , et le devancier de L. Marius Perpetuus, qui ie rempla<;a vers 212/213 (v.,
plus loin, no 4).

a

a

a

4 - En 1975 on a decouvert,
1500 m est des ruines du camp romam et de la
viile de Tibiscum56 , trots fragments d'une m~me plaque epigraphique en marbre, arrondie
CIL VIII, 7044=ILS, 1163; CIL X, 6008.
PIR2 III F 341.
49 C. C. Petolescu, op. cit., p. 164-165.
5° CIL III, 1464=1LS, 1370.
51 A. Stein, Dazien nach dem Brudtrkrieg im Hauu des Severus, Sibiu, 1942, p. 3
sqq = N. Gudea, V. Lucăcel, op. cit., p. 11-12, nr. 7.
52 ad CIL III, 1464.
53 C. C. Petolescu, op. cit., p. 165.
54 Dans un article en preparation je m'occuperai de CIL III, 1464, la source de touccs
Ies discussions. L'inscription fut en 1977 transportee de Ostrov, nettoyee et installee dans le
Mu~ee de Sannizegetusa. 0n n'y voit ni Getic(a) (c'est aussi l'avis de O. Hirschfeld et de
O. Benndorf, qui ont examine l'inscription, O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin, 1913.
I?· 750, n. 3), ni Ant(oniniana), selon une hypothese seduisante de H. G. Pflaum (Les carrieres procuratoriennes equestres II, Paris, 1960, p. 691-693). ]'y ai distingi.re l'epithete
Philip{piana).
5 Dans ,l'inscription de Rapoltul Mare I. I. Russu (SCIV XIX, 4, 1968, p. 667-675
= AnnEp, 1971, 385) lit a la 2e ligne trib. potes., en la datant, selon imp. II de la titulature
de Caracalla, en 207-209. J'y lis trib. pot. [X]/, ce qui date l'inscription en 208; v.,
d'ailleurs, Ies remarques des editeurs de AnnEp, 1971, ad 385.
58 v. pour l'emplacement du site L. Groza, V. Wollmann, ActaMN XIII, 19~6, p. 164,
fig. 1.
47

4e

https://biblioteca-digitala.ro

EPIGRAPHICA X

185

ultcricurement, probablement dans Ia basse antiquitc, pour servir de table. L. Groza et
\'. Wollmann ont ctabli Ic texte suivant57 :
ARI .... / .... ? COT .... / [pc]r P(ublimn) Ae[lium] / Gemcl[l(in)um] / tribu[n(um)J.

Devant c.ettc lecturc ct l'cxccl:cnt commentaire qui l'accompagne ii n'y a qu'une obscrvation
fairc. A la 2e lignc, apres T, on distingue la panic gauche d'unc V. Ce qu'on
voit a gauchc de !'O c'cst le rallongcment d'unc autre V; on lit, donc, vow[ m].

a

R. Petrovszky du Musce de Caransebeş a decouven en 1977 quatorze nouvcaux fragments de moindrcs dimcnsions, qui eclaircissenc dans unc large mesun: Ic sens de l'inscription.
Je sais infinimcnt gre
mes dcux collcgucs, R. Petrovszky ct V. Wollmann pour m'avoir,
trcs genereusemcnt, offen la recente trouvaille ct Ia possibilite de rediscutcr une piccc
(fig. 7) d'un interet tout particulier.

a

Un des fragments SC rattachc, a droitc, a la panie publice par L. Groza et V. Wollmann. Celle-ci, que je note a, mcsure 44 X 62 X 3 cm. Les lcttres ont la hauteur constante
de 4,5 cm. Une autre panic, b, formee de sept fragments, a Ies dimcnsions 23 X 25 X 2 cm.
Les prcmieres deux lignes sonc suivies d'une troisicme, tres brev~, au milieu du champ de
l'inscription; sur b on n'en voit aucune trace. La 4e ligne de b correspond
la 1e ligne
de a, CeHe 4e ligne nous apprcnd que celui qui a accompli Ies voeux a etc / L. M ]ari[us
Per] petuu[s J, Ic bien-connu gouvcrneur des trois Dac ies du tcmps de Caracalla58 • L'inscription
fut dediee a une divinite qudconquc, pour Ic sailut de cet empcreu:r, du nom duquel subsiste
a la 1° lignc [Ant]on{ini] et a la 2° Augu[sti]. Dans cette dernicre ligne ii y a trop d'espace
a gauche pour pii felicis. Bicn que la distancc enue Ies mots cut pu etre plus grande qu'aux
autrcs lignes, ii n'est pas a exclure une troisicme cpithctc, comme, par exemple, invicti"~.
A la 3° ligne ii faut, tres probablcmcnt, lire nostri 60 • Au debut de la 5° lignc on s'attcnd
au titre co(n)s(ularis), tandis qu'a sa fin, pour des raisom d'espacc,
lib(ens) solvit ou a
reddidit. Le votllm fot accompli par Ies soins d'un tribun, tres probablement commandant
de la coh. I Vindelicorum miliaria C. R. p. f., qui stationnait a cettc epoque a Tibiscum 61 •
Au cas ou on a ajoute
la fin de la 7° lignc l'epithete t' · E, la liga ture V+ M de la Se
lignc a ete utilisce pour des raisons de symetrie. Le nomen Aelius du tribun semble moin~
la 7e ligne au nomen
sur qu'a la premiere publication de l'inscription. 0n peut penser
Aeli11s, abrege, suivi d'un second nomen ou d'un cognomen. Le meme nomc11 pourrait etrc
suivi par la filiation, bien qu'dle manque du nom du consulaire. Enfin, oft peut avoir
a faire a un autre 11omen, plus long.

a

a

a

a

57
op. cit., p. 166-167, no 2, fig. 3 a-b = IDR III, 1, 128, fig. 97. L'inscription
se trouve dans le Musee de Caransebeş et non pas, selon l'indication crronec de IDR III,
1, 128, dans le Musee de Reşiţa.
58
CIL III, 6709 = EphEp V, 25 = ILS, 5899 = IGLS I, 39; CIL III, 6710 =
Ephfp V, 26 = LGLS I, 40; CIL III, 14150; CIL III, 14149 24 ; CIL III, 1178 = ILS,
1165; I. I. Russu, MatArh VI, 1959, p. 876-877 {= A. Buday, Dolg IV, 1913, p. 225) =
AnnEp, 1960, 226; on peut ajouter Ies nos 4, 5 du present article et une inscription trouvee
a Kladovo en Mocsia Superior, presentec par Mme M. Mirkovic au VIie Congres d'epigraphie
grecque et latine en septembre 1977
Constanţa; v., pour ne citer que quclques ouvrages,
F. Mihner, RE XIV [ 1930], 1836-1837, nr. 57; A. Stein, Die Legaten von Moesien, Budapest, 1940, p. 54-55; Reichsb., p. 67-68; G. Barbieri, L'albo senatorio da Settimio Severo
a Carino, Roma, 1952, p. 87, nr. 357; J. Fitz, Alba Regia VI-VII, 1966, p. 204-205;
B. E. Thomasson, op. cit., p. 45.
59 CIL III, 7597.
60
CIL lll, 1063, 7645.
61
CIL XVI, 163 = IDR I, 3; CIL XVI, 90 = IDR I, 15; IDR III, 1, 137; v. I. I.
R ussu, Al/ A XVII, 197 4, p. 55 sqq.
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a

Les fragments c-h appartiennent, par leur minceur,
la partie d'en haut de l'in~ription.
c - dimensions: 8 X 8 X 1 cm;
la 1e ligne N; a. la 2e M, su ivi d'une haste verticale
eventuelleme~t [I Jmp( eratoris ).
d - dimensions: 6,5X4X0,7 cm;
la te ligne N~
la 2e P, B, D, R, E ou F.
e dimensions: 5 X 2 X 1 cm; R est suivie d'une / tres petite, probablement
la fin
d'une ligne.
f - dimensions: 9X7Xl cm; /S - de lfelic]is?
g dimensions: 3,3 X 3 X 1 cm; partie infericure d'une haste verticale.
h - dimensions: 7 X 7 X 1 cm; fragment de la marge profilee.
Le texte reconstitue est tel que suit (fig. 8):

a

a

a

a

. . . . . / [pro salute? Imp(eratoris) Caes(aris) / M(arci) Aureli(i) Ant]on[ini / pii
felicis i'] Augu [sti / nostri / L (ucius) M]ari [us Per]petuu [s / co (n)s (ula,is)] votu [m reddidit i'
/ [per P(ublium) Ae[lium i' .. ] / Gemel[lii]m / tribunum.

Deux mots encore sur L. Marius Perpetuus, dont la carriere complete sera presentee
dans Ies nouveaux Fasti provinciae Daciae en preparation. La seule inscription exactcment
datee du temps de son gouverncment de la Dacie ~st celle de Napoca de 214 62 • L'inscription
de ~ladovo, presenree par Mme M. Mirkovic au VIIe Congres d'epigraphie grecque ct
Constanţa, a ete dediee par L._ Marius Perpetuus, en quali~ de
latine en septembre 1977
gourverneur de la Moesia Superior, a Iuppiter Dolichenus pour le salut de Caracalla et de
Iulia Domna, apparemment apres le meurtre de Geta63 • L. Marius Perpetuus ne pouvait,
clonc, arriver en Dacie avant 212; ii est difficile a se prononcer si sa nomination coincida
ou non avec la visite de Caracalla en Dacie64 • L'inscription de Kladovo soutient l'interpretation de l'autel de Tihău (v. ci-dessus, no 3). L. Marius Perpetuus rcmplac;:a en 212/213
la tete de la Dacie, pour etre lui-meme rcmplace vers 215 par C. Iulius
FI.(?) Postumus
Scptimius Castinus65 •
5 - Dans la restitution de la eres difficile inscription du pretoire du camp de Bul'ernpereur Caracalla par la coh. li Ne.,+via Brittonum miliaria, Prof. M. Maciumi, vouee
crea et ses collaborateurs, E. Chirilă, N. Gudca, V. Ludicei et C. Pop firenrt preuve de vraie
virrnosite epigraphiquc 06 • Voici le texte qu'ils nous ont offert:

a

a

a

Im[p(eratori)] C[a]es[ari Divi / L(ucii) Septimi(i) S]ev[e]ri / Pii Pe]r[ti]na[cis Aie /
g(usti)] Arab(ici) Adi[a]b(enici) [P]ar/[th]ici Max(imi) [f]ilio / [Divi] Marei An/ton[i]ni
Pii Germ(anici) / [S]a[rm(atici)] ne[p]ot[i] Di/[vi A]ntoni[ni] Pii / [p]ronepoti D[i]v[i] Ha/
driani a[b]nepoti / Divi Trai[a]ni Parth/[ic]i et Divi Nervae ad/nepoti Marco A [u]/relio An[t]o[nino Au]/g(usto) coh(ors) l[I N(ervia) Br(ittonum) m(iliaria) Ant(onianina) p(ia)
f(idelis) / de]dica[nte] . . . . . . . .
62
I. I. Russu, MatArh VI, 1959, p. 876-877 ( = A. Buday, Dolg IV, 1913, p. 255) =
AnnEp, 1960, 226.
63 Geta fot tue a la fin de 211 ou, plus probablement, au debut de 212 (W. Reusch,
Der historische Wert der Caracallavita, Klio Beitr., Leipzig, 1931, p. 13-15).
6 ~ La visite a ete datee par C. Daicoviciu (StCl VII, 1%5, p. 238-241 = Dacica,
Cluj, 1970, p. 371-375) en 213, par J. Fitz (/l soggiorno di Caracal/a in Pannonia nel
214, Accad. d'Ungheria in Roma II, 2, 1961, p. 11 sqq; ActArch XIV, 1962, p. 101 sqq;
AlbaRegia VI-VII, 1966, p. 202-205) en 214.
65 cf. A. Stein, Reichsb., p. 66; J. Fitz, ActArchH XIV, 1963, p. 105, n. 100; Alba
Regia VI-VII, 1966, p. 204.
66 Studii şi comunicări XIV, 1969, p. 289-297, fig. 2, 3 = E. Chirîlă, N. Gudea,
V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972, p. 115-116
N. Gudea,
V. Lucăcel, Inscripţii şi monumente sculpturale în Muzeul de istorie şi artă Zalău, Zalău,
1975, p. 22-23, nr. 37.

=
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II reste pourtant cinq fragments 67 qui n'ont ete suffisement mis a profit. 11 est tout
:.. foit normal que k dedicant fiit le gouvemeur de rang ccmsuJaire des trois Dacies, qui
avait, lui et non pas le legat de la leg. V Macedonica, la commande de toutcs Ies troupes
auxiliaircs de la Dacia Porolissensis68 •
Les fragments 11 69 - G · A - et 1070 G - , faisant partic de la dernierc lignc
de l'insoription, caohent le titre [le]g(atus) A[u]g(usti) [pr(o) pr(aetore)J. La question est
de savoir quel etai•t le nom du gouverneur. Le fragment 8 contient Ies lettres L·M 11 • Les
cditcU>rS de l'i.n.ocription penserent a L. Marius Perpetuus, pour rejeter auss.itot et a g,rand
rort 72 cette hypothese. Tout dernierement C. C. Petolescu la soutint73 , La reconsci,tution de
l'inscri.ption dans son cnsemble ne laisse plus de doutes sur la personne, bien que Ies
abreviations et la ligature ne soient nullement sures. Une incenitude pareille persiste sur la
forme exacte du nom de la troupe, bien que dans Ies lignes 15-16 ait ete introduit le
fragment 9 74 • Le fragment 775 doit etre place dans Ia 2e ligne. Le texte prend la forme
suivante (fig. 9):
Im[p(eratori)] C[a]esa[ri Divi / L(ucii) Septi]mii Sever[i / Pii Pe]r[ti]na[cisAu/g(usti)]
Arab(ici) Adi[a]b(enici) [P]ar/[t]hici Max(i~i) [f]ilio / [Diti]i Marei An/ton[i]ni Pii Gtrin(anici) / [S]ar[m(atici)] ne[p]ot[i] Di/[vi A]ntoni[ni] Pii / [p]ronepoti D[i]vi Ha/driani abnepoti / Divi Traiani Parth/[ic]i et Divi Nervae ad/nepoti Marco A [u]/relio Ant[on]in[o Au]/
g(usto) coh(ors) l[I Ner]vi[a Br(ittoni,m) Ant(ononiana) / de]dica[nte] L(ucio) M[ar(io)
Per/petuo le]g(ato) A [u]g(usti) [pr(o) pr(aetore)].

II n'y a a:ucune preuvc quc. l'inscription de Buciumi ait ete posee a l'occasion de la
visitc de Caracalla cn Dacie76 • EUc est datablc, tout commc la fonction de L. Marius Perpctuus en Dacic, dans le laps de temps entre 212/213 ct 215.
Addendum ad p. 181 - L'.articlc de G. Alfoldy, Arheoloski vestnik XXVIII, 1977,
p. 45•5-461, m'a fait apprendre, pendant Ies corrccturcs, qu'a Rome on a decouvcrtc llillc
scconde imcription payenne, ecrite en 202 ct datee de la meme maniere (M. J. Venn•asercn C. C. van Essen, The excavations in the Mithraeum of the Church of Santa Prisca in Rome,
Leiden, 1965, p. 118, 5C1q.)
IOAN PISO

M. Ma11~rea et collab., Studii şi comunicări XIV, 1969, P·. 292, 294, fig. 4, nos
7-10, p. 295, fig. 5, no 11.
68 v. I. Piso, RevRHist XIII, 1, 1973, p. 1012.
69
M. Macrea et collab., Studii şi comunicări XIV, 1969, p. 295, fig. 5.
70 op. cit., p. 294, fig. 4.
71 ibidem.
72
0n avai,t lu a .Ia dcrniere ligne [le]ga[tus le]g(ionis), op. cit., p. 292.
73
C. C. Petolescu, op. cit., p. 161, n. 16.
" M. Macrea et colab., ·op. cit., p. 294, fig. 4.
75 ibidem.
6
'
cf. op. cit., p. 297.
67
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ONOMASTICA

INSCRIPŢIILOR

DE LA POT·AISSA

La sfîrşitul celor două războaie daco-romane îi transformarea Daciei În provincie romană, pe lingă armată, aparatul administrativ şi economic, împăratul Traian a colonizat noua
provincie cu o populaţie masivă de elemente romane sau romanizate pentru ca În scurt
timp să devină un teritoriu roman la nord de Dunăre. Coloniştii, după cum este cunoscut,
au fost adu.şi din toate provinciile imperiului roman, fapt atestat şi de inscripţiile descoperite. Deci, afirmaţia lui Eutropius „Traianus, victa Dacia ex toto orbe Romano infinitas eo
copias hominum transtulera:t, ad agros ct urbes colendas" 1, este confirmată.
A5czarea de pe rîul Arieş cu numele dacic de Potaissa sau Patavissa nu a putut ră
mîne În afara procesului de colonizare început de Împăratul Traian şi continuat de urmaşii
săi. La Potaissa, aşa cum o dovedesc resturile culturii materiale, acest proces, În prima jumă
tate a secolului al II-iea a fost mai redus faţă de marile centre urbane Ulpia Trai.ma
Sarmizegetusa, Apulum, Napoca etc.
Despre dezvoltarea aşezării Potaissa se poate vorbi abia după aducerea legiunii a V-a
Macedonica, deci, după anul 168, perioadă cînd apar şi primele inscripţii pe teritoriul castrului2. Stabilirea legiunii la Potaissa a fost urmată de un puternic aflux de populaţie, de elemente militare şi civile. In decurs de aproape 30 de ani aşezarea s-a dezvoltat atît de mult,
Încît, după cum mărmriseşte Ulpian, vechiului sat care fusese ridicat la rangul de municipium3
de către Septimiu Sever i se acordă titlul de colonia, ,,Patavissensium vicus, qui a divo Severo ius coloniae impetravit" 4 •
Pe baza unei analize asupra dezvoltării Potaissei se poate ajunge la concluzia că aşc:
zarea romană de aici constituie pentru Dacia un exemplu tipic de oraş militar, dezvoltat pe
lingă un castru de legiune, investi·t în scurt timp cu titlul de municipium, apoi cu cel de
colonia5 • La Potaissa, aşa după cum s-a arătat mai sus, de o dezvoltare rapidă a aşezării din
punct de vedere militar, economic şi cultural, nu poate fi vorba mai înainte de aducerea legiunii a V-a Macedonica în 167-168, ci numai după această dată. Majoritatea coloniştilor
au venit şi s-au stabilit aici odată cu armata, proces care a continuat şi În perioada urmă
toare.
Cea mai mare parte a coloniştilor de la Potaissa sînt vemţ1, ca, de altfel, în toată
Dacia, din provinciile vecine: Moesia, Pannonia, Thracia, Dalmatia, cît şi din teritoriile mai
îndepărtate ale imperiului: Italia şi Orient.
1

Eutropius, VIII, 6, 2.
CIL, III, 876, 905, 38 = I. I. Russu, în ActaMN, I, 1964, p. 479; M. Bărbulcscu
Milea, în SCIV A, 4, 1975, p. 571-?76.
3
CIL, III, 913 = 7680, 1030, 7709; I. Tegla,s, în ArchErt, XXIX, 1909, p. 162;
AnnEp, 1910, 132; I. Tieglas, în ArchErt, XXXV, 1915, p. 45; Şt. Bezdechi, în A/SC, 1/2,
1928-1932, p. 61, 1 a, b; AnnEp, 1934, p. 17; I. I. R'llSSu, fo A/SC, lll, 1936-1940, p. 321,
1; AnnEp, 1950, p. 14.
4
Ulpian, Digesta, L, 15/1, 9.
5
C. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 129.
2

z.
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Z. MILEA

I

Companenţa emică a populaţiei Potaissei poate

fi stabilită, aproximativ, pe baza numeroaselor inscripţii descoperite în zona arheologică a oraşului. S-au descoperit în total
163 monumente epigrafice din care 49 sînt inscripţii fragmentare care nu permit reconstituirea vreunui nume. Nume de persoane apar numai pe 114 monumente epigrafice (altare votive
si lespezi funerare). Pe baza inscripţiilor se poate stabili apartenenţa etnică a celor menţio
naţi după cum urmează: romane 135, greceşti 10, illirice 10, celtice 4, traco-getice 7,
greco-orientale 3, orientale 7. In inscripţii sînt menţionate 53 de ocupaţii (funcţii) ale dedicanţilor din care 50 aparţin unor persoane care poartă nume romane, iar 3 unora care poartă
nume traco-getice.
Analiza inscripţiilor ne per(\'litc constatarea că din totalul de 176 de nume cîte sinu
menţionate în inscripţii 21 sînt nume de femei: 15 romane, 3 illirice, 2 celtice, 1 tracogetic.
I. Nume romaru:. Din cele arătate mai sus se poate observa, după cum este şi firesc,
că maJOntatea coloniştilor sînt clemente romane 6 sau pe cale de romanizare, puxtînd nume
gencilice romane, ale Împăraţilor care Ic-au acordat cetăţenia romană: cu nomen gentile
Aurelius sînt 34, Aelius 22, Valcrius 13, Ulpius 9, Iulius 7, Claudius 3, Statius 2, liberius 2,
Cassius, Flavius, Carvilius, Arrius, Annius, Livius, Aemilianus cite unul.
Nu toţi cei menţionaţi în inscripţii au praenomen, nomen şi cognomen. Ei apar după
cum urmează: cu praenomen, nomen, cognomen 26; cu nomen, cognomen 68; cu praenomen,
nomen 4; cu praenomen, cognomen 11; cu praenornen 8; cu cognomen 12.
Cu toate că ma1joritatea absolută a persoanelor menţionate în inscripţii poartă nume
10manc, aceasta nu trebuie să ne ducă la concluzia că sînt de origine italică. Cei de origine
italică sînt puţini la număr, cea mai mare parte fiind elemente romanizate, aduse din provinciile amintite mai sus.

II. Nume greceştt1 • Acestea sînt În număr de 10. Coloniştii care poartă cognomen grecesc sînt aduşi din provinciile balcanice şi orientale de cultură greacă. Ei au gentiliciu roman: Aelius, Aurelius, Iulius, iar cognomenul este de origine greacă.
Alexander. CIL, III, 7692; I. I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p.
197.
I [ul(ius)] Ale/ xander/vet(eranus) ex b(eneficiario)/ co(n)s(ularis) et/ Serenn ... fMartinia[nus? J/[?] leg( .. . )/ex voto p[os(uerunt)].
2. Aurelius Asclepiades. W. Pape, Worterbuch der griechischen Eigennamen, I, 18631870, p. 158; Forcellini, Onomasticon totius Latinitatis, I, 1913, p. 184; A. Clitînaş- ·
M. Bărbulescu, O epigrafă inedită din castrul de la Potaissa, ms.
Genio/ (centuriae)/ Aure/lius Ascle/piades/ V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).
3. Aur(elius) Crit[o]. CIL, III, 914; I.I. Russu, în Materiale, VI, 1959, p. 882, nr.
18, fig. 18.
[D(is) M(anibus)]/ Aur(elius) Crit[o]/ vix(it) ann(os) !III/ Aur(elius) Zosim/ianus vix(it)
an/nu(m) ex Moesia/Superiore Aur(elius)/ Zosimus natibus/ ...
4. Hermias. CIL, III, 897; W. Pape, op. cit., I, p. 384.
Marti amic(o)/ et consentienti/ sacrum/ Hermias dedicavit/ idemq(ue) vovit.
1. I[ul(ius)J

6

Forcellini, Onomasticon totius Latinitatis, I-II, 1913-1920; I. I. Russu, în A/SC,
IV, 1941-1943, p. 186 sqq.
7 W. Pape, Worterbuch der griechischm Eigennamen, 1863-1870, p. 158; Fr. Bechtel,
Die historische Personennamen des griechischen eis zur Kaiserzeit, Halle, 1917; W. Schulze,
Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 1933; I. I. Russu, în AISC, IV, 19411943; p. 197; L I. Russu, L'onomastique de la Dacie romaine, în L'Onomastiq~ latine. Colloques internationaux du C.N.R.S., Paris, 1977, p. 353-363.
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5. Hermias. CIL, III, 898; W. Pape, op. cit., I, p. 384.
Mercurio/ consentienti/ sacrum/ Hermias d(e)d(i)c(a)v(it)/ idemq(ue) vovit.
6. Jul(ius) Zeno. CIL, III, 13761; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 197.
(D(is)] M(anibus)/ [Iul(ius) S]ceno/ ?barb Jus vi.xi(t)/an ... ] Jul(ius) Ze/no vix(it) J
an(nos) XI/, . , ] vix(it) an(nos) / ... ] oas/vix(it) an(nos) ... J Iul(ius) Gai/us vix(it)
an(nos) ... J/Iul(ius) M/... vi]x(it) an(nos) I/ ... J pias/ ... ] co(n)i[ugi ... J
7. Aur(elius) Zosimus. CIL, III, 914; I.I. Russu, în .Materiale, VI, 1959, p. 882, nr.
18, fig. 18.
[D(is) M(anibus) ]/ Aur(elius) Crit [o]/ vix(it) ann(os) IIII/ Aur(elis) Zosirn/ianus
vix(it) an/nu(m) ex Moesia Superiore, Aur(elius)/ Zosimus natibus.
8. Aur(elius) Zosimianus. Ibidem.
9. Iulia Avistaenete. CIL, III, 7703; W. Pape, op. cit., p. 130.
. . . ann? Iulia Avi/ staenete coniugi/ carissimo me/moriam posuit.
10. [A]el(ius) Theubropes. I. Teglas, în ArchErt, XXXV, 1915, p. 48, fig. 7 (la p.
45); I.I. Russu, în Materiale, VI, 1959, p. 878-879, nr. IO cu fig. 11.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ (A)el(ius) The/ubro/pes/ v(otum) l(ibens) p(osuit).

Numele grecesc Teupropes, .cu varianta sau forma coruptă Theubropes, mai apare o
În Dacia Într-o inscripţie votivă de la Măcicaş Sarulung (Cluj), purtat de patronul
sclavului Forrunatus8•
Numele de la numerele 3, 7, 8 fac parte dintr-o familie de provinciali greco-romani cu
cetăţenia de la un împărat Aurelius (Caracalla?) şi cognomina grecesc.

dată

III. Nume illirice 9 • în inscripţii-le de la Potaissa apar un număr de 10 persoane care
nume illirM:e. Populaţia i,llirică a participat la cucerirea, colonizarea şi romanizarea
Daciei.
Se poate presupune că la Potaissa aceştia au venit odată cu legiunea a V-a Macedonica. Coloniş-tii de provenienţă illirică atestaţi la Potaisa poartă nomm gentile Aurelius şi
lulianus.
poartă

1. Aia Nandonis. CIL, III, 917; I.I. Russu, Illirii. Istoria - limba şi onomastica -

romanizarea,

Bucureşti, 1969, p. 163.
D(is) M(anibus)/ Aia Nandonis vixit/ annis LXXX. Andrada/ Bituvantis vix(it)
an(n)is/ LXXX. Bricena vixit an(n)is/ XL Ius[t]a vixit an(n)is XXX/ Bedarus
vixit XII Pos(t) obi/tum ei Herculanus liber/tus patron(a)e bene mer(entl).

2. Andrada. Ibidem.
3. Bedarus. Ibidem.
4. Bituvas. Ibidem.

5. Bricena. Tf?idem.
6. Aur(elius) Dasius. CIL, III, 918; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 201,
nr. 32; I.I. Russu, Illirii ... , p. 196.
D(is) M(anibus)/ Aur(elius) Auluc(ent)/us v(ixit) d(ies)I m(enses) VI an(nos) XXXV/
Aur(elii) Basianus et D/asius [be]nem(erenti) e(t)/ s(ibi) m(emoriam) fa(ciendam)
CUJ'BJ:Unt,

7. Aur(elius) Epicatius. CIL, III, 920; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p.
202, nr. 46; I.I. Russu, Illirii ... , p. 208.
D(is) M(anibus)/ Aur(elius) Epicatiu[s]/vixit ann(is) LII/ Aur(elius) Viator vi/xti
annis X/ Aur(elius) Corbulo/ vixit annis XII.
8

I. I. Russu, în Materiale, VI, 1959, p. 879.
I. I. Russu, În A/SC, IV, 1941-1943, p. 198-207; idem, Illiri. Istoria onomastica - romanizarea, Bucureşti, 1969, p. 161 sqq.
9

https://biblioteca-digitala.ro

limba şi

C. LUCA -

192

Z. MILEA

8. Aia Nandonis (Aia fiica lui Nando). CIL, III, 917; I.I. Russu, Illirii ... , p. 227.
9. Panianus. I. Teglas, în ArchErt, XXII, 1902, p. 82 (desen) ;JOAI, II, 1902, Bbl.
106; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 205, nr. 85; I.I. Russu, Illirii ... ,
p. 231.
[D(is)J M(anibus)/ ... ianus vix(it) ann(is)/Panianus/ ei[us ?].
10. [Iul(ius) S]cenobarbus. CIL, III, 13761; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943,
p. 205, nr. 85; I.I. Russu, Illirii ... , p. 244.
[D(is)J M(anibus)/ [lul(ius) S]ceno/ ?barb/us vixi(t)/ an ... J Iul(ius) Ze/no vix(it)J
an(nos) XI/ ... J vix(it) an(nos)/ ... J oas/ vix(it) an(nos) ... J Iul(ius) Gai/ius vix(it)
an(nos) ... J I Iul(ius) M/. . . "i]x(it) an(nos) 1/ ... J pias/ ... J co(n)i [ugi ... ].
IV. Nume celtice 10 • 1n Dacia persoanele care poartă nume celtice sînt atestate ca figurînd printre militari şi comercianţ-i. La Potaissa s-a descoperit o lespede funerară unde cs~
menţionat un militar din cohorta I d:: batavi împreună cu familia sa.
1. Au(relius) Reatinus Birsi. CIL, III, 13766- 13767; R. Miinsterberg, J. Oehler, în
JOAI, V, 1902, Bbl. 107; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 229, nr. 7.
Au(relio) Reatino Birsi militi co/h(ortis) I B(atavorum) [v]ixit an(nis)/ Mar/cia Tavias
et Latasa/ sorores p(onendum) c(uraverunt) fratri/ [suo pientissimo].
2. Latasa. Ibidem.
3. Au(relius) Reatinus Birsi. Ibidem.
4. Marcia Tavias. Ibidem.

V. Nume traco-getice 11 • După cucerirea Dacici şi transformarea e1 m provincie romană
au loc transformări radicale În concepţiile, modul şi condiţiile de viaţă prin întreruperea formelor politice statale şi în mare parte a culturii materiale şi spirituale geto-dace, introducîndu-se un nou mod de producţie Împreună cu toate formele de organizare şi orientare
economică, socială şi culrura:lă. Faptul că din totalul de 176 de nume menţionate în inscripţii
le descoperite la Potaissa doar 7 sînt de origine traco-getică este o dovadă a romanizării popnlaţiei autohtone. O dată cu acordarea de către împăraţi a cetăţeniei. romane populaţia Îşi
ia nume gentiliciu roman, o mică parte din autohtoni păstrîndu-şi numele mai vechi dacic,
sub formă de cognomen. Deşi este g-reu de departajat în rundul purtătorilor nume-lor tracogetice elemente tracice colonizate În Dacia, totuşi, printre purtătorii antroponimelor tracodacice vor fi fost şi autohtoni (nu numai traci) 12 •
I. Aur(elius) Artluc[ent]us. CIL, III, 918; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p.
209, nr. 2; idem, în ActaMN, IV, 1967, p. 89.
D(is) M(anibus) Aur(elius) Auluc[ent]/us v(ixit) d(ies) I m(enses) VI an(nos) XXXV/
Aur(elii) Basianus et D/asius [be]ne m(erenti) e(t)/ s(ibi) m(emoriam) fa(ciendam)
curarunt.
2. Aur(elius) Dolens. CIL, III, 6255; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 211,
nr. 20; idem în ActaMN, IV, 1967, p. 90.
Aur(elius) Dolens mil(es)/ Ieg(ionis) ex [voto].
3. Drebias. CIL, III, 889; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 211, nr. 21; idem,
în ActaMN, IV, 1967, p. 90.
10
A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, Leipzig, I-III, 1896-1913; I. I. Russu, în
A/SC, IV, 1941-1943, p. 228-233.
,
11 I. I. Russu, în A/SC, IV, p. 207-222; idem, în ActaMN, IV, 1967, p. 89-94; idem,
Elemente traco-getice în Imperiul roman şi în Byzantium, Bucureşti, 1976; idem, L'onomastique .. . , 1977, p. 360.
12 C. Daicoviciu, în A/SC, III, 1936-1940, p. 228.
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I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ D. Reb( ... )/ias ( ... ) m(iles)/ leg(ionis) I Ita(licae).
4. Aur(elius) Drebias. CIL, III, 13768; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 211,
nr. 22; idem, în ActaMN, IV, 1967, p. 90.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ Aur(elius)/ Drebi/(as) vot(um) ret(ulit).
5. Valeria Dula. ArchErt, 1915, p. 45, fig. 6; I.I. Russu, în AISC, 1941-1943, p.
212, nr. 24; idem, în ActaMN, IV, p. 91.
D(is) M(anibus)/ Valeria Dulae/ vi.x(it) an(nis) XXXI titu/lun pos(uit) Volus(ius)/
Titianus co [n]iugi pie/[ntissimae et?] B (ene) M(erenti).
6. Aur(elius) Mucianus. CIL, III, 7688; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 46;
I.I. Russu, în ActaMN, IV, 1967, p. 92.
Aur(elius) Mucianus ex c(ustode) a(nnorum).
7. P(ublius) Ael(ius) Mucianus. CIL, III, 7614; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943
p. 213, nr. 44; I.I. Russu, în ActaMN, IV, 1967, p. 92.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ P(ublius) Ael(ius) Mucianus/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m
(erito).

VI. Nume greco-orientale şi orientale 13 • Sînt menţionaţi la Potaissa un număr de 3
persoane cu nume de origine greco-orientală şi un număr de 6 persoane cu nume de or.igine
orientală. Toate aceste elemente au venit la Potaissa odată cu armata, fapt demonstrat de
inscripţii. Este greu a face o delimitare strictă Între orientali şi greco-orientali dacă ţinem
seama de faptul că aceîtia provin din regiuni ale imperiului care s-au aflat sub influenţa cullll rn greceşti.
1. Hermadio. CIL, III, 7691; I.I. Russu, în Materiale, VI, 1959, p. 881-882, nr. 16

cu fig. 16; Forcellini, op. cit., I, 1913, p. 729.
[S]il(vano) Dom(estico)/ [H]ermad/ [i]o vot(um)/ [l]ib(ens)/ pos(uit).
2. Aur(elius) Timotheus. CIL, III, 7683; Forcelllni, op. cit., II, 1920, p. 712.
Aur(elius) Timotheus si[gnu.m ... ]/ votum libe(n)s [merlto solvit].
3. Aelius Gorgias. CIL, III, 7671; Forcellini, op. cit., I, 1913, p. 682.
Aelius/ Gorgi/as Do/mno et/ Domnae/ votum pos(uit).
4. Bannaeus. CIL, III, 7693 = 907; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 224, nr. 6;
I.I. Russu, în ActaMN, VI, 1969, p. 177; S. Sanie, în ActaMN, X, 1973, p. 155.
D(is) M(auibus)/ Ael(ia) Th( ?)admes Palmura/ vi.x(it) an(nos) VIII Surilllo/ vi.x(it)
an(nos) XXV Rufina vix(it)/ an(nos) XX Ael(ius) Bolhas Ban/naei vet(eranus) ex
n(u.merus) Palmur(enoru.m)/ et Ael(ia) Domestica co/niux aeius posuerant/ filiae pientissim(a)e et cu/lc(issi)m(a)e (sic I) et liberto et men/esteriis b(ene) m(erentibus).
5. Aur(elius) Basianus. CIL, III, 918; S. Sanie, op. cit., p. 156.
D(is) M(anibus) Aur (elius) Auluc [ent]/us v(ixit) d(ies) I m(enses) VI an(nos)
XXXV/ Aur(elii) Basianus et D/asius [be]ne m(erenti) e(t)/ s(ibi) m(emoriam)
fa(ciendam) curarunt.
6. Ael(ius) Bolhas. CIL, III, 7693 = 907; I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p.
225, nr. 14; idem, în ActaMN, VI, 1969, p. 178.
D(is) M(anibus)/ Ael(ia) Th( ?)admes Palmura/ vi.x(it) an(nos) VIII Surillio/ vi.x(it)
an(nos) XXV Rufiua vix(it)/ an(nos) XX Ael(ius) Bolhas Ban/naei vet(eranus) ex
n(u.merus) Palmur(enorum)/ et Ael(ia) Domestica co/niux aeius posuerant/ filiae pientissim(a)e et cu/lc(issi)m(a)e (sic!) et liberto et men/esteriis (bene) m(erentibus).
13
I. I. Russu, în AJSC, IV, 1941-1943, p. 222-228; idem, în ActaMN, VI, 1969,
p. 167-186; S. Sanie, În Dacia, N. S., XIV, 1970, p. 233-241; idem, în ActaMN, X,
1973, p. 151 sqq.; I. I. Russu, L'onomastique .. ., p. 361-362.
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7. Aur(elius) Fa,nax. CIL, III, 7688;
nr. 17.
8. Surillio. CIL, III, 7693 = 907; I.I.
38; idem, în ActaMN, VI, 1969, p.
9. Ael(ia) Th( ?)admes Palmura. CIL,
1941-1943, p. 228, nr. 53; idem,
cit., p. 168.

Z. MILEA

I.I. Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 225,

Russu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 266, nr.
179; S. Sanie, op. cit., p. 166.
III, 7693 = 907; I.I. Russu, în AISC, I\',
în ActaMN, VI, 1969, p. 179; S. Sanie, op.

Din inscripţiile descoperite la Potaissa se poate stabili, cu aproximaţie, originea etnică
a unor colonişti veniţi aici. Onomastica inscripţiilor ne permite cunoaşterea structurii sociodemografice şi a procesului de romanizare în această zonă a provin_ciei traiane. Onomastica
:ire o mare importanţă deoarece ea ne relevă elementele care au pamicipat la cucerirea, colonizarea şi romanizarea Daciei. Este elocvent faptul că din totalul numelor de persoane de
pe inscripţiile de Ia Potaissa 770/o sînt de origine romană.
Numele de persoane sînt, înainte de toate, materiale lingvistice elemente de lexic ale
unei limbi de un tip determinat. Remarcăm faptul că numele neromane apar fie ca nume
individuale, fie drept cognomen în sistemul roman de tria nomina. In acelaşi timp numele
de persoane sînt indicii precise etnice şi geografice, indicatoare ale originii indivizilor, a
situaţiei lor sociale şi juridice. Dar ei aparţin, În cea mai marc parte, clasei privilegiate a
societăţii provinciale daco-romane care avea posibilitatea de a ridica monumente epigrafice
cu numele lor 14 •
Indiferent de originea lor, coloniştii stabiliţi la Potaissa, ca şi În Întreaga provincie
Dacia, au fost punători ai culturii materiale şi spirituale romane. Autohtonii şi coloniştii
erau umţ1 prin limba comună - latina - şi prin fdul de viaţă tipic roman. In cazul Potaissei armata a jucat un rol hotărîtor În procesul de romanizare a acestei zone centrale a
Daciei.
CLAUDIA LUCA -

ZAHARIE MlLEA

L'ONOMASTIQUE DES INSCRIPTIONS DE POTAISSA
(Resume)
En relevent tout d'abord l'importance des noms propres comme documents historiques
Ies auteurs, dans le materiei ţ>resente, ont fait une analyse des noms de personnes qui se
trouvent sur Ies monuments epigraphiques decouverts a Potaissa. On a fait une classification de l'onomastique du point de vue ethnique en resultant que la plus part des colons
provenant presque" ex rtoto orbe Romano ... " etaient d'origine romaine ou en cours de
romanisation. Ceux qui ont des noms d'origine Greque, Illiryque, Celtique, Thr,aco-getique ...
sont peu nombreux.
L'onomastique nous rel~ve la structure sociale et ethnique, la romanisation et la romanite dans ce territoire de la province Dacie.

14

I. I. Russu, L'onomastique .. ., p. 354.
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NOI DESCOPERIRI ROMANE PE DEALUL ZîNELOR-TURDA*

Diferite aspecte legate de viaţa unuia din oraşele importante ale Daciei romane Potaissa, se conturează an de an tot mai bine ca urmare a descoperirilor arheologice sistematice
şi întîmplătoare. Nu intenţionăm să ne referim la Întreaga viaţă economică socială şi culturală a acestui oraş, ci doar la un aspect al vieţii culturale. Ne-am oprit la cunoaşterea prin
intermediul diferi.telor categorii de monumente descoperite la Potaissa., a artei provinciale romane, a atelierelor care au produs aceste piese.
Obiectul prezentului articol îl constituie descoperirea în zona Dealului Zînelor, mai
bine zis în prelungirea vestică a acestuia - zonă numită „Csillagmil" - a unor piese
~culpturale şi a unui uricior. leşite la iveală ca urmare a lucrărilor agricole, unele au fost
deteriorate. Găsite într-o zonă menţionată în literatura de specialitate ca fiind locul uneia
din necropolele Potaissei 1, ele vin să confirme acest lucru, toate avfod caracter funerar. Este
Yorba de o stelă familială fragmentară, un fragment de con de pin, un capac de sarcofag,
un fragment de cutie de sarcofag şi un urcior. Cap:wul de sarcofag, fragmentul de sarcofag
şi conul de pin au fost descoperite În partea de nord-est a Dealului Csillag În timp ce stela
şi urciorul sînt din partea de sud-vest a dea:lului. Din zona în care au fost descoperite aceste
piese se cunosc morminte din cărămidă cu monede în ele2.
E posibil însă ca sub simpla menţionare Dealul Zînelor, cum apar descoperirile în
registrul muzeului, să fie cuprinsă de fapt întreaga zonă dintre Valea Sîndului şi Valea
Parde fără nici o limitare a acestei denumiri numai pentru partea estică a acestui deal în
timp ce prelungirea vesti.că a lui e cunoscută sub numele de Csillag. Cele două puncte situate pe acelaşi deal sînt considei,ate ca aparţinînd aiceleaşi necropole 3 •
Primii care menţionează descoperiri făcute Îp zona Dealului Zînelor sînt Teglas Istvan 1
şi Orban Balazs5 , care notează ca provenind de aici sarcofage, colOlallle, capiteluri, morminte
fără sicrie cu obiecte în ele, un cap de leu şi un fragment de inscripţie funerară. In zonă
s-au mai descoperit: o stelă cu inscripţie, un fragment de stelă şi un coronamen,t, piese aflate
în pa:ttimoniul Muzeului ,turdean6 •
Ne-am referit numai la aceste descoperiri care se parc că au fost făcute pe dealul
propriu-zis unde era necropola şi nu pe pantele lui pentru că cel puţin pc panta estică a lui
se întindea unul din cartierele meşteşugăreşti ale Potaissei romane unde existau atelierele meş
terilor olari şi pietrari7 •
prezentată Ia Sesiunea de comunicări în memoria lui M. Macrea,
de Muzeul de istorie a,J Transilvaniei m 18 noiembrie 1977. Fotografiile au fost
executate de O. Sîrbu.
1 I. Ţigara, În ProblM uz, 1960, p. 21 o.
2 I. Teglas, în ArchErt, XXX, 1910, p. 125 sq.
3 I. Ţigăira, op. cit., p. 211.
4
I. Teglas, op. cit., p. 125 sq.
5
O. Balazs, Torda varos es kornyeke, Budapesta, 1889, p. 47.
6 M. Jude-C. Pop, Monumente sculpturale romane în Mu:r.e11l de i,torie Turda, Cluj,
1973, p. 7 sq., nr. 2, pl. II, nr. 3, pl. 111/1, nr. 24, pl. XIII/4.
7 I. Mitrofan, în ActaMN, VI, 1969, p. 521 sq.

* Lucrarea a fost

organizată
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Fig. 1 -

Stelă

fam.iliaHI.

fragmentară .

1. Stelă familială Jrag~ntară (fig. 1). Piesa are dimensiunile: 86 X 56X16 cm, e lucrată
în tehnica ,ad,toreliefulur ~i are .spatele nefasonat în timp ce părţile fo.1:craJe sînt fason ate.
In partea dreaptă este reprezentat un bărbat îmbrăcat cu o tunica cu mînec.Î! lungi şi cu falduri
bogate. Tunica e proba,bi,l scur,tă pînă la genunchi însă p.aittea dreaptă inferioară ,a piesei lipseşte. Peste runică poartă .sagum prins pe umărul drept cu o fibulă rotundă, care lasă · să se
vadă mîneca lungă a tunicii şi formează la gît un fald un·ghiudar ca şi în cazul medalionului de la Ampelum 8 • Braţul drept îl ţine îndoit ,la piept, palma e Însă deteriorată, în
mina stingă ţine un volu~n. Personajul are faţa deteriorată, poartă părul ·scurt ş i barbă. In
stînga femeia e îmbrăcată cu un veşmînt lung, iar manua bogată e adunată pe braţul stîng
care e uşor depărtat de corp În timp ce bra~ul drept e îndoi,t la piept cu mîna ieşind deasupra faldurilor costumului. Faldurile mantiei adunate pe braţul stîng vin· să-i sublinieze silueta prelungă. Personajului îi lipsesc capul şi picioarele. în faţa părinţilor se află copilul,
din care se păstrează parţial bu~tul. Faµ rotundă e deteriorată, părul scur·t, iar braţul drept
îndoit. Probabil, că purta şi el ,acelaşi veşmînt scurt cum se întîlneşte şi pe restul stdelor
familiale.
Din punct de vedere amsnc piesa e bine realizată, lapicizii doved Lnd o atenţie deosebită În ~edaxea realistă a personajelor şi a costumaţiei lor. Din păcate piesa e fnagmentară
8

L. Marinescu, în,. Muzeul

Naţional,

III, 1976, p. 126.
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căci dacă s-ar

fi

păstrat în întregime ar

fi fost una din cele mai frumoase piese ale

colecţiei

noastre. Ca realizare se aseamănă cu o altă piesă aflată la Muzeul din Turda, aedicula de
la Luncani, ş1 se datează m a doua jumătate a secolului al Ii-lea şi prima jumătate a secolului
al III-lea9•
Cu această piesă avem deja şi la Potaissa două stele familiale 10, fiecare cu cîte trei
personaje în aceeaşi aşezare, deosebite însă ca manieră de execuţie şi redare a. figurilor defunqilor, ultima piesă fiind însă mult mai izbutită. ln timp ce pe prima stelă cele trei
personaje au faţa rotundă, gîtul scurt şi sînt destul de scunde, pe stela de care ne ocupăm
ele sînt mult mai zvelte, fapt subliniat foarte bine de faldurile veşmintelor, În special, la
feme-ie.
Tot trei personaje Întîlnim şi pe stelele dcscoperiite la Porolissum, În timp cc stela din
Muzeul din Aiud este cu şase persoane, i ar pc cea din Muzeul din Gherla apar patru persoane11. Această descoperire vine să completeze numărul stelelor familiale descoperite În Dacia Superioară, care acum se ridică la 9 12 • Ea prezint.~ trăsături comune cu celelalte piese descoperite pe teritoriul provinciei, adică reprezentarea pe piese a bărbatulu în dreapta, a femeii În stînga, iar Între ei a
copilului. îmbrăcămintea este aceeaşi, bărbatul purtînd tunica pînă la genunchi, cu mîneci lungi peste
care are sagum, prin-s pe umărul drept cu o fibulă :rotundă în timp ce femeia arc un veşmînt
lung, iar deasupra o mantie. Singura deosebire faţă de celelalte constă În poziţia mîinii stingi
a femeii uşor ridicată ţinînd un c•apăt al mantiei În timp ce pc stelele de la Gherla şi Aiud
ţine mina stîngă pe creştetul copiilor 13 •
1

Intre di-feritele tipuri de monumente funerare, stele, medalioane, aediculae, coronamente, baze şi statui, stela cu reprezentarea în Întregi,me a familiei Începe să-şi contureze tot
mai mult locul distinct odată cu descoperirile noi făcute În diferite puncte ale Dacici. Ea se
înscrie în rîndul monumentelor funerare care au pătruns în Dacia dinspre apus, dar care
au aici unele elemente specifice populaţiei locale, cc le deosebesc de cele din alte provincii ale
imperiului 14.

2. Pinia fragmentară (fig. 2). Dimensiuni: ~5 X 63 cm. Se păstrează doar jumătatea piniei dar şi aceasta În partea stîngă c deteriorată. Fiind fragmentară nu ne putem da seama
dacă avea .sau nu plintă şi orificiu care servea la fixarea piniei ca şi coronament al monument.clor funerare. Pinia ovoid-conică are solzii lobaţi cu extremităţile rotunjite, dispuşi succe;ivi În nouă brîuri serpentinate convergent spre vîrf. Ei au o canelură longi-tudinală. Prin
forma şi dispunerea solzilor se Încadrează În tipul I de pinii 16• Este prima piesa exccutat:i
independent descoperită la Potaissa şi. are analogii cu piese aflate în muzeele din Alba
lulia 16 şi Deva 17 •
Jn cazul altor două monumente descoperite tot la Potaissa pinia este executată unitar
cu acestea dar mai schematizat. Este vorba de o piesă reprezentÎnd lei adosaţi asoc1aţ1 cu
pinia18 şi. o stelă funerară a cărei coronament este acelaşi motiv amintit înainte, lei adosaţi
9

10
11
1.2

I. Mitrofan-1.. leposu, în ActaMN, VII, 1970, p. 531 sq., fig. 1.
I. I. Russu-Z. Milea, În ProblMuz, [1964], p. 27 sq., fig. 16.

C. Pop-T. Soroceanu, În SC/V, 2, 1968, p. 351 sq.
I. I. Russu-Z. Milea, op. cit., p. 27 sq., fig. 16; L. David-V. Pintea, în ActaMN,
III, 1966, p. 459 sqq., fig. 1-2; C. Pop-T. Soroceanu, op. cit., p. 351 sqq., fig. 1-4;
V. Moga, în Apulum, XII, 1974, p. 594, fig. 8.
13 C. Pop-T. Soroccanu, op. cit., p. 353 sq., fig. 3-4.
14 L. Ţeposu-Marinescu, în SC/V, 2, 1972, p. 221.
15 C. L. Băluţă, în Apulum, XIII, 1975, p. 135 sqq.
18 Ibidem.
17 L. Ţeposu-L. Mărghitan, În ActaMN, VI, 1969, p. 162, pl. III, fig. 5.
18 M. Jude-C. Pop, op. cit., p. 10, nr. 7, pl. V /2.
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Fig. 2 - Pinie

frag mentar ă.

Fig. 3 - Capac de sarcofag.
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Fig. 4 - Fragment de sarcofag.
şi

pinia 19. Se remarcă diferenţe tipologice Între pinia lucrată independent care va servi
drept coronamen t la -f usurile de col_o ană funerare, la altarele funerare şi la coronamentele
f.uner.are În fonnă de trunchi de pir amidă cu feţele arcuite şi pinia sculptată din acelaşi
bloc cu monumentul funerar pentru care j oacă rolul de coronament20 • Datarea: secolele
II-III e.n.
3. Capac de sarcofag (operculum) fragmentar (fig. 3). Are dimensiunifo: 50X50 X 8 cm.
Se păstrează doar iumăta.te din capacul sarcofagului .avînd forma de acoperiş de casă şi
a.cratere .în cele două colţuri. Îl),ălţimea -crestei acoperişului se află aproape pe aceeaşi 1-inie cu înălţimea acroterelor. Lucrat destul de neîndemînatic, capacul se înscrie în categoria
sarcofagelor de tip claisiic21 care au mai fost descoperite la Potaissa. Nu se observă orificii
pentru fixarea iui. de cutia sarcofagului cu ajutorul scoabelor.
4. Fragment de sacofag (fig. 4). Are dimensiunile 46X 38 X 12 cm. Se păstrează doar
pari ţal fundul cutiei •sarcofagului (arca) şi un perete la.tera!.
_5. Urcior (fig. 5). Dimensiuni: înălţimea 12 cm, di,ametrul maxim 12 cm, diametrul
fundului 5 cm. Descoperit ,Într-o zonă cu urme de piatră 1,a ,suprafaţă, urciorului îi Jipseş te
gîtul şi ·toarta. Lucrat dintr-o pastă de culoare roz-gălbuie, are cmpul piriform, fundul profilat. Pe umărul urciorului se văd urmele toqi1. Face parte din categoria muh răspîndi,tă
a urcioarelor cu o singură toartă utilizate ca vase funerare, avîn.d analogii cu urcioarele
proveni-te ein necropola de pc Dealul Suia de la Potaissa 2·' .
In ce priveşte materialul folosit pentru piese acesta e piatra de calc.ar moale adusă din
cariera de la Podeni 23 , unul din principalii furnizori pentru monumentele şi comtrucţiile Potaissei. Capacuil de sarcofag şi fragmentul acestuia considerăm că sînt opera meşterilor pietrari
care luci:iau În cartierul meşieşugăresc descoperit pe pan.ta estică a Dealului Zînclor şi unde
s-au mai descoperit asemenea · piese. Ţinînd cont şi de numărul mare al pieselor sculpturale
19
20
21
22
23

M. M. Jude, în ActaMN, IX, 1972, p. 498, nr. 5, fig. 5.
C. L. Băluţă, op. cit., p. 134.
O. Floca, în Sargetia, II, 1941, p. 62 sq.
I. Ţigăra , op. cit., p. 203, fig. 5.
Informaţie Z. Milea, căruia .îi mulţumim ş i pe această cale.
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Fig. 5 - . Urcior.
dcscor,erite la Potaissa - aedic1dae, stele, mcdailioane, capiteluri, lei f uncrari, b:.1za de coloane etc. - ne exprimăm pa,rerea că şi cele două piest> , stela fami'1iaJ:i şi pinia, sînt · opera
m eşt erilor care lucrau în atelierele potaissenc;e.

ANA

CAT!NAŞ

NEUE ROMISCHE FUNDE AUF DEM DEALUL ZlNELOR IN TURDA
(Zusammenf assung)
Der Aufsa rz beschreibt fonf Bruchstiicke von Grabdenkmălern , d ie auf dc:m Dealul
Zînelor, der siid-westlich und gegeniiber der Anhohe, auf dcr d as Legionslager liegt, entdeckt
wurden. Die Ausfiihrung der Reliefs, sowie d ie Analogien mit anderen aus d en Friedhofen Potai ssas stammenden Entdeckungen , bcrechtigen die Annahme, daf3 ~ie in P otaissa gca:rbeitet
wurden.
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NOI CONTRIBUŢII PRIVIND NECROPOLA ROMANA
DE LA POTAISSA

Principala necropolă romană de la Potaissa era situata m partea de sud a actualului
Turda, care se întindea, după descoperirile anterioare, în unghiul format de bifurcarea
şoselelor Turda Aiud şi Turda - Cîmpeni. în anul 1886 s-au descoperit aici 6 sarcofage din pi,atră 1 , Între anii 1894 şi 1895 un număr de 13 morminte2 , Între anii 1936 şi 1937,
cu ocazia unor construqii, s-au descoperit alte sarcofage din piatră şi cărămidă 3 , iar În
anul 1956, cu ocazia unor lucrări edilitare, au fost scoase la iveală alte morminte din piatra

oraş

şi cărămidă 4 •

în primăvara anului 1969, la punctul „Uzina de apă", situat În partea de e,t a
necropolei, în unghiul format de vechea şosea Turda - Aiud şi bifurcarea drumului spre
mormînrul lui Mihai Viteazul (fig. 1), la circa 200 m de la şosea, s-a traslt un şanţ pentru
canalizare cu care ocazie s-au scos mai multe fragmente din piatră fasonată. Deplasarea
la faţa locului a dus la concluzia că fragmentele aparţineau unui sarcofag de copil. ln vara
aceluiaşi an s-a efectuat În acest punct o săpătură de salvare.
S./. S-a trasat un ş.anţ, paralel cu aleea de la intrare, lung de 12 m şi lat de 1,20 m.

In caseta 3-4 m, la -0,60 m, a apărut un sarcofag din piatră, acoperit cu o placă
orizontală, marcat cu Ml. In caseta 8-9 m, la -0,53 m, a apămt o masă de cioburi, probabil, sparte ritua.J, care par să aparţină, în majoritate, unei străchini. ln caseta 12, la -1 m
a apărut un sar,cofag din cărămidă, marcat cu M2, care intra în peretele vestic al secţiunii.
Pcn~ru dezvelirea în Sntregime a celor 2 morminte s-a trasat încă o secţiune, :la est de prima,
paralelă cu aceasta, cu dimensiunile de 12/2 m.

S. li. în această seqiune, pe latura de vest, la numai 1 m, a apărut peretele unui
sarcofag, M3, iar la 1,40 m,- paralel cu M3, un alt sarcofag cu capac, M4. Această situaţie
a impus distrugerea martorului dintre cele două seqiuni, ajungînd astfel la una singură cu
dimensiunile de 12/4,20 m. Cînd s-a efectuat dezvelirea, la capătul de nord al lui M3,
s-a dat peste o cutie din piatră, care conţinea oase arse, marcată cu MS.
Descrierea mormintelor şi a inventarelor:
Ml, orientat N-S, lucrat cu dalta, din piatră de Podeni, nefinisat În exterior. DimensÎlllni: lungimea gurii 2,13 m, lungimea fundului 2 m, lăţimea la gură 0,75 m, iar la
fund 0,60 m.
Sarcofagul are forma trapezoidală, îngustîndu-se de la gură spre fund. Această îngustare merge paralel cu subţierea pereţilor, care ajung spre fund la numai cîţiva centimetri.
Capacul este format dintr-o singură lespede orizontală, groasă de O, 15 m. Pe fundul sarcofa-.
1
2
3

4

I. Teglas, în ArchErt, XVI, 1896, p. 65-68.
Gh. Volensky, în ArchErt, XV, 1895, p. 72-73.
O. Floca, în Sargetia, II, 1941, p. 20 sqq.
I. Ţigăra, în ProblMuz, Cluj, 1960, p. 195 sqq.
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Fig. I - Necropola romană de la Potaissa, sectorul de est.
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iului -apar citeva picioare mici, înalte de 10 cm. În interiorul cutiei, la cap, sar<:ofagul _este
mai înalt datorită pernei.

M2, orientat N-NV - S-SE. Sarcofagul este din cărămidă (fig. 2). Pentru dezvelirea lui s-a prelungit scqiunea cu o casetă de 0,60/2,20 m. Sarcofagul a apărut la -0,74 m.
Dimensiuni: lungimea de 1186 m, lăţimea de 0,72 m, adîncimea de 0,23 m, grosimea cără
mizilor de 0,04 m. Cutia era formată din cărămizi Înguste şi lungi cu dimensiunile de
12/37 cm, dispuse În 5 rînduri:
Rîndul 1. Era pus direct pe stratul de pietriş din balastul Arieşului. Latura de vest
are 4 cărămizi, iar cca de est 5, ultima depăşind cutia cu 10,5 cm. Rîndul 1 lateral, În partea de sud este format dintr-o singură cărămidă aşezată între cărămizile pereţilor lungi. La
capăwl opus erau două cărămizi puse cap la cap, În lungime.
R1ndul 2 .. Latura de vest arc 4 cărămizi Întregi, iar la mijloc una retezată de 24 cm,
pe latura de est un fragment de cărămidă de 21 cm, după care urmează 4 cărămizi Întregi.
La capete, la cel de sud, 2 cărămizi În lungime şi un fragment cu 28 cm, iar pe latura de

nord, o

cărămidă Întreagă şi

un fragmem lung de 13 cm.

Rtndul 3. are pe latura ele est patru cără!'Ilizi Întregi şi un fragment de 12 cm. Latura
de vest est:: la fel. La capete, peretele sudic este format din 2 cărămizi, una îngustă ş1 un
f ragmcnt, iar peretele nordic din 2 cărămizi Întregi.
Rindul 4. Peretele de vest se compune din două fragmen-te (20 şi 14 cm) ş1 patru
Întregi, iar peretele de est din două fragmente şi una Întreagă, apoi cinci fragmente.
Capetele latera,Je -,- cel de sud este format dintr-o cărămidă şi un fragment, iar cel de
nord dintr-o cărămidă şi două fragmente.
cărămizi

Rlndul 5. Latura de vest este

formată

dintr-o

cărămidă

Întreagă,

un fragment de

ţiglă de 37 cm, apoi iar o cărămidă. Restul nu s-a pistrat dar se p.1re că rîndul continua cu
încă două cărămizi. Latura de est, un fragment de 26 cm, un fragment de ţiglă cu bordură
de 42 cm, apoi alte fragmente, care nu s-au păstrat. La capete, pereţii sînt îmbucaţi în
forma literei L. Peretele de nord este format din trei fragmente, iar din cel sudic s-a păstrat
o cărămidă de 27 cm şi una de 29 cm.
Sarcofagul era acoperit cu trei cărămizi mari, cu laturile de 55 cm, groase de 6 cm.
Lipseşte cărămida din partea de nord a capacului. Cărămida de la capătul de sud are două
urme ale labei unui cîine.
Pe fundul cultici, în partea de nord erau oase calcinate, aşezate direct pe pietriş. In
partea de sud, pe fundul cutiei, la 0,71 m de Ia capătul sudic şi 0,60 m de la cel nordic
se afla o cărămidă mare de 41/35 cm. In jumătatea de sud a cutiei, lîngă cărămida din mijloc, erau aşezate două obiecte: o placă de andezit (fig. 3), de culoare cenuşie, cu dimensiunile
de 10,7X6,4 cm. Dirnensiiunile muchiilor sÎnt: 7,5X3,5 cm şi 1,5X2,2 cm Pe dos se văd urmele de folosire a plăcuţei, care axe la mijloc o mică adîncitură rezultată prin frecarea spatulei (linguriţei); cel de-al doilea obiect găsit, o spatulă-sondă (spathuleum specillum),
confeqionată din bronz (fig. 4), are o lungime totală de 14,6 cm. Lama alungită şi rotunjită la vîrf este puţin curbată, datorită Întrebuinţării. Are o lungime de 4,3 cm şi lăţi
mea maximă de 0,7 cm. Este prinsă de mîner printr-un lob, urmat de trei inele reliefate, un
lob şi apoi alte două inele. Mînerul, care se subţiază la vîrf, lung de 10,3 cm, cu diametrul maxim de 0,3 cm, se termină cu un bulb ovoidal. La distanţa de 2,9 cm de bulb
se află, de asemenea, trei inele reliefate.
Placa şi spatula au fost aşezate Într-o cutie de lemn, din care s-au păstrat cuiele din
fier de la cele opt colţ1,1ri,. Pe cuie erau vizibile urme de lemn.
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Fig. 3 -

Placă

cenuşie

QtDllll

Fig. 4 -

C. LUCA

din andezit.

o

Spatulă

A. HOPARTEAN -

-

:::;;m,

din bronz.

Motivul punerii unei cărămizi în mijlocul sarcofagului nu se ştie. Probabil, cel înmormîntat să fi îndeplinit o funcţie medicală, sau pentru a separa două mormint.e.
MJ a apărut În marginea de nord a secţiunii a II-a. Din capacul distrus, s-au mai
gas1t cîteva fragmente de acrotere în interiorul cutiei. Adîncimea la care s-au găsit este de
-0,60 m. Orientarea era E-NE - V-SV. De jur-Împrejur, pc margini era un strat de
mortar gros de 3-4 cm, servind la prinderea acoperişului.

Spre deosebire de sacofagul Ml, sacrofagul M3 este lucrat neglijent pe toată suprafaţa exterioară. Dimensiuni: lungimea la gură 2,10 m, lungimea la fund 2 m, lăţimea la cap 0,76 m,
la picioare 0,65 m. Grosimea pereţilor era între 13-14 cm. Dimensiunile interioare erau: la
cap 0,50 şi 0,56 m, Ja picioare 0,49 şi 0,51 m. Lungimea interioară a cutiei era de 1,80
şi 1,85 m. Se observă că partea de sus a cutiei în interior, era mai mică, lărgindu-se puţin
spre fundul sarcofagului, In exterior are forma trapezoidală îngustîndu-se de la gură spre
fund, concomitent cu subţierea pereţilor. Interiorul era plin cu pămînt, iar la cap şi la picioare
resturi de bu•lgări de var. S-au mai recoltat cîteva fragmente de oase. Cutia avea pernă
la cap.
M4, paralel cu M3, orientat V-SV - E-SE, ceva mai apropiat de sarcofagul M3, de
tip cu Ml şi M3. A apărut la -0,73 m. Capacul este În două ape, la colţuri cu acrotere, cu dimensiuni inegale, înalte de 24-26 cm. Frontonul est.e înalt de 27 cm, Dimensiunile
cutiei: lungimea de 1,75 m, lăţimea de 0,66 m, iar grosimea pereţilor de 5 cm.
acelaşi
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Fig. 5 -

Fibulă

din argint.

MJ. In timpul degajării pămîntului de lîngă sarcofagul M3, în partea de nord, Între
Ml şi M3, la nivelui de la baza acestora s-a descoperit o cutie din pia-tră cu dimensiunile de
50 X 33 cm, adîncă de 20 cm, iar grosimea pereţillor de 9 cm. Capacul} era din piatră cu dimensiunile de 50X40X6 cm. Orientarea N-S. Cutiia, de formă dreptunghiulară, era o urnă
de incineraţie, apărută pentrn prima dată În Dacia Porolissensis. Este lucrată din aceeaşi piatră
calcaa:oasă, ca şi sarcofagele, friabilă, piatră de Podeni. Urna era wnplută pma la gură cu
oase calcinate, bucăţi de cărbune, cenuşă şi pămînt. Unele fragmente de oase erau destul
de mari, cum sînt cele ale cutiei craniene.

In colţul de NV al urnei s-a descoperit o fibulă în formă de arbaletă, cu braţele În
cruce (fig. 5). Capul şi braţele se termină cu lobi sferici, de grosimea braţelor, de care sînt
prinşi cu cîte un inel reliefat. Lobul din capul fibulei este puţin alungit. Locul unde se prinde
corpul arcuit de teacă se subţiază şi este înfăşurat cu o sîrmă spiralică. Deasupra sîrmei sînt
două braţe mici. Corpul şi braţele sînt faţetate. Fibula este lucrată din argint şi are dimensiunile: lungimea de 5,2 cm, lungimea braţelor de 3,1 cm, iar înălţimea de 1,8 cm. Jn colţul
de SE aJ! urnei s-a descoperit o monedă din bronz (dupondius), aparţinînd lui Commodus.
Mormintele cu sarcofage din piatră descoperite În necropola de la Potaissa au o datare
destul de largă, secolul al II-iea şi prima jumătate a secolului al III-iea, ca şi mormîntul din
cărămidă.

Placa de andezit şi spatula din bronz (inventarul mormîntului din cărămidă), au analogii
În Dacia romană. O placă asemănătoare, de culoare cenuşie-deschisă, din rocă vulcanică, s-a
descoperit la Grădiştea Muncelului5• Spatula, de formă cilindrică, cu coada terminată într-un bulb a·lungit, are analogii cu tÎnstrumentele chirurgicale descoperi,te la Apulum 6• Alte două
spatule, descoperite tot la Apulum, se· păstrează În Muzeul Brukenthal din Sibiu1 •
Mormîntul de incineraţie din urna de piatră, pe baza monedei, ar putea fi datat la sfirşi
tul secolului al II-lea c.n., dar tipul de fibulă îl plasează la mijlocul secolului al III-iea c.n.
5

fig. 5.
6

1

I. H. Crişan, În Istoria medicinei. Studii şi Cercetări, Bucureşti, 1957, p. -45-56,
N. lgna, în A/SC, II, 1933-1935, p. 223-227, fig. B, pl. XiJ./2.
N. Branga, În StCom, 18, Sibiu, 1974, p. 131 sqq., fig. 1.
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săpăturilor.

Fibula din argint În formă de arbaletă, cu braţele în cruce face parte din tipul fibulelor de la Aţel 8 şi de la Tîrnăvioara9 • Spre deosebire de fi.bula de la Aţei, la care lobii laterali sînt mai proeminenţi, datată în a doua jumătate a secolului al III-iea e.n. şi cea de la
Tîrnăvioara, cu lobii ascuţiţi şi cu ornamentaţie pe muchie, datată la 300 e.n., fibula de la
Potaissa, cu lobii laterali de grosimea braţelor, poate fi datată la mijlornl secolului al
III-iea e.n. După I. Welkov acest tip de fibulă se dezvoltă la sfîrşitul secolului al Ii-lea e.n.,
cînd apare lobul de la cap 10 •
Descoperirile de la Turda (fig. 6) lărgesc aria necropolei, care se întinde mult la est
faţă de şoseaua Turda - Aiud, precum şi durata în timp a Înmormîntărilor populaţiei de la
Potaissa.

Z. MILEA -

A. HOPARTEAN -

C. LUCA

NOUVELLES CONTRIBUTIONS CONCERNANT LA NJ::CROPOLE ROMAINE DE
POTAISSA
(Resume)
On a decouvert en 1969 au point appele „L'usine d'eau•, vers le c~te Est de la necropole romaine de Potaissa trois sarcofages en pierre, une urne en pierre avec des os calcines et
un trombeau en briques.
.
Dans celw-ci ii y avaient deux pieces superposees: une plaque en andesitc et une sparule
en bronze, des objets qui ont des analogies dans la Dacie romaine. Dans !'urne on a trouve
une fibule en argent, Ies bras en croix, Ies boutons aux extremites, qui peut-~tre datee au
milieu du III e siecle n.e.
La nouvelle decouverte agrandit consider:ablement ,J'aire de la necropol~ romaine principale de PotaÎ6sa.

I. H. Crişan, în Dacia~ N.S., III, 1959, p. 365 sqq., fig. 2/1.
N. Lupu, în FVL, 5, 1961, p. 153-163; D. Protase, Rituri funerare la daci ii la
daco-romani, Bucureşti, 1971, p. 128, fig. 40/1.
10 I. Welkov, în Germania, 22, 1938, pi. 24, fig. 1.
8

9
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DOUA MONUMENTE ElJNERARE FRAGMENTARE DESCOPERIT.E
LA POTAISSA*

Piesele pe care le prezentăm au fost descoper~te în anu!l 1972 pe str. Dr. I. luţiu, la
mterseqia cu str. V. Alecsandri, cu ocazia unor lucrări edilitare. Ele se găsesc inventariate
\ub numerele 3141 şi 3155. Tot de pe această stradă au mai ieşit la iveală, mai mainte, stela funerară a lui Marcus Ulpius Vitalis1, o stelă fragmentară, o colonetă 2 , două capiteluri 3,
o piesă din teracotă cu busturile a două divinităţi4, monede 5 şi vase romane.
1. Stelă funerară cu inscripţie (fig. 1) Dimensiuni: 1 X0,64X0,12 m. Se păstrează partea dreaptă a stelei avînd spatele nefasonat în timp ce părţile laterale sînt fasonate. Piesa face
parte din categoria stelelor funerare cu busturi În nişă rectangulară şi fronton În partea superioară. Stela se compune din două registre: registrul superior cu reprezentarea busturilor defuncţilor în nişă rectangulară, terminată cu un fronton triunghiular păstrat doar pe jumătate
şi registrul infer,ior care cuprinde inscripţia funerară.
Într-o nişă, cu dimensiunile- de 0,48 X 0,51 m, s-au mai păstrat doar figurile a două personaje. Partea pă.s~rată ne face să presupunem existenţa în nişă a trei persoane. Tehnica folosită este ace~a a altoreliefului, lapicidul mai Întîi a albiat nişa, figuriie fiind scoase În relief
de această albiere, tehnică întîlnită şi în cazul unei stele şi a unui perete de aedicula aflate
în Muzeul de istorie al Transilvaniei 6•
în panea dreaptă este situat bărbatul îmbrăcat cu o tunica cu mîneci lungi, cu falduri
oblice. Deasupra poartă o mantie cu pliuri drepte, tubulare pe piept şi braţ, formînd la gît
un fald ca un guler rotund la fel ca pe medalionul asociat cu lei de la Micia', prinsă pe
umărul drept cu o fibulă rotundă. în mîna stîngă, indoită de la cot, ţine o cupă tronconică, iar
cu dreapta ţine pc după umeri pe femeia aflată alături. Bărbatul are părul scurt, adus pe
frunte, redat prin şuviţe paralele, poartă barbă şi mustaţă. Trăsăturile feţei se pot distinge
cu uşurinţă, ochii cu pleoapele deschise sînt marcaţi de sprîncene arcuite. Nasul, gura şi
parţial barba sînt deteriorate.
Femeia poartă o tunica tăiată drept la gît, cu pliuri dispuse oblic, iar deasupra are pa/la
ale cărei margini sînt redate prin falduri verticale. Mîna stîngă îndoită este acoperită de faldurile mantiei. Din cauza păstrării fragmentare nu ne putem da seama dacă ţinea sau nu ceva
În mînă. Coafată cu cărare la mijloc, are părul strîns la spate, acoperindu-i urechile. Aceeaşi
coafură o întîlnim pe peretele de aedicula descoperit la Oluj, moda de a purta părul uşor ondu-

* Lucrarea a fost prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Alba-Iulia din
30 noiembrie-1 decembrie 1977.
1 I. Teglas, în ArchErt, XXXV, 1915, p. 46, fig. 2.
2 M: Jude-O. Pop, Monumente sculpturale romane în Muzeul de istorie Turda, Cluj,
197 3, p. 11, pl. VI/3.
3
Z. Milea-M. Bărbuilescu, în ActaMN, 1972, p. 479 sq., nr. 16, fig. 14 şi nr. 23,
fig. 20.
4
,
M. Jude-C ..Pop, op. cit., p. 34, pl. XXXIl/4.
5
I. Winkiler-A. Hopârtean, Moneda antică de la Potaissa, Cluj, 1973, p. 75-88.
6 A. Bodor, în OmD, p. 46, fig. 2 şi 5.
7
L. Marinescu, În Muzeul Naţional, III, 1976, p. 126, fig. 3.
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inscripţie.

lat, despărţi.t cu cărare la mijloc şi prins în coc la ceafă fiind o inovaţie a Faustinei Minor 8•
La,picidul a reuşit să redea foarte bine şuviţele de păr, onduleurile coaJurii şi trăsăturile personajulu1. Faţa femeii este rotundă, gîtul mai lung, ochii bine reliefaţi, marcaţi de sprîncene
arcuite, iiar În urechi poairtă cercei cu pandan.tivi globulari. Nasul, gura Ş1 partea dreaptă a feţoi sî111t uşor deteriorate.
Nişa se termină cu un fronton triunghiu-Iar, păstrat şi acesta doar pe jumătate. Motivele
ornamentale sînt: În colţ frunze stilizate care au baza lobilor •trepanaţi la fel ca şi pe pi·laştrii din Muzeul de istorie al Traru;iJvani.ei şi a unei piese înfăţişînd capul zeului Liber
8 R. Miinsterberg-J. Oehler. În /OA/, V, 1902, p. 93, fig. 20; M. Munteanu,
mintea, podoabele şi coafura pe monumentele funerare din Dacia Superior, lucrare de
ms., Cluj, 1970, p. 30.
·
•
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Pater8, apoi o
motiv greu de
frontonului lei
fragmentară ne

rozetă

din care se păstrează doar şase petale. Lingă rozetă există şi un alt
precizat. S-ar putea ca şi această stelă să fi avut de o parte şi de alta a,
funerari ca şi în cazul altor stele cu busturile În nişă rectangulară, dar starea
împiedecă să mai observăm ceva.

Registrul superior e!.te despărţit de cel al inscripţiei printr-o bordură lată de 14 cm,
urmată de două linii incizate. In registrul inferior cîmpul inscripţiei este mărgini,t de un chenar.
S-a păstrat doar o porţiune centrală în cuprinsul căreia se poate distinge litera M (înaltă de
5,4 cm) în primul rînd, făcînd parte din cunoscuta formulare [D(is)] M(anihus). In rîn<lul
al doilea se poate distinge în l~garură A şi V şi puţin din buda de la R, deci, e vorba de un
Aur(elius), posibil un MaT'Cus Aurelius 10 .
Piesa noastiră prezintă analogii cu stela funerară a lui Marcus Ulpius Vitalis semnalată de
descoperită tot în str. Dr. I. Raţiu 11 • E acelaşi tip de stelă cu reprezentarea busturilor persoanelor în rnşă rectangulară şi fron,ton triunghiular, acesta din urmă avînd de o
parte şi de alta âte un leu funerar. Ca manieră de execuţie însă se deosebesc foarte mult.
Dacă la piesa de care ne ocupăm personajele sînt redate cu ajutorul altoreliefului În nişă mai
adâncită, la isteia lui Marcus Ulpius Vitalis personajele sînt mai puţin reliefate şi nu se
observă aceeaşi gr~jă În redarea ,trăsăturilor. Este evident că provin din două ateliere diferi,te.
Diferită este şi aşezarea defunqiJor în nişă şi fizionomia lor. La stela foi Marcus Ulpius
Vitailis în dreapta se află personajul feminin, În timp ce bărbatul simat în stînga are faţa
rotundă, iar ochii sînt redaţi cu pleoapele deschise.

I. Te~as.

La Potaissa se mai cunosc două stele funerare cu reprezen~a:rea defunqilor în nişă rectandar în timp ce prima12 are frontonul compus din trei triunghiuri cu motive florale, iac
în nişă sînt cinci persoane, cealaltă are coronamentul compus din lei adosaţi cu pinia, iar în
nişa cu marginile ornamentate cu motive vegeta:le şi rozete sînt trei persoane 13 . La ambele nu
se mai păstrează decît registrul superior, inscripţiile fiind di6părute.
gulară,

Stelele cu reprezentarea busturilor defunqilor În nişă rectangulară se găsesc şi în
Muzeul Brukhenthal din Sibiu14 şi în Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca1 5,
însă nişa e mărginită de două coloane ce susţin frontonul triunghiular, care are de o parte şi
de alta lei funerari. Maniera de redare a părului femeii, a ochilor cu pleoapele deschise, a
tunicii cu falduri în unghi şi a mantiei cu pliuri tubulare, verticale, aseamănă piese prezentată
cu stelele aflate la Viena şi Enns 16, În timp ce cu o altă stelă aflată la Budapesta are analogii
În ceea ce priveşte figurile defunqilor şi poziţia mîinii drepte a bărbatului pe umărul drept. al
femeii 17 •
Dintre piesele sculpmrale existente În patrimoniul turdean sînt cîteva care reţin atenţia
În mod deosebit. Este vorba de cei doi pereţi de aedicula de la Luncani 18 , un perete de aedicula

9

C. Pop, în ActaMN, V, 1968, p. 488.
10 Mulţumim pentru sugestie lui I. Piso de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din ClujNapoca.
11 I. Teglas, op. cit., P· 46, fig. 2; E. Bujor, în Apulum, VI, 1967, p. 190 sq., fig. 2,
a reluat piesa publicînd doar partea stingă superioară, inscripţia fiind dispărută, iar M. Judec. Pop,12 op. cit., au publicat partea dreaptă superioară a stelei.
M. Jude-C. Pop, op. cit., p. 9, pi. V/1.
13 Idem, op. cit., p. 10, pi. V/2.
14 Gr. Florescu, în ED, IV, 1926-1927, p. 90 sq., fig. 19.
1s Idem, op. cit., p. 91.
16 S. Fer,ri, Aru romana sul Danubio, Milano, 1933, p. 108 sq., fig. 112, 113 şi 116.
17 Idem, op. cit., p. 217 sq., fig. 279.
18 I. Mitrofan-L. Ţeposu, în ActaMN, VII, 1970, p. 531 sq., fig. 1-2.
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cu banchetul funebru provenind de pe „Cetate• 19 şi o -stelă familială recent desco~rită20 •
Alături de ele se impune să fie trecută şi această stelă funerară cu reprezentarea defunqilor în
nişă rectangulară pe care o considerăm ca provenind din acelaşi atelier. Afirmaţia se bazează
pe examinarea atentă a stilului de execuţie a pieselor.
Lapicizii folosesc tehnica altoreliefului pentru re.darea persoanelor, în timp ce restul
obiectelor legate de banchetul funerar şi frontonul la piesa noastră sînt În relief plat. Băr
baţii poartă tunica cu mîneci lungi, tăiată drept Ia gît21 • Tunica are faJdurile drepte sau oblice, iar mantia e prinsă pe umărul drept cu o fibulă rotundă În cazul stelei familiale şi a stelei cu nişă rectangulară sau În formă de rever răsfrînt În cazul peretelui de aedicula de la
Luncani. Mantia formează la gît un fald ca un guler rotund Ia pe~sonajul de pe stela cu
nişă rectangulară şi un fald unghiular la cel de pe stela familială 22 •
Femeile au tunica tăiată drept la gît, cu pliuri dispuse obLiic, iar deasupra palia cu falduri verticale. Personajele feminine din cele trei piese au părul pieptănat cu cărare fa mijloc,
strîns la spate în coc, iar în urechi poartă cercei cu pandantiv globular.
ln redarea amănuntelor fizionomiei şi vestimentaţiei, a ornamentelor vegetale ale stelei, meşterul pietrar a fost ajutat foarte mult de materialul din care a fost executată piesa, şi
anume, piatra calcaroasă de Podeni. Realizarea artistică deosebită a stelei, precum şi analogiile cu alte piese arătate mai sus, aflate În patrimoniul Muzeului turdean, ne dau posibilitatea să o Încadrăm sub raport cronologic la sfîrşitul secolului al II-iea şi în prima -jumătate
a secolului al III-iea c.n.
2. Stelă funerară fragmentară (fig. 2). Dimensiuni: 0,66X0,50X0,15 m. Cea de-a doua
piesa pe care o prezentăm a fost descoperită În acelaşi loc cu prima şi înfăţişează un personaj
purtînd un veşmînt lung ale cărui falduri sînt redate prin linii verticale. Peste veşmîn,iul ~ung
arc o haină mai scună, simplă. Personajul feminin stă pe o kathedra, iar picioarele le sprijină
pe un fel de suport (un scăunel), Încălţămintea ieşindu-i de sub veşmînt. Suportul (scăunelul)
este as::mănător cu cel de pe stelele de la Căşei 23 , Odessos, Tomis, Histria şi Capidava24, iar
kathedra se aseamănă cu cca de pe piesele de la Căşei şi Gilău 25 • Reţine Însă atenţia redarea simp1ă, dar în acelaşi timp elegantă a vestimentaţiei personajului. 1n partea dreaptă, în
faţa figurii este redat parţial un obiect de mobilier, posibil, piciorul unei mensa tripes.
Inrreaga scenă a banchetului funebru, căci despre această scenă este vorba, se pare că era
Încadrată într-un chenar după cît se observă în partea inferioară. Maniera de execuţie ne
determină să n~ gîndim la un personaj oriental 26 • Aceasta nu ar fi cu totul imposibil dat fiind
faptul că la Potaissa existenţa unor elemente orientale este atestată de inscripţii, aici staţionînd
pentru o perioadă soldaţi din numems Mauromm Miciensium, iar în componenţa legiunii a
V-a Macedonica existînd şi orientali 27 •
Din totalitatea pieselor sculpturale descoperite Ia Potaissa, piesa noastră este umca atÎt
În ce priveşte realizarea artistică, cît şi ,în redarea personajului. Starea fragmentară a piesei nu
19
20

Idem, op. cit., p. 533 sq., fig. 3.
A. Cătinaş, Noi descoperiri romane pe Dealul Zînelor-Turda, în ActaMN, XV,
1978, p. 196-197.
21 I. Mitrofan L. Ţeposu, op. cit., p. 531 sq., fig. 1 şi 3.
22 L. Marinescu, op. cit., p. 126.
23 Em. Panaitescu, în ACM1T, 1929, p. 332 sqq.
24 M. Alexandrescu-Vianu, în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 143 sqq., fig. 2/3, 8/2,
11/1-3.
25 A. Bodor, op. cit., p. 42, fig. 1.
28 Mulţumim acad. E. Condurachi pentru sugestia dată în legătură cu piesa prezentată.
27

O. Floca-W. Wolski, în BMI, 3, 1973, p. 47.
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Fig. 2 -

Stelă funerară fragmentar ă .

'

ne dă posibili:tatea să cunoaştem În Întregime scena banchetului funerar ş i, deci, să putem să-i
stabilim identităţi iconografi.ce cu alte piese. Descdpcrirea unui număr mare de monumente cu
scena ban.chetului funerar la Potaissa considerăm că trebuie să o Jegăm de prezenţa legiunii a
V-a Macedonica aici. E şi, explicabilă această predileqire dat fiind faprul că legiunea venea
din Moesia Inferior unde monumentele de a,cest gen cunosc o mare răspîndire 28 •
Cele două piese prezentate vin să confirme şi ele existenţa la Potaissa a unor meşteri iscus1ţ1 în realizarea diferitelor tipuri de monumente sculpturale şi sînt, totodată, indicii ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale acestuj centru important din Dacia Porolissensis.

ANA

CATINAŞ

-

ANA I-IOPARTEAN

ZWEI, IN POTAISSA ENTDECKTE GRABDENKMALBRUGHSTOCKE
(Zusammenfa:ssung)
Der Aufsaitz beschreiht zwei unveroffentliche Bruchstiicke, die auf dem Gebiet cler
Stadt wăhrend cler Staduerbauten entdeckt wurden. Das erste Stiick gehort zur Gruppe cler
Grabsteine zu. Oben srellt es die Personen dar; unter befindet sich die Inschrift. Das zweite
Stiick ist eine fragmentarischer Grabstein; er beschreibt clas Grabmahl, ein Motiv, clas auf den
Grabsteinen von Potai.ssa oft vorkommt. Die Ausfiihrung von Grabdenkmălerr bildeten eine
cler Haupt beschăft_igungen cler Steinmetzmeister von Potaissa.
,
28 Mulţumim şi pe această cal.e L. Marinescu,
România pentru preţioasele informaţii furnizate.

şef

de

secţie
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DESCOPERIR·I ARHEOLOGICE LA AMPELUM

ln toamna anului 1976 am fost anunţaţi despre descoperirea, pe teritoriul fostului centru
urban de la Ampelum, a unui mormî111t din cărămidă, ieşi.t la iveală cu ocazia in stalării unor
stîfpi de Înaltă tensiune, '1a aproximativ · 400 m est de actuala uzină de metale neferoase 1•
Orientat ost-vest, sarcofagul se iăsea la. ad1ncimea de 1,50 m. Deasupra lui a fost
aşezată o lespede din gresie (cu grosimea de 25 cm) rup.tă la săparea gropii moderne. Mormînitul propriu-zi, (fig. 1) era alcătuit din rînduri suprapuse de cărămizi (40X 30 X 5 cm),
dimensiunfile cutiei fiind de 1,60X0,50X0,45 m. Padimcntul 'a utiliza.t aceleaşi că rămizi, aşe
zate orizontal.
Inventarul, sărăcăcios, consta dintr-un schelet, ală•turi de care am recuperat o m o n edă
din bronz foarte prost conservată. Toate eforturile noastre de a identifica piesa numismatică
(şi de a încadra cronologic monnîntul) au rămas fără rezultat.
Locul descoperirii făcea probabil parte dintr-o necropolă, deoarece d in inform aţiil e primite reiese că aici a mai apărut, cu mai multe decenii în urmă, un sarcofag de pi a•tră, de mici
dimensiuni, transportat la puţin timp după descoperire la Budapesta2 •

Fig. 1 - Mormintul de la Ampelum.
1 Locul descoperirii: grădina cetăţeanului Tătar
1 Informaţia o deţi nem de la profesorul Roman

Ştefan

Pop.
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Fig. 2 - Ulciorul de bronz (lateral).
Sarcofagul din cărămidă, recent identificat, este prima descoperire de acest gen ap~rută,
pma în prezent, pe va,ua an,ticului centru al exploatărilor min-iere, ceea ce ,se cunoştea înainrte,
din zona resp ectivă, fiind doar morminte tumulare, cercetate de O. Floca 3 • Asemenea descoperiri sînt foarte frecvente pe teritoriul provinciei D acia, mai ales în centrele urbane, unde în
necropolele cercetate sistematic la Sarmizegetusa, Potaissa, Napoca, Apulum sau prin cîteva
descoperiri for.tuite (ca ş i În cazul de faţă) la Salinae şi, Micia\ sarcofagele de cărămidă
au fos t plasate În apropierea unor morminte din piatră. Formînd un tip. aparte5 în caidrul
tipurilor de morminte romane, sarcofagele cu cutia din cărămizi şi ţigle erau plasate, de obicei,
3 Oct. Floca, Cercetări arheologice în Munţii Zlatnei, pe dealul Boteş şi Corabza, în
A/SC, III, 1936-1939, p. 160-173.
.
4 Oct. Floca, Sisteme de înmormîntare din Dacia Superioară romană, în Sargetia, . II,
1941 ; C. Daicoviciu, Notiţe arheologice şi epigrafict?, În Dacica, 1971, p. 209-219; I. Ţigara,
Necropolele de la Potaissa, în Probleme de muzeografie, Cluj, 1960, p. 195-212; D. Pretase,
Necropola oraşului Apulum, În Apulum, XII, 1974, p. 134-159; M. VÎnopeanu, Două morminte roman~ descoperite la Micia, în Sargetia, XJ:---XII; 1974/75, p. 111-116.
5 Pentru clasificare, vezi Oct. Floca, Sisteme ..., p. 32-54.

https://biblioteca-digitala.ro

215

DE~CqPERIRI ARHEOLOGICE LA AMPELUM

~r~':'
~.· ~·~J

,.

-~ :•.\

Fig. 2a - Ulciorul de bronz (din

faţă) .

la periferi-a necropolelor şi, ca o caracteristică gener a!lă, inv-e ntarul lor era format din puţine
obiecte - ulcioare, opaiţe, monede - de unde şi concluzia că cei înhumaţi erau de condiţie
socială modestă.

In faţa casei din grădina căreia a fo~t descoperit sarcofagul (vezi nota 1) a mai apămt
şi un interesant ulcior din. bronz, cu buza trilobată şi toartă supra.înălţată (fig. 2). La investigaţi~le noastre am fost informaţi că vasul în cauză a ieşit dintr-o groapă menajeră şi că
alături de el s-au găsit şi unele fragmente de cărămizi. Acest lucru ne-a dus la convingerea că
şi a.ici (nu am putut face nici măcar o secţiune de control) a existat o construcţie anttca,
eventual tot un mormînt din cărămidă i(?) cu inventar mai „pretenţios". In momentul recupehttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 2b - Ulciorul de bronz (din spate).
rării uilciorul avea toarta ruptă, el fiind ulterior restaurat graţie bunăvoinţei conducerii Muzeului de Istorie al Transilvaniei, în 'laboratorul acestei prestigioase insti·ruţii 6 •

Ulciorul, de tip oenochoe, ar.e urmitoarele dimensiuni: î - 13 cm; diametrul maxim
38 cm; diametrul fundului - 6,5 cm. Pe umerii vasului şi la par-tea inferioară sînt Încă
vizibile urmele de prelucrare, constînd din linii concentrice, incizate în tabla de bronz.
Toana supraînălţată, lipită după realizarea primară a va·sului propriu-zis, este decorată la
capătul dinspre buză cu masca unui leu stilizat (cu înfăţişarea identică celor de
pe monumente;
le funerare din piatră), în timp ce partea inferioară se ,termină printr-o labă (gheară) a
felinei.
6 ·vasul a fost restaurat de laboratorul muzeului din Cluj-N~poca. Mulţu-mim călduros
tov. I. I. Fcrenczi pentru migăloasa lui muncă de restaurare şi redare În circuit _expoziţional
a ulciorului.
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Fig. 3 -

Căni

de bronz de la Ampelum.

Descoperirea ulciorului readuce în discuţie problema sanctuarului (şi inventarului) diviFortuna Salutari6 şi Iupiter, identificat la Zlatna ş i făcut cunoscut în anul 1902 de
G. Tegias 7 • Localizat (vag) .î n partea estică a anticului Ampdwn, templul a oferit un monument epigrafie dedicat Fortunei şi un lot format din vase de bronz (trei căni şi: două căldări)
păstrate lâ Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj-N apoca. Amănurnte stratigrafice privind
deocoj,erirea vaselor din a~eastă construcţie religioasă au fost oferite, mai tîrziu, de J. Novak8•
· Comparînd forma cănilor din templul de la Ampelum9 (fig. 3) cu ulciorul recent recuperat se poate observa că toate vasele fac parte din categoria numită generic „Blechkannen",
răspîndi-te în provinciile imperiUJlui şi În teritoriile limitrofe şi avînd la origine prototipuri întîlni·te în atelierele din Italia10 • Menţion ăm că un vas identic cu cel de la Ampelum este semnalat la Brad11 , cu deosebirea că acesta uprinde şi unele motive decorative cc lipsesc pe ulcioru'1
de la Zlatna.
În legăitură cu loc,alizarea templului lui lupitei' şi al Fortunei, de unde au apătut celeialte vase, nici G. Teglas şi, ca el, nici J. Novak nu indică cu exactitate locui descoperirii pe
tcrimriul Zlatnci, ci numai „în partea de est". Tot În zona e stică a oraş ului (spre Pătr1njeni),
după cum am văzut, a apărut şi va5ul descris mai sus. D ate fiind condiţiile fortuite ale descoperirii, am putea presupune (subliniem, este o simplă ipoteză) că ne găsim la margin~a necropolei vechiuJlui Ampelum şi foarte aproape de zona religioasă, de construcţia identificată În
nitaţil'or

7

G. Teglas, Fortuna Salutaris es Jupiter sz.entel-ye Ampelitmban, vagyis a mai Zalatnan,

îri ArchErt, XXII, 1, 1902, p. 7-12.

8 J. Novak, Az ampelumi (Zalatna) Fortuna Salutaris es Jupiter szentely bronzedenyei,
în Kozlemfoyek, II, 2, 1942, p. 40-53.
11 G. Teglas, op. cit., fig. 4-5; ]. Novak, op. cit., fig. 1-3.
10 B. A. Raev, Les „Blechkannen" de province et lmrs prototypes italiques, în Actes du
/Ve Colloque lnternatiomtl sur Ies bronzes antiques (17-21 ·mai 1976), p. 155-162, ·cu bibliografia problemei.
1 Civilta romana in Romania, Sigla G 162, p. 259.
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anul 19C0 şi făcută cunoscută de G. Tegl.is. Apariţia vaselor de bronz ridică, la rîndul lor,
problema unor ateli::re de fabricare a lor. După cite se cunoaşte, cercetări În această direcţie nu
s-au prea făcut. Dacă pentru unele obiecte din bronz - statuete, fibule, aplice - au apărut
indicii care ilustrează confecţionarea lor de către meşteşugarii din Dacia romană 12 , nu acelaşi
lucru îl putem afirma în privinţa vaselor din bronz cunoscute pînă În prezent. în nici una
din locaJităţile în care sine semnalate asemenea obiecte nu au apărut probe edificatoare În
leea ce priveşte fabricarea unor asemenea produse. Avînd În vedere că vasele „Blechkannen"
au fost sesizate, mai ales, în provinciile vestice şi dunărene ale i~pcriului, considerăm (din
motivele pe care le-am expus succint) că produsele din Dacia reprezintă obiecte de import
(din Italia, Germania, Gallia, ca şi În cazul unor vase terra sigilatta) În aceste teritorii- existînd
dovezi peremptorii ale fabricării acestora. Cu timpul, repertoriul vaselor din bronz a fost preluat de către producţia ceramică 13 şi acest lucru este bine ilustrat şi de descoperiri,le din Dacia, unde sînt cunoscute ulcioare şi căni cu buza trilobată.
V AS/LE MOGA -

ROMAN POP

ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES AT AMPELUM
(Abstract)
'Ine author presents a new archaeological discovery that appeared accidentally at Ampelum, the administrative center of the goldmines in the ancient province of Dacia. The discovery
comists of a sarcophagus macle of bricks. This type is specific for the great majority of thc
antique necropolis. The funeral inventary is very poor (human bones and an unidentified coin)
so it is probable that the tomb belonged to a Roman colonist from -the low classes.
Near by the sarcophagus was found a bronze jug, which may be considered to be an
imported object. This new pot from Ampelum may be, related to a number of five bronze
pots discovered în a religions bullding (the temple of Fortune and Jupiter) identified in the
eastern part of Zlatna (Ampelum) at the beginning of our century.
.
Chronologically, thc· tomb from Ampclum may be datcd in the 2nd of the Jrd century
aftcr Chr.

M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, P· 310.
H. Vertet, lmitations en argile de pots metalliques decouverts a Varenms -5Ur Allin; în
Actes du /Ve Colloque lntemational sur les bronzes antiques, 1976, p. 191-194.
12
13
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Corespunzător unei largi difuziuni a cultului lui Hercules În Imperiu 1 se constată cu

uşurinţă din parcurgere·a repertoriului pieselor epigraficc şi

sculpturale dedicate popularului
erou şi zeu în Dacia, răspîndirea acestui cult În toate zonele provinciei uaiane.

Se cunosc astăzi 44 de inscripţii dedicate lui Hcrcules greco-roman, cu loc de provenienţă bine stabi:lit, la care se adaugă trei inscripţii din Dacia cu locul de descoperire neprecizat,
inscripţie nesigur ca provenind din Dacia, trei inscripţii (două din Dacia intracarpatică şi una poate din Oltenia) nesigur dedicaţii lui Hercules şi, în fine, două inscripţii sînt
dedica,t~ divinităţii germanice Hcrcules Magusanus.
Cele mai multe inscripţii dedicate lui Hcrculcs s-au descoperit în cea mai înfloritoare
aşezare urbană a Dacici, important centru militar şi economic-'C'Ultural - Alba Iulia ( Apulum)
- 13 (sau 15, inscripţiile CIL, III, 1027 şi CIL, III, 6263, descoperite la Miceşti, corn. Bără
banţ, jud. Alba şi respectiv „inter Spring et Drassau" - eventual la Doştat, jud. Alba2 , putÎnd
proveni de asemenea din Apulum, cum au consid:.:rat, de altfel, editorii CIL). La Băile Herculane, jud. Caraş-Sever.în, locul de pelerinaj al multor locuitori ai Daciei (ba chiar şi ai
altor provincii), de condiţii sociale diferite, care veneau aici să-şi caute sănătatea, s-au descoperit _12 inscripţii dedicate patronului apelor vindccătoare 3 • Urmează apoi, în ordine, în sta5
tistica numărului de dedicaţii lui Hercules, două centre militare, Turda (Potaissa) inscripţii şi Veţcl ( Micia) 4 inscripţii. La Sarmizegetusa (Ul pia Traiana Sarmizegetusa) se
cunosc două inscripţii dedicate lui Hercules-1_ Cite o inscrip\ie s-a descoperit la Deva, Călan
(Aquae), Zlatna (Ampe!um), Gherla, Cluj-Napoca (Napoca), Reşca (Romu/a), Celei (Sucidava),
Geoagiu (Germisara), Cioroiul NoJ şi, eventual, Miceşti şi Doştat. Cele două inscripţii dedicate Jui J-lercules Magusanus provin de la Ciumăfaia şi Gherla.

o

,:- Pa:rtea I-a a acestui studiu a apărut În ActaMN, XIV, 1977, p. 173-189 + XI pi.,
cuprinzînd Repertoriul monumentelor epigrafico şi sculpturale privitoare la cultul lui Hcrcules În Dacia. Toate trimiterile din partea a II-a se fac la acest Repertoriu, siglele I şi II
(urmate de cifre) reprezentînd monumente epigrafice, respectiv sculpturale. Pentru abreviaţiunile folosite şi În partea a doua, altele decît cele cunoscute, a se vedea lista lor în partea
I-a a studiului, p. 174-175, nota 3 .
.. 1 Pentru o informare generală asupra cultului lui Herculcs în lumea antică, a se
vedea: Preller, p. 640-658; Peter, Diirrbach, Boehm, Bayet, Latte, p. 213-225.
2 Tudor, Orafe, p. 141.
3
.
Confuzia care a existat Între Mehadia - Ad Mediam - Băile Herculane, la cc,
mai mulţi autori moderni, inclusiv editorii CIL, a fost evidenţiată şi lămurită de I. I. Russu,
în SCJV, IV, 1953, p. 790-791. Aşadar, inscripţiile dedicate lui Hercules CIL, III,
1563-1573 a, provin de la Băile Herculane, nu de la Mehadia.
• Pe lîngă inscripţia I, 34 din Repertoriul nostru, încă un monument al lui Herculcs
În _capitala Daciei a apărut în cursul cercetărilor arheologice din anul 1977 la templul zis
„al lui. Malagbel". Printre alte materiale, aici s-a descoperit baza unei statui cu dedicaţie
către Hercules, iar din statuia colosală se mai păstrează piciorul stîng şi fragmente din
omoplaţii eroului, precum şi din blana leului din Nemeea (I. Piso, A/1 A, XXI, 1978,
p. 279-280).
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Majoritatea inscripţiilor sînt săpate pe arae, monumente votive de sme stătătoare. Mai
rar5 de însoţesc reprezentări plastice ale divinităţii; acesta este cazul inscripţiilor de la
Apulum (I, 5), de Ja Cioroiul Nou (I, 28), a unei inscripţii cu loc de descoperire necunoscut
(Oltenia ? I, 46), iar recenta descoperire de la Ulpia Traiana aduce În lumină o statuie
colosală pe al cărei soclu s-a dăltuit inscripţia 6 •
O singură insc,ripţie este În Jimba greacă (I, 46, cu loc de descoperire necunoscut, eventual În Oltenia).
Cea mai obişnuită formulă de adresare zeului este dativul Herculi, urmat sau nu de
epitet; o singură dată, la Băile Herculane (I, 14), Hercule tibi 1• Forma numelui este de obicei
Hercules, scris o dată EHRQVL8 (I, 37); doar în două cazuri este Herculentes ( Herculenti
- dativ - la Apulum, I, 12 şi, poate, astfel trebuie citită şi epigrafa din Napoca, I, 29?.
Cu două excepţii (I, 47, probabil din Oltenia, şi I, 28 de la Cioroiul Nou), numde divinităţii se află în fruntea dedicaţiei. Probleme deosebite de grafie nu se ridică.
Pentru studierea epitetelor lui Hercules greco-roman care apar În Dacia, se pot lua
În considerare 47 de inscripţii (se exclud trei epigrafe, la care, din cauza deteriorării, nu
se poate preciza dacă exista sau nu vreun epitet: Micia, I, 42; două cu loc de descoperire
neprecizat, I, 49 şi I, 50). Din cele 47 de inscripţii analizate zeul poartă diferite epitete
în 25, ceea ce Înseamnă un procentaj de 530/o. Cel mai frecvent epitet în Dacia este lnvict1:,
- în 12 cazuri (adică în aproape jumătate din inscripţiile unde există epitete). Hercules
Invictus apare în inscripţiile de la Micia, Potaissa, Apulum, Germisara, Ampelum şi U:iile
Herculane. Epitetul Augustus apare În cinci epigrafe (la Băile Herculane, Apulum şi Micia);
Sanctus apare în trei inscripţii (la Gherla ~i Băile Herculane); Conservator este menţior,at de
trei ori (la Apulum şi la Băile Herculane); Salutifer - de două ori (la Băile Herculane),
iar Deus o singură dată - la Apulum. Se constată, aşadar, folosirea şi În Dacia a epiretdor
obişnuite În Întreg Imperiul. Provincia traiană nu este „creatoarea" vreunui epitet necunoscut
altor zone ale Imperiului 11 • Surprinde doar lipsa totală (cd puţin pînă în prezent) a epitetului Victor, gpecific roman, foarte frecvent în epoca respectivă 12 •
Din 47 de inscripţii 13 , nouă sînt dedicate atît lui Hercules, cît şi altor divinităţi, ceea
ce înseamnă un procentaj de asocieri de 19,50/o. Dintre acestea, două (I, 11 şi I, 34) sînt
i111scripţii a.ş.a-zise „sincretiste" 14, închinate unui mare număr de divinităţi, printre care figurează şi Herculcs. In alte două epigrafe, Hercules apare asociat o dată cu Venus (Băile
Hercu'lanc I, 18) şi o dată cu Obila (I, 45) 15• Mai semnificative ni se par celelalte
5 Inscripţia CIL, III, 1402 de la Germisara este săpată pe un ahar funerar, textul ei,
În sine, ncavînd legătură cu reprezentarea lui Hercules de pe o altă latură a altarului.
6 Vezi nota 4.
7 Un dativ Hercule: CIL, I, 1134.
8 Cu Q şi în CIL, V, 5010.
9 Aceeaşi formă la CIL, III, 10837; VI, 31158; VII, 1032. O descoperire mai recentă,
cu dativul Herclenti: N. Gostar, în Analele Universităţii Al. I. Cuza din laşi, Istorie, XIX,
1973, 1, p. 69 sqq.
10 Rene Cagnat, Cours d'epigraphie latine, cd. III-a, Paris, 1898, p. 14.
11 N. Gostar, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie laşi, II, 1965, p. 250.
12 Durrbach, P· 126; Boehm, 589-590.
13 La patru inscripţii (I, 42, 48, 49 şi 50) din cauza deteriorării, nu se poate stabili
dacă exista sau nu vreo asociere de divinităţi.
14 Aceste inscripţii au fost considerate ca atare de cei care le-au editat: C. Daicoviciu,
în A/SC, I, 1928-1932, p. 84; I. H. Crişan, în SC/V, V, 1954, p. 603-605; vezi şi
Macrea, p. 379-380. După părerea noastră, ele nu reflectă însă sincretismul În adevăratul
Înţeles al termenului (M. Bărbulescu, în Al/A, XX, 1977, p. 284-285).
1~ Despre enigma,tica
divinitate (celtică?) Obila: RE, XVII, 2 (1937)i col. 1974
(F. Heichelcheim).
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cinci cazuri de asociere, toate gra1toare pentru caracteristicile cultului Jui Hercules în Dacia:
cu 1.0.M. şi Liber Pater (Potaissa - I, 37), cu Genius loci şi Fontes Calidae (Băile Herculane - I, 17), cu Diana şi, probabil, AI'ol,lo {sau 1.0.M. şi Iuno?; Sucidava I, 27) 16
şi gruparea de două inscripţii, Într-una asociat cu Silvanus (Deva, I, 30), În cealaltă cu
Silvanus Domesticus şi Terra Mater (Apulum, I, 7) 17•
Se cuvine făcută o rem-arcă privind epitetele lui Hercules în asocieri. O singură dată
(Potaissa, I, 37) din
cele nouă cazuri de asociere, Hercules poartă un epitet (Invicnis) 18 •
Dedi-canţii inscripţiilor Închinate lui Herculcs se recrutează din toate categoriile sociale, Apar 44 donatori (inclusiv două persoane care s-au îngrijit, au admis ori au asist•at
la ridicarea a1ltarelor: curante, sub ettra) În 39 de epigrafe. Militari de diferite grade şi
veterani sînt 12 (ceea ce, raportat la numărul dedicanţilor, înseamnă 27,30/o); demni·tari
civili sînt 8 (18%); preoţi, ,inclusiv un augusta-I, sînt şase (13,60/o) şi şase sclavi (13,60/o).
Restul de 12 persoane, care nu-şi specifică ocupaţia (11 bărbaţi şi o femeie) alcătuiesc un
procentaj - 27,30/o - egal cu al militarilor.
Militari s'Înt: P. Catius· Sabinus, tribunus militum Leg, XIII Gem., a cărui dedicaţie
de la Apulum (I, 11) se datează prin ultimii ani ai secolului al Ii-lea şi începutul celui
următor 19 , Pannonius Maximus, prae/ectus equitum Alae li Pannoniorum, care se îngrijeşte
de ridicarea inscripţiei de la Gherla (I, 32) 20 , L. Pompeius Celer, prae/ectus cohortis I
Ubiorum, dedicantul unei inscripţii (I, 22) la Băile Herculane, Trosius Crispus, centurio · în
legiunea a V-a Macedonica, a cărui dedicaţie (I, 38) e databilă în prima jumătate a secolului
al III-lea21 , Gcminius Aelianus, bene/iciarius Legati, probabil din Leg. XIII Gem. (I, 4) 22 ,
Q. Ennius lanuarius, bene/iciarius consularis la Potaissa (I, 36), C. Valerius Meleagcr, miles
cohortis X/li/ Urbanae (I, 47), patru veterani - Iulius Victor (I, 13), T. Aurelius Geminianus (I, 20), M. Iulius Proclianus (I, 26) şi Domesticus (?) (I, 48). Printre dedicaţiile
militare se numără şi inscripţia de la Deva, ridicată de o vexilaţie a Leg. XIII Gem., condusă de Aurelius Arimo (I, 30).
Cei opt demnitari civili sînt: Simonius Iulianus, praeses Daciarum, în prima jumătate
a veacului al Iii-lea (I, 24), C. Iulius Gallus, legatus augg. pr. pr. prin primii ani ai secolului al 1:11-lea (I, 15) 23 , M. Veracilius Verus, leg. aug. pr. pr. (I, 32), Calpurnius Iulianus,
leg, aug. pr. pr. al Dacici Superior (I, 17), a cărui dedicaţie de la Băile Herculane se datează la mijlocul secolului al LI-lea24, P. Aurelius Hammonius Junior, proc. augg., prin 244-249
(I, 34) 25 , Iulius Paternus, procura-tor al Daciei Apulensis, Malvensis sau procurator al vă
m~lor Illyricului prin anii 211-217 26 care se îngr.ijeştc de ridicarea unei inscripţii la Băile
Herculanc (I, 16); P. Claudius Iulius decurio coloniae Drobetae (I, 21) şi M. Opellius
Maximus, decurio Montanensium (I, 28).
16 Lectura [Apolli]ni et Herculi et Dianac ... (/DR, II, 193; C. C. Petolcscu) ni se
pare mai probabilă decît [lovi? ct? lu.no ]ni et Hcrculi et Dianae. . .
,
17 Pentru asocierile lui Hcrcules: Peter, 2950, 2961;
Boehm) 587-593; Bayet, p.
278-281, 333-337; Latte, p. 216.
18 O explicaţie (nesatisfăcătoare pc de-a-ntregul) ar fi însăşi scrierea „lapidară". Aceeaşi
cGnstatare, a rarităţii epitotelor în inscripţiile cu asoc1en, s-a făcut şi În cazul epigrafelor
dedicate Dianei (M. Bărbulescu, În Dacia, XVI, 1972, p. 208).
19 I. H Crişan, în SC/V, V, 1954, p. 603-605.
20 Russu, DPI, p. 78.
21 Idem, în A/SC, III, 1936-1940, p. 325-330.
22 Macrea, p. 191.
23
Tudor, Oraşe, p. 27; Macrea, p. 81.
24 I. Piso, În Rămisches ăsterreich, 3, 1975, p. 179-180.
25 C. Daicoviciu, în A/SC, I, 1, 1928-1932, p. 84-85.
26 I. I. Russu, în SC/V, IV, 1953, p. 791; Macrea, p. 163.
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Din corpul preoţesc fac parte: RegimlS sacerdos, prin a. 177-17927 la Apulum (I, 8),
Aurelius Gaius şi Aurelius Ingenuus, sacerdotes la Potaissa (II, 37), Q. V~bius Amilus,
augusta/ din Ulpia Traiana care închină o epigrafă la Băiile Herculane _(I, 23) şi Lucilius
Felix şi Domitius Hercu,lanus, magistri cultorum llerculis la Micia (I, 40).
Deşi numărU') relativ mare al sclavilor (13,60/o din totalul dedicanţilor care-şi specifică
poziţia

socială) este, după părerea noastră, grăitor pentru un anume aspect aJ acestui cult
în Dacia (care va fi expus mai departe), fenomenul respectiv nu trebuie să ducă la concluzii
întrucîtva inexacte cu privire la situaţia generală şi starea materială a masei sclavilor din
Dacia. Cei şase solavi ocupă, desigur, o poziţie privilegiată În „ierarhia" sclavilor; deţin
posturi care le permit strîngerea unui peculium. Syntrophus (I, 16) este un vilicus al stăpî
nului Iulius Paternus, deci un administrator-intendent, mai mare peste alţi sclavi-; Felix
(I, 19), sclav al arendaşului de vamă T. Iulius Saturninus, deţine În a. 157 o funcţie (EXPR ?)
în cadml serviciului vamal 28 • Eutyches (I, 25) este actor al lui P. Aelius Antipater, membru
al uncia dintre cele mai cunoscute şi mai bogate familii din Apulum 29 ; îndeplinind această
funcţie de administrator, Eutyches era şi om de încredere al stăpînului, dovadă că îl însoţeşte li Băile Herculane (excludem ipoteza ca un sclav, fie şi actor, îşi putea permite, În
altă formă, o şedere la băi). Adarnas (I, 5) şi Callistus (I, 6), de asemenea, trebuie să fi
fost sclavi din imediata apropiere a stăpînilor lor, din moment ce pentru sănătatea acestora
ridică altare lui Hercules.
Nu-şi specifică ocupaţia următorii: Aelius Ties Aur ( ... ?) la Ampelum (I, 43), Gorgias Posidonius, Iulius Herculanus, Valerius Po ... , M. Lucilius Threptio, Iulius Gaianus şi
Aurelius Vetustinus la Apulum (I, 12, respectiv 13, 10, 44, 7, 3), Mercurius Pr ... la Băile
Herculane (I, 18), Iulius Marcellinus la Germisara (I, 31), Aurelius Capito la Napoca
(I, 29) şi Aurelius Dubitatus la Potaissa (I, 39). Printre dedicanţi se afJă şi o femeie, Iulia
Maximina, la Apulum (I, 2).

Situaţia acestor dedicanţi (27,30/o) se poate clarifica doar parţial. Excludem posibilitatea încadrării unora dintre ci în rîndurile sclavi'lor, datorită numelor. Pe de al,tă parte,
este probabil ca aceştia să nu fi deţinut fu~qii administrative sau preoţeşti, nici să fi
avut vreun grad militar, oricît de neînsemnat, deoar~cc, în aceste cazuri, ocupaţiile, poziţia
lor socială, titlurile lor, ar fi fost menţionate În inscripţii. Ei trebuie să facă parte din
masa oamenilor de rînd, unii cetăţeni, alţii simpli incolae, agricultori, meşteşugari şi negustori.
Iulius Herculanus, de pildă, frate probabil cu Iulius Victor, veteran, cu care împreună ridică
o inscripţie Ia Apulum (I, 13) era un mic cultivator de pămînt, împreună cu fratele său
eliberat din armată. Iulius Gaianus de la Apulum (I, 7) se ocupa cu exploatarea Într-un
f d oarecare a bogăţiilor pămîntului, de vreme ce închină altarul lui Silvanus Domesticus,
Terra Mater şi Hercules. Pentru Aelius Ties (?) de la Ampelum (I, 43) s-a propus Întregirea aur(arius) 30 • ln ceea ce-l priveşte pe Iulius Marcellinus, care inchină un altar lui
Hcrcules la• Germisara (I, 31), acesta era probabil negustor din collegium Galatarum men\iona,t pe epigrafă 31 •

Fiind lipsiţi d~ alte indicaţii, în afara numelor, acestea, chiar în cazul păstrării unor
tria nomina, nu ne pot ajuta prea mult la stabilirea apartenenţei etnice a pur,tătorilor lor,
c1edicanţii altarelor lui Hercules din Dacia. Majoritatea au nume romano-italice, dar se află
27
28

29
JO
31

Macrea, p. 74.
I. I. Russu, op. cit., p. 788, 789; IDR, III/1, 60.
Macrea, p. 277.
Al. Popa, În Apulum, IV, 1961, p. 271-272.
Macrea, p. 253.

https://biblioteca-digitala.ro

223

CULTUL LUI HERCULES

şi cîteva nume greceşti: Gorgias Posidonius (I, 12) 32 , C. Valerius Meleager (I, 47) 33 , sdavii

CaJli5tus (I, 6) Adamas (I, 5), Eutyches (I, 25) şi Syntrophus (I, 16) 34 • P. Aelius Hammonius lunior (I, 34) are nume egiptea.n35 , iar Aurelius Arimo (I, 30) u',a.niialn (?0 36 ;
37
M. Opellius Maximus (I, 28) este originar din Moesia , stabilit În Dacia; Pannonius Maximus (I, 32) este pannon 38 , iar Trosius Crispus (I, 38) este de origine veneto-histriană 39 •
(Observaţia lipsei numelor traco-dacice va fi dezbătută mai departe).
Reprezentările figurate ale lui Hercules, ca şi inscripţiile, sînt răspîndite În toată Dacia,
astfel: ia BăiJe Herculane şi fa Turda (Potaissa) - cite nouă, la Alba llllia (Apulum) şi
Sarmizegetusa (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) - cite şapte 40 , la Reşca (Romu/a), - cinci, la
Drobeta-Turnu Severin (Drobeta) 41 şi la Celei (Sucidava) 42 cîte patru, la Cluj-Napoca
(Napoca) şi la Geoagiu (Germisara) - cite trei, la Cioroiul Nou, Veţel (Micia) şi Moigrad
(Porolissum) - cite două; cîte o reprezentare figurată s-a găsit la: Pojejena, Sălaşul de
Sus, Jupa (Tibiscum), Războieni-Cetate, Gîrla Mare, Gura Baciului - Cluj-Napoca, Ciucsîngiorgiu, Răcari, Slăveni, Sviniţa, Orşova, Tihău şi eventual, Ciopeia şi Sîntămăria
Orlea43 • La acestea se adaugă şase reprezentări cu loc de descoperire necunoscut şi alte
zece, nesigur ca provenind din Dac:a. Mai există două fragmente de vase de la Cr.isteşti,
ornamentate cu chipul şi însemnele lui Hercules.
Aceste

reprezentări,

fiind

diferite ca

stil,

tehnică

şi

Întrebuinţare,

trebuie

tratate

diferenţiat.

Majoritatea (În Repertoriu - II A) formează cele care constituie obiecte legate direct
de cult: statuile din lăcaşurile de cult, reliefurile În piatră şi statuetele de bronz depu,c tot
acolo ca ex-voto-uri din partea credincioşilor, sau aşezate În larariile domestice. Din această
categorie liP5esc în Dacia (deocamdată; Întîmplarea îşi spune probabil cuvînml) reprezentările de teracotă. Este dificilă discernerea reprezentărilor care constituiau obiecte d~ mit
destinate adoraţiei credincioşilor de· cele care erau simple ex-voto-uri şi care, evident, se
găseau În număr mult mai mare. Distincţia pc care o face V. Muller Între K1'ltbild ş1
Gotterbild 0 este greu de aplicat în cazul imaginilor lui Hercules descoperite în Dacia. O
reprezentare care Însemna sigur Kultbild (în accepţiunea dată de Muller termenului) ar
fi statui,a colosală ale cărei fragmente s-au descoperit recent în templul zis „al lui Malagbel"
de la Ulpia Traiana45 • în aceeaşi categorie s-ar putea încadra statuia de la Băile Herculane
(H, 6) şi capul unei statui de La Sucidava (II, 14). Dăm dreptate însă lui Ernest Will cînd
consideră că nu numai statuile pot fi imagini de cult, ci şi reliefurile, şi că, prin urmare,
32 A. Kerenyi, Die Personnennamen von Dazien, Budapest, 1941, nr. 1970; I. I. Russu,
L'onomastique de la Dacie romaine, în volumul L'Onomastique latine, Paris, 1977, p. 358.
33 I. I. Russu, În SC/V, XXIII, 1972, p. 121-123; Idem, L'onomastique ... , loc. cit.
34 Idem, în AISC, IV, 1941-43, p. 197; Tudor, IS, p. 77.
35 C. Daicoviciu, loc. cit.; I. I. Russu, op. cit., p. 224-225, nr. 22; S. Sanie, în
ActaMN, X, 1973, p. 160.
36 I. I. Russu, op. cit., p. 224, nr. 3; S. Sanie, op. cit., p. 154-155.
37 I. I. Russu, în ActaMN, IV, 1967, p. 93.
38 Russu, DPI, loc. cit.
39 Idem, în A/SC, III, 1936-1940, p. 325-330.
40 La Sarmizegetusa: II, 33, 34, 42 (?), 43 (?), 83 (?), la care se adaugă fragmentele
statuii colosale descoperite în templul lui „Malagbel" (vezi nota 4) şi o statuetă de bronz
descoperită În incinta complexului de temple dedicate lui Aesculapius şi Hygia în cursul
recentelor cercetări (D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Monuments, nr. 41, pl. CXV).
41 Sau cinci (o informaţie neclară, Tudor, OR, p. 389).
42 Sau cinci, in acest caz la Romula rămînînd patru.
43
În acest caz la Sarmizegetusa - numai cinci.
44 RE, Suppl., V, s.v. Kultbild, 472.
45
Vezi nota 4.
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limitele dintre Kultbild şi Gotterbild pe care V. Muller le credea foarte clare sînt de fapt
confuze 46 • lntr-adevă,r, un relief cu scene multiple de felul celui de la Sarmizege~a (II, 33),
model de Gotterbild prin mişcare şi prezentarea aqiunii, putea constimi obiect de veneraţie
într-o „capelă" a palatului Augustalilor, în lipsa unei statui.
O altă categorie (II B), mai puţin numeroasă, o formează reprezentări-le lui Hercules
pe diferite obiocte care nu au legătură directă cu cultul şi deci care, la prima vedere, ar
părea mai puţin concludente pentru cercetarea noastră: chipul său sculptat în pietre semipreţioase (geme· purtate ca bijuterii dar şi talismane totodată), apoi înfăţişat pe vase47 , pe
aplici cu Întrebuinţări diverse etc. Dar acestea trebuie studiate nu numai pentru valoarea lor
din punct de vedere iconografic, ci şi datorită faptului că pot arunca chiar anumi.te lumini
asupra cultului. Pe de altă parte, existenţa însăşi a unui asemenea lot de reprezentări ilustrează, credem, tocmai măsura popularităţii cultului.
Jn fine, o a treia categorie care se constituie ca un grup bine definit prin funqionalitate, o formează reprezentările eroului pe monumentele funerare. (Repertoriu II C).
Această ordonare a materialului figurativ nu ţine seama, evident, de tipurile iconografice. Acelaşi tip iconografic se întîlneşte în toate cele trei categorii „funcţionale" de
reprezentări. Nu există, de pildă, un tip iconografic specific reprezentărilor de pe monumentele funerare: indiferent de ipostaza în care apărea eroul, chipul său consti,tuia simbolul luptei cu forţele lumii „de dincolo" (aducerea lui Cerberus pe pămînt), simbolul
<lobîndirii vieţii veşnice. Mai presus de tipare iconografice, răzbătea necesitatea aflării unui
tovarăş Încercat pentru călătoria în Împărăţia umbrelor; necesitatea de a fi asemenea celui
care, supus la munci supraomeneşti, a sfîrşit prin a fi primit în nndul nemuritoriior, ideea
însă~i a răsplăţii, a vieţii veşnice, realizîndu-se în acest chip.
ln privinţa redării plastice a înfăţişării eroului, gustul provinciei se orientează, după
spre două tipuri iconografice principale. Unul îl prezintă Într-o atitudina
mîndră, de învingător, o poziţie aproape hieratică: de obicei tinăr, cu măciuca (clava)
scurtă lăsată În jos, blana leului din Nemeea aruncată neglijent peste braţ, în mină întinzîn<l merele Hesperidelor. Un al doilea „tipar" favorit Daciei ar fi cel care ~l reprezintă obosit, Într-o poziţie de odihnă, sprijinit Într-o ghioagă lungă, prinsă subsuoasă ca
o cîrjă. Un braţ atîrnă de-a lungul măciucii, celălalt e dus la spate.

părerea noastră,

Prototipuri foarte cunoscute nu lipsesc nici într-un caz, nici În celălalt. În primul,
ar fi statuia colosală de bronz aurit descoperită la Roma şi cunoscută sub numele „Herculcs Mastai:" (vezi fig. 1/2 din prima parte a studiului). Eroul tînăr, nud, e prezent21
În picioare, cu măciuca În mina dreaptă, în prelungirea braţului. 1n palma stingă ţine merele Hesperidelor, rar peste antebraţul stîng cade blana leului din Nemeea48 • Acest tip iconografic este ilustrat bine şi de o altă superbă reprezentare, cunoscută sub numele „Hercules
Giustiniani" 49 • Celălalt tip iconografic frecvent în Dacia, Hercuies obosit, sprijinindu-se pe
măciucă, cu greutatea corpului vizibil inegal repartizată pe picioare, cu o mină la spate,
î~i arc originea în arta greacă a secolului IV î.e.n. şi un model celebru - ,,Hercules Farnese" semnat de Glycon, tip atribuit lui Lysipp 50 (fig. 1/1). Reluat de copiştii romani, aceştia
46

E. Will, Le relief cult1tel greco-romain, Paris, 1955, p. 19-22.
Problema valorii reprezentărilor figurate de divinităţi pe vasele ceramice pentru
o istorie a 1religi:ilor: a fost ridicată mai nou şi de G. Popilian, Gh. Poenaru-Bordlea, în
SC/V, XXIV, 1973, p. 256.
48 Furtwiingler, 2179 a; Durrbach, p. 122; R. Cagnat V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, I, Paris, 1916, p. 426, fig. 218.
49 Reinach, I (1906), p. 468, pi. 794, nr. 1969 A.
50 Diirrbach, p. 121; Reinach, I (1906), p. 465, pi. 789; R. Cagnat -:- V. Chapot,
op. cit., p. 426-427.
47
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i-au aşezat în palmă merele din grădina Hespcridclor5 1 ; cu această inovaţie e prezent tipul
Farn·ese şi În Dacia.
T.ipului iconografic „Mastal Giustiniani", cu numeroase variante, îi aparţin relieiurile de la Apulum (II, 4), Drobeta (II, 21 ), Sarmizegetusa (II, 34 ), Sălaşul de Sus {II, 35;
fig. VIIl/2), Războieni-Cetate (II, 28), unul cu loc de descoperire necunoscut În Oltenia
(II, 48), statuetele de bronz de la Ciucsîngiorgiu (II, 18; fig. X/3), Romula (II, 31) şi
Sviniţa. (II, 37; fig. III), statuile de la Sucidava (II, 13) şi Romula (II, 30), statuia funerară de la Napoca (II, 75; fig. V1II/1) şi un relief pc monument funerar la Potaissa
(II, 80; fig. VII/ 3 ).
· Tipului „f-arncsc" îi aparţin: o statuie de h Băile Herculane (li, 8), cite una de la
Drobeta (II, 20), Napoca (II, 19) şi Sucidava (II, 14 ), relieful de la Apulum (II, 3;
fig. Vl/1) - o variantă cu mina dreaptă În şold şi cu arc pes.te măciucă, atribut care dovedeşte ne~unoaşterea de către sculptor a tipului Farnese original, fără arc 52 - , statuetele de
pilastru de la Napoca (II, 76; fig. IX/2) şi pc un monument funerar de la Apulum (II, 73).
bronz de la Romula (II, 29) şi una din Banat (II, 46; fig. 1/3), reprezentarea pe un

în afara acestor

două

tipuri principale, Herculcs apare în plastica

figurativă

din

Dacia în multe: alte ipostaze.
Dintre acestea, trebuie menţionată poziţia cu clava pe umărul drept, cum apare pc
relieful de la Apulum (II, 2), pe doi pereţi de sarcofage (Geoagiu, II, 78 şi Sarmizcgetusa
sau Sîntămăria Orlca, II, 83; fig. IX/3) sau ridicată deasupra umărului (statuetele de bronz
cu provenienţă necunoscută - II, 49, 50, 6.3 - fig. XI;2, 1, 4).
Uneori, exuvia leonis îi acoperă capul şi În acest caz, labele se Înnoadă
eroului ca în cunoscutul bust al lui Commodus travestit în Hcrcules, descoperit
Aşa apare pc peretele de sarcofag de la Sarmizegetusa (II, 83; fig. IX/ 3),
bronz de la Germisara (II, 67), În trei statuete de bronz, de la Slăveni (II,
(II, 41; fig. X/2) şi loc necunoscut (II, 49; fig. XI/2), bustul de marmură
lissum (H, 25) şi pe fragmentul de relief de la Gîrla Mare (II, 23).

peste pieptul
pc Esquilin53 .
pe aplica de
36), Potaissa
de la Poro-

Incidental apar În Dacia alte scheme iconografice: cu măciuca în mîna stingă şi o
În cca dreaptă (Băile Herculane, II, 5) sau Hercules copil (atît r~prezentarea cit şi
provenienţa din Dacia nesigure II, 62). Ambele tipuri provin, ca de altfel iconografia
lui . Hercules aproape integral, din arta greacă; primul este probabil praxitelian5 \ iar al
doilea elenistic. Din arta greacă a sec. IV Î.e.n. provine şi reprezentiarea lui Hercules însoţit de unul din copiii săi, Telephus ori Hyllus. De altfel, legenda consemnînd Întîlnirea
lui Hercules cu fiul său Telephus numai cînd acesta era mare 55 , copi[ul reprezentat uneori
în brnţele eroului ar trebui identificat mai dcgr.abă cu cdălalt fiu al său - Hyllus. Un
splendid exemplar de acest gen s-a descoperit la Băile Herculane {II, 6; fig. 11)56 • Nu
uebuie să mire apariţia foarte rară a acestor tipuri În Dacia, deoarece nici altele, de ori. gine mai recentă nu apar dccît izolat în provincia traiană. Hercules Bibax, creaţie romană,
mult răspîndită În epoca impcrială57 , e Întîlnită în Dacia, după părerea noastră o singură
dată, la Răcari (II, 27).
cupă

51 Furtwăngler,
52

2174.
Arcul ca atribut al lui Hercules e caractensuc artei greceşti arhaice. începînd cu
secolul IV Î.e.n. el devine tot mai rar (Durrbach, p. 116, 121).
53
Pericle D:1cati, L' arte classica, Torino, 1920, p. 794-795, fig. 758.
54 Diirrbach, p. 121. ·
55. Diirrbach, p. 103.
56
Analogii la Reinach, I (1906), p. 152, pi. 302, nr. 2002 şi p. 471, pi. 800, nr. 2003.
57
Furtwăngler, 2181; Durrbach, p. 122; R. Cagnat V. Chapot, op. cit., p. 427.
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Pc lingă aceste reprezentări, Hercules apare deseori surprins Într-una din isprăvile .sale.
Dintre cele 12 cuno">Cutc „munci", subiectul de predileqie în Dacia pare a fi lupta rn
leul din. Ncmeca. Acy1.sta c înfăţişată de un relief de la Cioroiul Nou (II, 16) şi pe două
mom,mmte funerare (Germisara - II, 77; fig. V/1-2 şi loc neprecizat - II, 84). Acelaşi subiect apare ,i p~ bolta unei construqii funerare din Porolissum (II, 79), Într-o tratare
deosebită, dublată de un pronunţat .,provincialism" (fig. IX,'1). Uciderc.1 hidrei din Lana
este în_făţişată, posibil, pc peretele unei acdicula, la Micia (II, 82). Prinderea cerbuh;i cu
coarne de aur din Ker) neca apare pe un fragment de relid (Sarmizegctusa, Micia ori Germisara - II, 43)58 şi pc relieful de la Sarmizcgctusa (sau Ciopcia - II, 42). Deşi în_ stare
fragmentară, relieful II, 43 păstrează suficiente elemente (fig. VII/1) înclinarea corpului
lui Hercu\cs, ridicarea forţată a capului cerbului - care trădează poziţia eroului, asemănă
toare cu cca binecunoscută a lui Mithras: cu un genunchi pe corpul animalului, apucîndu-1
de coarne. Ea se poate Înscrie În tipul „Nikc sacrificînd taurul"; :tot aşa .:tpar şi alte divinităţi ca:rc sacrifică sau îmblînzesc un animal (Artemis - Diana, Eros ctc.) 59• Capul taurului
din Creta apare sub măciuca eroului În statueta de la Romu!la (II, 30), În alta de b
Cioroiul Nou (II, 17) şi Într-o splendidă statuie de la Băile Herculane (II, 6; fig. II). o~)i
nu posedăm din Dacia nici o reprczcntar.! a obţinerii merelor de aur din grădina Hesperidelor, în tipul Mastai - Giustiniani şi chiar În tipul Farnese, Hcrcules apare deseori cu
cele trei mere ca atribut. Cu paznicul Infernului, Cerberus, Hcrcules e înfăţişat pe un perei('
de sarcofag (II, 83; fig. 1Xj3) 60 , tot acolo apare şi Mercurius (Hermes psihopomp) 61 ; camce.1
de la Drobeta (U, 66) a surprins momentul luptei cu Cerberus.
Dar nu numai cele 12 munci, ci şi alte fapte vitejeşti ale eroului sînt înfăţişate pc
monumentele din Dacia: lupta cu Antaeus (un bronz de la Orşova - II, 26 şi o gcm:i
de la Romula sau Sucidava -II, 68); cu capul unui duşman înfrînt e reprezentat la Răz
boieni-Cetate (11, 28) 62 , iar un monstru marin (?) apare la piciorul său pe rdieful unui
sarcofag de la Băile Herculane (II, 74; fig. IV).
Isprăvile lui Hcrcules erau înfăţişate uneori laolaltă pe acelaşi monument. Un relief
care r::prczenta probabil toate cele 12 munci s-a descoperit mai demult în palatul Augustalilor din Sarmizegetusa (II, 33). Scenele depistate de noi printre fragmentele pa~trate
întruchipau lupta cu leul din Nemcea63 , lupta cu taurul din Creta (sau aducerea boilor
lui Geryon ? = fragmentul d) şi, probabil, prezentarea mistreţului de pe muntele Erymanthus lui Eurystheus (fig. VI/2). Ipotetic, fragmentul e) făcea parte din scena uciderii păsă
rilor stimfalide, În imagine apărînd două arcuri şi tolbe cu săgeţi. Un relief asemanator, cu
o iconografie bogată, va fi fost şi cel din care un fragment s-a descoperit la Gîrla Marc
(II, 23). Interesul deosebit pe care-l suscită acesta constă în înfăţişarea luptei cu Cacus, unul
din foar,tc puţinele episoade cu care a contribuit Roma la îmbogăţirea mitologiei lui Her-

~s Analogic la A. Baumeister, Denkmăler des klassischen Altertums, Miinchen - Leipzig,
1884, I, p. 600, fig. 728.
59 E. Will, op. cit., p. 172-173.
GO Analogic la Reinach, IV (1910), p. 133, nr. 1.
61 O scenă cu Hercules, Cerberus şi Hermes pe un monument funerar din Tarent (Franz
Cum-0nt, Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains, Paris, 1966, pi. I, 3, p.
29 nota 1).
62 Merită subliniat felul în care este redat capul duşmanului învins, sub piciorul stîng
al lui Hercules. Acest tipar iconografic, foarte vechi (Afrodita Urania, opera lui Fidias,
avea piciorul pus pe o broască ţestoasă; Apollo din Patras pune piciorul pe un cap de
taur etc.) devine o modă începînd cu epoca elenistică (E. Will, op. cit., p. 137). în Dacia
reprezentările de acest fel sînt rare.
63 Analogii la Reinach, I (1906), p. 467, pi. 792, nr. 1977 A; II (1897), p. 237, nr. 4;
III (1904), p. 73, nr. 4, p. 249, nr. 7.
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cules64 • In sfîr.şit, un al treilea .relief din această categm'ie, descoperit la Tibiscum (II, 24)
înfăţişa, în două registre, mai multe isprăvi (lupta cu leul din Nemeea, aducerea Cerberului etc.) 65 •
. Asemenea relief uri, cu scene multipie, d~sfăşurau legenda herrnleană Într-o suită dc
cpiwade, ,,narînd-o" privitorului. Plastica figarativă compunînd adevărate „cărţi de 11nagini în pia:tră"GG juca un rol deosebit În crearea unor trăiri religioase, În ră~-pîndirea unui
mit clasic în provincia carpa:to-danubiană 67 •
Dintre al te aventuri ale eroului, şederea la regina Omphale era cunoscută artiştilor
Jin Dacia, în cazul în care din provincia trai.ana provine gema păstrată în Muzeul Brukenthal (li, 70): Omphale poartă atributele lui Hercules. Aceleaşi atribute (măciuca şi
pielea leului) sînt purtate şi de un amoraş reprezentat pe toarta unui vas de la Cristeşti
(II, 65). Amora~ii ştrengari care-i fură ghioaga sînt o creaţie a artei alexandrine 68 •
Auibutelc cu care apare Hercules În Dacia sînt măciuca (clava), pielea Icului din
;\J'emeea (exuvia leonis), merele Hesperidelor; foarte rar apare arcul sau cupa.
Asocierile în reprezentări nu cunosc un repertoriu prea bogat: cu lupiter (II, 42), cu
I upiter şi cu Liber (II, 38; fig. VII/4), cu Pluton, Proserpina şi Mercurius (II, 2), cu
Liber şi Mercurius (II, 76) sau numai cu Mercurius (II, 83) şi, probabil, cu Apollo şi Diana
(IJ, 52). Desele asocieri în plastica funerară cu Mer-curius se explică prin atribuţiile psihopompe ale acestuia, iar a5ocierea cu Liber se datorează unei „mode imperiale" 69 •
O atenţii.: deosebită merită pilastrul de calcar (II, 76) descoperit probabil la Napoca.
Decorat in două registre cu figurile lui Liber, Hcrcules şi Mercurius (fig. IX/2), prezintă
o a~ociere care, după cum am demonstrat în altă parte 70 , asigură caracterul funerar al piesei,
mai exact apartenenţa pilas~rului la o construeţie funerară de mari dimensiuni (aedicula
sau mausoleu). Ipoteza este întărită de una din atribuţiile Jui Hercules, aceea de protector
al pragului locuinţei şi al porţilor 71 (de aici derivă epitetul a11teportanus12 ). Şi cum această
calitate se pare că o împărţea cu Diana73 , Înţelegem rostul redării arcului şi· a tolbei de
săgeţi, atribute simboluri care înlocuiesc imaginea zeiţei 7 ~.
Din analiza monumentelor figurative ale lui Hercules În Dacia, se observă că unele
dintre ele ii reprezintă într-o ţinută maiestuoasă, de zeu (mai ales tipul Mastai'), altele îl
surprind În plină activitate trudnică de erou. Graniţa dintre -cele două concepţii şi două
moduri de Întruchipare este foarte labilă. De aceea, ni se pare dificil şi chiar nepotrivit
a face distinqie Între Hercules „erou" şi Hercules „zeu", mai ales în timpul Imperiului,
cînd această diferenţiere, observabilă mai demult, era ştearsă 75 •

•
64

Bayet, p. 214-215.
6
:; T. Simu, Indicatorul obiectelor mat importante păstrate î11 Muzeul Judeţului Severi11,
Lui;oj, 1943, p. 21, fig. 25.
uu E. Will, op. cit., p. 418.
67
M. Bărbulescu, E. Nemeş, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p, 319-320.
GB Durrbach, p. 114.
69 Septimius Severus, în afara importanţei pe care o acordă lui Serapis, repune în
onoare pe Hercules şi Liber, cărora le ridică un templu la Roma, iar în anul 204 aceştia
apar pe monede, consideraţi Dii patrii (Franz Altheim, La Religion romaine antique, Paris,
1955, p. 290). Din această epocă ciclurile lui Hercules şi Dionysos sînt redate adesea împreună (E. Will, op. cit., p. 454). Vezi .şi nota 101.
70 M. Bărbulescu, în Al/A, XIX, 1976, p. 267-274.
71 Peter, 2958; Durrbach, p. 127.
72 CIL, V, 5534.
73
Bayet, p. 281.
74 M. Bărbulescu, Atributele divinităţilor în plastica Daciei şi a Dobrogei romane: între
decor şi simbol, comunicare la Sesiunea Muzeului din Constanţa, octombrie 1977.
75
Durrbach, p. 110.
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Prezentarea materialului epigrafie şi figurativ lasă să se întrevadă numeroase .aspecte
ale cultului lui Hercules: în Dacia, ca În restul Imperiului, Hercules Înseamnă o divinitate
complexă. De aceea, îngustarea sferei de atribuţii ale lui HercUJles, acrentuarea unora şi,
•mai ales, prezentarea uneia singure, înseamnă săr;kirea în conţinut a unui cult larg răs
pîndit tocmai datorită multiplelor însuşiri ale zeului. După părerea lui M. Macrea76 Hercules era adorat „mai ales ca zeu tămăduitor", în timp ce D, Tudor 77 accentuează caracterul militar al zeului, apropiindu-I de Mars. Numai studiul întregului material poate scoate
la iveală multiplele faţete ale cultului lui Hercules În Dacia.
a) Hercules divinitate militară, zeit al forţei fizice, apăriitor de primejdiile litptei
este un concept larg raspîndit În epoca imperială 78 • In Dacia, mai multe observaţii susţin
prezenţa acestui aspect al cultului lui Hercules. Din 29 de localităţi cu descoperiri cert
legate de cultul său, în 17 avem trupe mai mult sau mai puţin numeroase, iar unele descoperiri (Drobeta, Răcari etc.) s-au făcut chiar pe teritoriul castrelor. Cel mai frecvent epitet
este lnvictus (12 cazuri din 25), iar militarii formează un procentaj mare printre dedicanţi
(27,30/o). Interesant de remarcat că la Potaissa, oraş prin excelenţă militar, din cele cinci
inscripţii care-i sînt dedicate, patru îi conferă cpiternl lnvictus. Oraşe ma,ri ale Dacici, ca
Sarmizegetusa sau Napoca, lipsite de trupe, nu ne dau decît puţine inscripţii. In Dacia nu
apare niciodată asocierea Hercules - Mars, ca şi cum s-ar exclude reciproc; cu toate aces1e,1,
a considera că Hercules ia locul lui Mars prin atribuţiile sale militare incontestabile, că
este un zeu „eminamente militar" 7\ constituie o exagerare. Aspectele următoare ale cultului
său credem că dovedesc aceasta.
-

b) Hercules protector al bog,1ţiilor p,1mîntului80 , e Întîlnit şi în Dacia. Asocierile
din inscripţii cu divinităţi ca Silvanus şi Terra Mater sînt grăitoare. Faptul apoi că monumente închinate lui apar În lumea satului, sau că printre dedicanţi se află mici agricultori,
cum presupuneam mai sus, Înseamnă venerarea unui Hercules Rusticus în mediul rural.
Motivul unei asemenea penetraţii este tocmai atribuţia de divinitate binevoitoare faţă de
bogăţiile solului şi ale subsolului, faţă de fecunditatea turmelor. Dacă Aclius Ties este
aJtrarius (?), (I, 43), devine mai clar mobilul dedicaţiei sale. Deşi în Dacia nu cunoaştem
vreun Hercules Saxanus81 (,,Pietrarul"), întîlnit în alte provincii ( şi În Dobrogea romană 82 ),
totuşi d era considerat, fără îndoială, patronul carierelor de piatră. De aceea altarul vexilaţiei conduse de Arimo s-a descoperit Într-o carieră (I, 30), unde lucrau probabil aceşti
soldaţi, iar în alta, Ila Gura Baciului (II, 53) s-a găsit capul unei statui ce-l în/făţişa.
c) Legat Într-o oarecare măsură de acest aspect, Hercules devine protector al apelor
termale cu proprietăţi curative 83, iar de aici, zeu vindecător. Marele număr de inscripţii
descoperite la Băile Herculane şi Ia Germisara (un sfert din totalul inscripţiilor Închina te
lui În Dacia), numeroasele reprezentări figurate descoperite tot acolo, epi retul Sal1etifer şi
asocierea cu Fontes Calidae, pledează pentru această calitate a lui Hcrcules. Din şirul
1

Macrea, p. 362.
Tudor, OR, p. 389.
;a Peter, 2938; Preller, p. 654; Diirrbach, p. 111-127; Boehm, 589-590; Bayet,
p. 323-3.B.
7 ~ Tudor, loc. cit.
bO Preller, p. 653-654; Peter, 2950, 2966; Diirrbach, p. 116; Boehm, 590-593; Bayet,
p. 358 sq.
Ml Preller, p. 656.
8 ~ Gr.
r-Iorescu, în Analele Dobrogei, XVII, 1936, p. 33-46, cf. D. M. Pippidi.
St1tdii de istorie a religiilor antice, Bucureşti, 1969, p. 288; M. Munteanu, În Pontica, VI,
1973, p. 83.
.
83 Peter, 2956; Diirrbach, p. 127; Boehm, 590-593:
iG
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acestor mărturii trebuie exclusă statueta de la Apulum (II, 2), deoarece Hercules nu apare
acolo împreună cu Aesculapius şi Hygia, cum presupunea: lgna, ci cu Pluton şi Proserpina.
d) Hercules anteporta11us, care apare pe pilastrul unei con9truqii funerare se circumscrie unei sfere mai -largi de acţiuni binefăcătoare ale zeului: nu numai paznic al porţilor,
ocrotitor al casei şi curţii, ci şi al patrimoniului, al bunăstării familiei 81 •

In acest context trebuie luat În considerare şi aşa numitul nodus Herrnlaneus (înnodarea labelor de ·la blana leului din Nemeea peste piept sau peste umăr) care, în cadml
magiei populare· deţinea un important rol apotropaic 85• Dintre numeroasele reprezentări În
Dacia a vestitului nod, este de remarcat apli,ca de bronz de fa Germisara (II, 67) care,
montată pe un obiect din casă, trebuia să coboare protecţia divină asupra purtăton~lui acestuia. Acelaşi rost îl deţinea imaginea capului său acoperit cu pielea leului ale cărui fo.bc
se Înnodau sub bărbie pe un capitel din Apulum {II, 72). Deşi această reprezentare cs·te
nesigură, apariţia elementelor apotropaice în decorul unor capiteluri este certă şi perfect
explicabilă 86 ; nodus Herculaneus pc un fragment arhitectonic şi ideea Însăşi a unui Hercules
anteportamis se înscriu m aceeaşi sfer:i de manifestări binevoitoare ale :zeului faţă de casă
şi famiaie.
e) Deşi asocierea cu 1v1ercuri•.1s În plastica figurativă din Dacia se datorează, după
dintr:.- caracterul de „psihnpompo~" al lui Mercurius cu cel funerar
al lui Herculc<, ~c poate surprinde ~i în provincia traiană un Hercules al negustorilor (care
în al~ zone ale Imperiului e legat neîndoielnic de Mcrcurius 87). De aceea i se Închină
collegium Galatamm, compus <lin negustori (J. 31). Nu este Jipsit de interes a aminti ş1
că unul din dcdican\i, Felix (I, 19) lucr:::ază în cadrul serviciuhii vamal.

părerea noastră, relaţiei

f) Herwles - ,,erort exemplar": zert al sclavilor şi divi11it,ite funerară. Ideea „eroului ex:emplair" ni se pare că se poate aplica divinităţii studiate de noi în două privin\e:
În ceea cc are Hcrcules dintr-o divinitate a sclavilor şi în aspectuJ funerar al cultului său.
Dacă existenţa „eroului exemplar" mai ales În religiile „ne-clasice" provoc,a o imitatio dei
şi presupunea reactualizarea periodică a actelor exemplare 88 , deci o acţiune, în cazul,, lui
Hercules, ideea „eroului exemplar" o putem adapta În sensul pasiv al contemplaţiei faptelor
sale.-: 13,60/o din dedicanţii care-şi specifică ocupa\ia şi poziţia socială sînt sclavi. Acest
procentaj Întăreşte ipoteza că masele asuprite au manifestat o afecţiune deosebi tă faţă de
Hercules, devenit zeu după· un lung şir de istovitoare munci îndeplinite în condiţii de
sclavie {la Eurystheus). Era un „exemplu" despre „posibilităţile" dinaintea fiecărui ~clav
sau · membru al straturilor de jos ale societăţii. Isprăvile herculeene erau un „model", iar
răsplata de care a beneficiat năştea o speranţă. Chiar dacă inscripţiile ridicate de sclavi
sînt puse pentru sănătatea (pro salute) Împăratului sau a patronului, divinitatea invocată
rămînea, credem, la alegerea d~dicantului; în acest caz se dovede~te încă odată popularitatea
zeului printre sclavi (mli ales că formula pro salute reprezenta o convenienţă; dedicant ră
mîne sclavul şi nu stăpînul pentru a cărui sănătate era implorat zeul). De altfel, o statistică
întocmită mai demult de D. Tudor 89 , privitoare la. numărul inscripţiilor dedicate de sclavi
ş1 liberţi diferitelor divinităţi a<loratc în Dacia este, după părerea noastră edifica•toare pentru
84

Peter, 2948, 2958; Diirrbach, p. 127; Boehm, 593-596; Bayet, p. 281.
Boehm, 594-595.
M. Bărbulescu, în Sargetia, XIII, 1977, p. 241.
87 Latte, p. 216.
88 M. Eliade, Le mythc de l'etemel retozir. Archetypes et repetition, Paris, 1969, p. ! 'i.
34-50; idem, '-e Sacrt' et le Profane, Paris, I 969, p. 75-91.
su Tudor, /5, p. 2Jl--239.
85
66
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cv:d:nţierca afinită\ii sclavilor fată de populam.I erou. l.ăsind la o parte cultul lui I.O.M.
{14 inscripţii ridicate de sclavi şi ,liberţi) şi pc cel al lui Mithras (12 inscripţii) numărul
mare de epigrafe dedicate acestora de către sclavi fiind u5or explicabil în ambele cazuri,
lhiar dacă motiwle diferă 11rmc;iză, pe „locul al treilea~ Hercules )i Silvanus, cu cîte
cinci inscripţii. Statistic, de mai putină favoare se bucură, În ordine, Acsculapius şi Hygia
(4 inscripţii), Diana şi luno (cite 3 inKripţii), Nemc,is (două inscripţii); În cite o singură
inscripţie apar Mars, Mcrcurius, Liber 5i Libera, N.:ptunus, Fortun,1 etc.

în ce privc5te a.I doilea aspect de „erou exempl.u", H.:rrnlcs îl îndeplinea ca divinilegată de cultul morţilor. Dacă pentru sclavi Hercule, este eroul. care din sclav devine

tate
zeu,
Am
lor;

pentru toate categoriile sociale Hercules este ,,eroul exemplar" care a- învins moartea.
amintit deja rostul rcprev:ntării muncilor sale pe monumentele funerare şi simbolul
la fel, motivele asocierii cu Mercurius. Nu lip,ite de analogii În Imperiu 90 , aceste reprezentări au fost deja considerate parte componentă a rep.:rtoriului •mitologic de pe aedicu!a,·
iunerare din Dacia91 • Ac.:st n!pertoriu în,ă c-;te propriu, după cum se vede, şi altor gentiri
de monumente funerare. Conceptele legate de un Hercule, funerar, coroborate cu reprezentările plastice (II C) şi ;v;ocierilc de arnlo duc l.1 concluzi.1 existenţei În Dacia a unui aspect
iunerar al culrnlui eroului, aspect remarcat mai timid (pentru rcldalte provincii) în lucrările
privind religia roman::f 11 •

Deosebit de prcţioas..~ prin informaţia pc care ne-o furnizează este inscripţia de la
Micia I, 40: În provincia traiană credincio,ii 1.eului se grupa.u în asocia.ţii, colegii de cult,
conduse de doi magistri c11ltor11111 1/errnlis. Ascmcne.1 cole~ii sînt cunoscute În Imperiu 93 •
Cei doi magistri de la Mici.1 ~Înt Lucilius Felix ~i Domitit:~ Herculanus; deşi inscripţia nu
specifică situaţia aor social::i, pot fi considcr:tţi liberţi datori t:i faptului că au două· nume
(ca~ul cel m.1i frecvent la liberţii din Dacia, 37 din 87 în statistica lui D. Tudor94}, iar
cele două cognomina, felix şi Herculanus sînt frecvente în lumea .~clavilor şi liberţi.lor 95 •
Interesant esLc· chiar al doilea cognomcn ·- teonimul 1-krculanus. Magistrii fiind liberţi, în
colegiu intrau desigur sclavi şi libeqi, dacă nu cumv ,1 accşti.1 formau chiar majoritatea
ace.lor cultores. în cc mă~ura colegiul avea şi rosturi funerare, c greu de precizat. Alte ştiri
directe despr.: organizarea cultului lui I-Icrculcs în D.ici., nu posc<lăm; inscripţia CIL, ITI,
1303 de la Ampclum pom~nc~tc pe acei 1 /erc;ia11i, a căror s.:mnifica\ir: a fost mult dezhăttnă96. N.: raliem p::ir.:rii c:'i l,gătur.1 trdJt1:c fărnLă cu I i,·ruiles )i nu (cum se gîndea

90
Trebuie amintit a1c1 cc: puţin cd.:brul s.1rcofag cu reprezentarea muncilor lui Hercules de la Villa Borghcse: John Ferguson, The Religions of the Roman Empire, London,
1970, p. 141-142; Antonio Frova, L'arte di Roma e de[ mo11do romano, Torino, 1961,

p. 294, 296.
O. floca - W. Wolski, În BMI, XLII, 1973, nr. 3, p. 36. Trebuie menţionat însă
În Pannonia există un Hcrcules funerar; reprezentări pc monumente funerare s-au
descoperit la Arrabona (Gabier Denes, În Arrabo,i.i, X, 1968, p. 72), Savaria (În. lapidam! Muzeului din Szumbathely), lntcrcisa (în lapidarul Muzeului Naţiona.l din Budapesta) etc.
92 Fr. Cumont, op. cit., p. 415, 480, nota 3; Diirrbach, p. 127 (Hercules Somnialis).
iia CIL, IX, 3857, 3961; X, 5386 etc.; Boeh,n, 585-586.
iq Tudor, /S, p. 200.
"" Ei nu apar În lista de liberti clin Dacia la Tudor, /S, p. 188 sqq.
DG LexMyth, I, 867-868; Boel,m, 586; Adrien Brubl, Liber Pater. Origine et expamion
du culte dio11ysiaq11e .1 Rome et dans le monde romain, Paris, 1953, p. 217; T.udor, /S,
p. 1.34; A. llodor, op. cit., p. 228.
91
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Mommsen) cu Liber; prin urmare Hercliani sînt membrii unui colctiu religios bărbătesc
care -nu: era străin de Hcrcules şi cultul său.
Despre lăcaşurile de cult ale lui Hcrcules ştim pu\in, ca de altfel în general despre
tc:mplcle din Dacia. S-a bănuit existenţa unui templu );1 Cioroiul Nou 97 , locxlitatc unde
s-au descoperit (dar nn în templu) două monumente dedicate lui Hcrcules (I. 211 şi II, 16).
Templul de la Cioroiul Nou, de mici dimensiuni (17,80x6,60 m), alcătuit din două încă
peri şi un vestibul doschis, toate în prelungire, a funcţionat În a doua jumătate a secolului
al II-iea şi în prima jumătate a veacufoi următor 9 s. Tcmple ~i s.mcrnarc închinate lui
Hcrcules vor fi fost mult mai numeroase în Dacia, pc măsura popularit.ă\ii accstui rult.
Două capete de statui (II, 57 şi 58) s-au descoperit la Potaissa în acela~i loc: cste posibil
să indice un loc de cult. Aflîndu-ne În plină epocă de sincretism religios, cstc foarte p~obabil
ca ex vato-urile lui Hercules să-şi fi găsit adăpost şi În templc'.c altor divinită\i. Rxrntele
descoperiri de la Ulpia Trai,1.na 90 au dovedit că a~a numitul templu ,.al lui Malagbel" este
un templu sincretist, unde, PS lingă dii co11sentes (din care s-au gă~it fr.1gmentde statui-lor
Dianei şi Iunonci) îşi găsea loc statuia colosală a lui Hercules.
Prin asocierile sale din imcripţii sa\\ În plastică, Herculcs participă I.. un Început
de sincretism, atÎt de frecvent în epocă. Pe lingă prezenţa sa În templul sinaetist de la
Ul pia Traiana, semnificative sîm asocierile În epigraf a de la Apulum (I, 11) ~i În cea
de la Sarmizegctusa (I, 34) unde figurează printre alte 11, respectiv 12 divinităţi. Mai
apropiat de esenţa sincretismului este Dcus lm:ictus l lercules Mag11sa1111s de L1 Ciumăfai.1
(II, 51). în măsura în care dedicantul ,,•c va fi gÎndit şi la I-Icrculcs rom.m" 100 cînd a
ridicat acest altar, ne-am putea Întreba cît de intensă a fost presiunea ellcrcitată şi de
cultele orientale: aici Herculrs Magu.sanus primeşte epitetele Deus şi !Jr.·ictus, ceea cc pare
să indice o contaminare cu Mithras, cămia îi aparţin acL-ste epitete prin excelenţă. La
Apulum (II, 73) există un Hercules funerar Într-o pozi\ie apropiată de cea a lui Attys,
cu picioarele încrucişau, dar alte influen~e orientale nu se observă.
Păstrarea relativ „curată" .1 aspectului de divinitate greco-romană a lui Hercule~ în
această epocă (tendinţele sincreti~tice remarcate fiind limitate), se explică poate prin favoarea deosebită de care s-a bucur~.l cultul lui Hercules În epoca imperială, În anumite
ye•rioade mai ales. Asemuirea rn I-Ierrnlcs le era plărntă lui Caligula, Nero, (~alba ~i Domitian, iar pentru vremea cÎnd Dacia este provincie romană Commodu,, Septimius Scvcrus
şi Caracalla i-au fost fervcn\i credincioşi, au pretins identificarea persoanei. lor cu crm~I,
1-au ridicat temple, i-au reprodus chipul pc monede. Hercules şi Liber au fost declaraţi
dii patrii sub Septimius Scverm 101 • în aceste condiţii, descop~rirea reliefului ]J, 33 În p,datul
Augustalilor de la Sarmizegetusa este cît se poate de semnificativă. Locul său Într-una din
sălile palatului dedicat cultului imperial nu <c datora Întimplării: Dacia ~e rnnforma politicii
religioase ce ~radia de la Roma 10~.
Ca şi În cazul altor divinită\i larg răspînditc 111 Dacia romană, fr~cvcnţa u1ltului
lui Hercules s-a căutat Într-o prc:supusă identificare a eroului cu o mai vc-che div:ni t:1t,·
97 D. Tudor, În Omagiu lui Petre Constmltinesrn-laşi, Bucureşti,
1969, p. 109 s9;
idem, În Latomus, XXV, 1966, p. 847-854; D. Tudor, I. Diaconescu, Gh. Popilian, 111
Apulum, VI, 1967, p. 601-604, fig. 5/1; Tudor, Oraşe, p. 317.
98 Tudor, loc. cit.
99 Vezi nota 4.
100 M. Macrea, în A!SC, V, 1947-1948, p. 231.
101 Despre cultul lui Herculcs în epoca imperială: Preller, 657-658; Peter, 2980-.\C:02;
..
Durrbach, p. 128; G. Wissowa, Religion 1md Kultus der Ramer, Miinchen, 1912, p. 94;
Boehm, 580-582; Lattc, p. 321, 418; Fr. Cumont, op. cit., p. 415; ]. Ferguson, op. cit.,
p. 41.
102 M. Bărbulescu, E. Neme5, op. cit., p. 320-321.
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autohtonă, dacică. O interpretatio romana certă, nu poate fi dovedită În Dacia nici În .cazul
altor divinităţi 103 • L. Poinssot 104 credea că poate identifica pe Hercul-cs Invictus din -provincie cu o divinitate autohtonă dacică, un zeu al sănătătii. Pentru o interpretatio romana
s-au pronunţat, în acest caz, şi G. Kazarov 10\ C. Matcescu 106 , V. Pârvan 107 şi, cu rezerve,
C. Daicoviciu 108 • Păreri împotrivă s-au ridicat de asemenea: J. Toutain 109 şi I. I. Russu 110.
V. Pârvan, dorind să dovedească cKistenţa divinităţilor dacice, atît de greu de surprins,
nota: ,,Cit priveşte identificarea lui Hcrcules Invictus din Dacia, constatat în inscripţiile
din vremea romană, ca o divinitate dacică vindecătoare. analoagă cu aed Asdepios thracic
pe care-l găsim aşa de frecvent În ţinutul pur thracic, înclinăm a crede că păr~rea lui
Poinssot ... arc toţi sorţii de a fi confirmată prin ulterioare dcscoperiri" 111 • Ulterioarele descoperiri însă, cde de pînă În prezent, 111-au confirmat „to\i sorţii" în care spera Pârvan.
Pe de alită parte, ideea sa cu privire la I-Ier.cules Vi,ctor ca adevlratul chip a:l . z..-1:.i!lui
dacic (,,Poinssot greşeşte . . . cînd încearcă a explica epitetul de lnvictus numai prin influenţe orientaile şi sudice ... i,1r dc altă pane uită a-l considera În legătură şi cu celălalt
epi tct, tot vechi, de Victor. . . şi care c-ste desigur adevărata traducere a ideii indigene
despre zeul suprem, biruitor tulllror celor rcl~") 112 este nefondată de la bun început, din
moment ce acest epitet nu apare deloc În provincia Dacia (cxcmplcle cunoscute lui Pârvan
şi nouă, pînă în prezent, din teritoriul d.1co-gct, acoperă numai Dobrogea romană). Materialul prelucrat de noi nu permite iJcntificarca lui Hercd."S roman cu o divinitate dacică.
Nici un dedicant nu poart:i nume traw-dacic şi deci, dacă printre cei cu nume romanoitalic nu Î)i vor fi ascunzÎnd apartenenp etnică )i ci\iva autohtoni, înseamnă că o _concluzie mai demult exprimată de I. I. Rusm 1 1:1 cu privire la credinci0'5ii originari din afara
provinciei, rămîne valabilă. Aceasta nu înseamnă excluderea cÎlll~i de puţin a populaţiei
autohtone din rîndurile aJoratorilur lui J-lcrrnb, nefiind nici un motiv pentru a ne închipui o reţinere a băştina'lilor faţă de cultul unui erou atit de popular.
Un anume caracter „contranu.,list" 111 al religiei romane (ce v.1 trebui folosit mai mult
În explicarea preferinţelor pentru unele culte: În D.u:ia) constiwie În fond substratul fervoarei de care s-a bucurat culmi lui I-Iercuks. într-adevăr, numeroa;elc ~i variatele, calit:'iţi protectoare şi atribuţii ale zeului atrăgeau multimea crcdinciu'iilor din castre şi oraşe,
din „staţiuni balneare" şi din mediul rural, atît de <liferiti prin înddctniciri şi poziţie · socială. Alături de celelalte culte grcco-roman~. r:'ispîndite şi pr.1eticatc în Dacia în cele
şaptesprezece decenii de viaţă roman:'i 'IÎ acesta .1 contribuit la conturarea componentei spiritu.1le a romanizării provinciei.

MII/Al BARBULESCU

N. Gostar, op. cit., p. 250; J\I. llârbul.:scu, În ActaMN, VHI, 1971, p.
Memoires de la Societe 11atio11ale de, antiquaires de France, LX, 1889,
cf. I. I. Russu, în A/SC, III, 1936-1940, p. 328.
1o:; Klio, IV, 1904, p. 1.16.
1os EDR, I, 1923, p. 242.
10 7 Getica, p. 145-146.
108 TransAnt, Bucarest, 1945, p. 153, nota
J.
109 Les cultes pai·ens dans l'Empire romain, I, 1907, p. 408. cf. I. I. Rusrn,
110 I. I. Russu, loc. cit.
111 V. Pârvan, loc. cit.
112 Ibidem.
m I. I. Rusm, loc. cit.
114 G. Boissier, La religion romaine d' Auguste aux Antonins, Paris, 190:J, p.
103

104
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CULTUL LUI HERCULES

LE CULTE D'HERCULE EN DACIE ROMAINE (II)
(Resume)

-

La premiere panic de notre etude (le Repertoire des monuments cpigraphiqucs el
figuratifs concernant le culte d'Hercule dans la province de Dacic) a paru dans Acta Musei
Napocensis, XIV, 1977, p. 173-189 + XI pi.
Les inscriptions Ct Ies monuments figuratifs dedies
H.:rcule en Dacie sont rependus
dans toute la provincc, dans Ies villes et Ies camps, dans Ies „station balneaires" et dans k
monde rural.
Beaucoup d'inscriptions ont ete dccouvenes dans la grande viile et !'important centre
militaire Apulum et .rnssi
Băile Herculane, 01'1 Ies sourccs thermales connues depuis l'antiquite ont attirc un assez nombreux publique. Dans la moitie des inscriptions Hercule a de
diverses epithetcs, la plus frequmtc etant lnvictus; on trouve aussi Augustus, Sa11cttts, Conservator, Saluti/er et Deus. La cinquieme partie des inscriptions sont dediees aussi
I.O.M.,
Liber Pater, Gcnius Loci, Fontes Calidac, Venus, Diane, Obila, Silvain, Terra Mater, ApoiIon (?) et, en deux inscriptions (a Apulum et a Sarmizcgernsa), significativcs pour le dcgre
developpe d'association - etape initiale dans Ies tendances syncretiques - Hercule apparaît
parmi onze ct douz.c divinites. La situation des dedicants est la suivante: 27,30/o militain·s
(d'officiers supcricmcs jusqu'aux simples miles) et veterans, 180/o fonctionnaires civiles (parmi
lesquels plusieurs legati aug.), 13,60/o deticnnent de divcrscs fonctions sacerdotales, 13,60;0
esclaves et 27,30/o n'indiquent pas Ies occupations ou la situation sociale (ces sont probablement Ies petits cultivatcurs, des commerc;ants, des artisans). Les inscriptions datent, en
general, de !'interval borne par le milieu du li-e s. et le milieu du siccle suivant.
La plupart des represcntations figuratives ont etc decouvertes
Băile Herculane, Potaissa, Apulum et Ulpia Traiana Sarmizcgetusa. Du point de vuc artistique, ce sont le type
d'Hercule Masta'i et le type d'Hercule Farnese qui ferment Ies modeles iconographiques
preferes en Dacic. Tous Ies deux sont richcment represcntes par Ies dccouvertes des statucs
en pic-rre, des statuettes en. bronze, des reliefs. Plus rarement Hercule est represente d'une
aul're man:ere: avec exuvia leonis sur la tete, Hercule avec Hyllus, le type Hercule Biba.x
ou Hercule enfant. Presque tous Ies Travaux sont representes dans la plastique religieusc#de
la Dacic. A cote de CCUX-{'i, apparais,sent aussi d'autres episodes de la legende d'Hercu:c
(Antee, Cacus, Omphale). Les attributs avcc lesquels Bercule est represente en Dacie sont
clava, ex,wia Leonis, Ies pommes des Hesperides et, tres rarement - !'arc et la coupe. Dans
Ies images figurativcs Herculc est quelquefois accompagnc par Jupiter, Liber, Pluton et
Proserpinc, Mercurc, Apollon et Diane.
De l'analysc du materiei epigraphique et figuratif rcsulte Ies nombreux aspec:s du
culte d'Hercule cn Dacie. Il est vcnere comme: a) divinite militaire, clicu de la forcc:
physique, saulvegardeur contre Ies dangers de la lutte; b) protecteur des richesses de la
terre; c) protectcur des sources thermales et dieu guerisseur; d) Hercule anteportanus, gardicn
des portes, protectcur de la maison, du patrimoine et du bien-etat de la familie; c) clicu
des commerc;ants; f) ,,heros exemplaire« - dieu des esclaves et divinite funeraire.
Une inscription de Micia nous renseigne sur l'existencc cn Dacie de certains collcgia
cultorum Herculis, diriges par deux magistri. A part Ies tcmples qui lui etaient dedics et
sur les9uels on sait peu, Hercule etait venere sam dome dans Ies tcmples syncret!ques, dont
!'un a ete decouvert a Ulpia Traiana Sarmizegctusa.
Le materie! epigraphique et figuratif connu iusq:1'a present ne permct pas la mise
en evidence du phenomene d'interpretatio romana dans le Cl.S du culte d'Hercule (:fi Dacic.
C'est pour cela que l'explication du repandissement de son culte reside, a cote d~ la
conformation de la Dacie
une certaine politique religieu~e imperiale, dans Ies multiple<;
qualites du dieu qui ont attire la foule des croyants, tel!ement differents par l'occupation
et la position sociale.

a

a

a

a

a
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DIE V. MAKEDQNISCHE LEGION AUF DEN NORDLICHEN
DONAULIMES IM 3.-4. JAHRHuNDERT

Die Einfallc barbarischcr St:immc, insbcsonderc dcr Karpcn · und Gotcn, ,telltrn \"Om
Jahr 245 an und bis zu der offiziellcn Raumung Dakicns 274 1 275 fur· dic siiJlichrn Don,n1provinzen eine standige Gefahr dar.
Kaiser Gallienus traf dic erstcn · l\fassnahmcn rnr Wicdcrhcrstcllung cler am NorJufcr
des Stromcs gdegenen Bcfcstigungcn von Sucidava 1 und Drobcu 2 , chen in cler Absicht, d.1,
Ei.ndring.en von Barbarstămmcn in <las Gebiet siid:lid1 dcr Donau zu · vcrhinJcm. Dcr v011
Claudius II. bei Naissus iiber dic Goten errnngcne Sicg riickrc die Gcfahr weitcrer Einf:illc
ftir einige Zeit hinaus. Nach der Răumung Dakicns beginnt Kaiser Aurelian grol3 angclegtc,
dann auch von seinen Nachfolgern fortgesctztc Arbeiten zur Wiedcrbefe,tigung des Donaulimes. Die beiden Legionen, die V. l\faccdonica und die XIII. Gemina, wurden an die Donau
nach Oescus und Ratiaria in die ncuerrichtete Provinz D:Kia Ripcnsis, zuriickgezogcn.
Abteilungen aus beidcn Legioncn wurdcn nach dcm Nordcn cler Donau versetzt, nicht nur
z_ur Ausftihrung militarischer Arbeiten sonderh auch als Garnisnnen cler ncucn Bcfcstigungcn.
Fiir das Srndium der Militărgcs..:hichte in dem Zeitraum zwi~chcn cler Regierung Kaiser
Aurelians und Constantins des Grofkn licfern die Schriftq1dlm nur gcringc Auskiinftc.
Blof3 die Notitia Dig11itatum, Or. XLII, dic aber fast cin Jahrhundcrt spătcr gcschricbcn
wurde, erwahnt die Namen einiger Militareinheitcn, die :n drn wichtig~ten Zcntrcn dcr
Dacia Ripcnsis stationicrt waren .
. Dic bislang entdeckten lnschriftrn sind gering an Zahl und bictcn kcinc Angaben iiher
clic am nordlichen Donaulimcs stationicrten Truppen. Zur idencifizicrung cler im 3.-4. Jh.
auf dem Gebiet der damaligen Provinz Dakien stehenden l\1ilitărcinheiten haben wir nur
clic von den Ziegelinschriften gebotcncn Informationen. Nebcn cler selbst vcrstandlichen und
bekannten Moglichkeit, den Namen ,·on Militarcinhciten aus dics~r Zeit festzusccllen, sind
prae/ecti ader praepositi in den Ziegelstempeln auch clic Namen von Komandantcn erwăhnt, die in foschriften nicht vorkommen. Gleichzeitig -steht ncben dt:m Lcgionsnamcn aud1
cler Name des Hauptsitzes des Garnison 3 • Bis nun zu wurdc diesen Ziegelinschriften nicht
die gcbiihrendc Aufmcrksamkeit zugewcndet.
1m fol~enden soli versucht wcrden, aufgrund der Lcgionsstcmpcl cler V l\Iacedonica
die Abteilungen dieser Militareinheit auf dcm Gebiet cler chemaligen Provinz Dakicn, im
Abschnitt Drobeta-Sucidava festzustcllcn 4 •
1 V. Barbu, in SC/V, XXIV, 1971, 1, S. 27-55; G. Poenaru-Bordea, m SCN, VI,
1974, S. 69-106; D. Tudor, Sucidava, Craiova, 1974, S. 94-95.
2 R. Florescu, in Swdien :w den Militiirgrenzen Roms. Vortriige des 6. ln1c111ationalm
limes-Kongres in Siiddeutschland, Bohlau Verlag, Graz-Koln, 1967, S. 147-148.
3
D. Tudor, in SC/V, XI, 1960, 2, S. 335-363; Em. Popescu, Inscripţiile din secolele
IV-X!// descoperite în România, Bucureşti, 1976, S. 292, 352.
4
·
Fiir die Aktivităt cler XIII. Legion Gemina im Norden · der Donau, siehe D. Tudor,
a.a.O.; dcr:s., in Dacoromania, I, 197.3, S. 154; D. Benea, in ActaMN, XIII, 1976, S. 205210; dies., Einige Aspekte der Romerherrscha/t im Gebiet des l;iserrlen Tores nach 'Âureliar,s
Riickzug. Die · Militarziegelei von Dierna, i.n Akten des .XI. _fo(ernqtjQnalen - Limeskongreses,
lludapest, 1978, S. 321-328.
·
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1n dcr Fachliteratur bcsteht dic Meinung, alle in Oltenicn gefundenen Ziegelstempel
dcr V. Makedonischen Le.gion (mit Amnahme dcr În Sucidava entdeckten) srammten aus
der Zeit der Dakerkriege, als dic Legion noch in der Moesia Inferior in Oescus stand 5• Doch wi.rd in diescr zeitlichcn Ansetzung die Art dcr Abkiirzung des Namens der
I.A."gÎon nicht beriicksichtigt; auch ist der archăologischc Kontext, in dem die Milităirstempel
crscheincn, nicht immcr genau bestimmt. Dic V. Makcdonische Lcgion ist durch Stempelzicgel
an folgendcn Ortcn bclcgt: Sucidava, Drobeta, Romu.la, Buridava, Arutela(?), Bumbeşti, Ră
..::ui, Hinova.
Von Soldaten odcr Offizicren der lcgio V Maccdonica gcsetztc Inschriftcn wurden nur
în SucidaV.1 und Drobeta gcfundcnG. Es handelt sich abcr dabci um Grabinschriften, die
keincrlei Informati.onen iiber eine rnoglichc Stationimmg von Abtcilung,en dcr Legion in dicser
Ortschaftcn bringen. Die lnschriften sind În dic 7.citspanne 2.-3. Jh. daticrt.
Unter diesen Umstandcn bestcht dic cinzigc Daticrungsmoglichkcit fiir dic Stcmpel der
\'. Makedonischcn Legion in Verglcich mit ăhnlichcn Fundcn aus dcr Zeit, da dic Legion
in der Moesia Inferior {Ocscus, Troesmis), în Dakien (Potaissa) und in der Dacia Ripensis
(Oescus) stand 7 •
1. Bislang kennt man aus einer Reihc von Vcroffendichungen Ziegelstempd aus dem
1.-2. Jh., aus der Zeit, als die Lcgion in Oescus 8 und Troesmis 9 stand. Der Legionsname
erscheint folgendermaBen LEG(io) V I\1AC(cdonica) - manchmal M+A in Ligatur - mit
hohen Buchstaben in cinfachem rcchteckigem Feld (Abb. 1, 2).

In Oltenien wurden derani.ge Stempd nur in Buridava 10 , Bumbe~ti 11 und wahrscheinlich
in Răcari 12 identifiziert. Sie datieren în die Zeit zwischcn dcn beiden Dakerkriegen, also
102-106.
2. Aus der Zeit dcr Stationierung der V. Makcdonischcn Legion zu Pataissa in Dakien
1..eigcn die Lcgionsstempel folgende Schrcibwcisc: L V M
L(egio) V M(accdonica);
LVMP
L(egio) V M(acedonica) P(ia); LVMPF = L(egio) V M(acedonica) P(ia) F{idelis).
5
E. Ritterling, unter /egio, RE, XII, (1925), 1579-1580; D. Tudor, OltR 3, S.
341-342.
6 Drobeta (CIL, III, 14216, 4, 6; 1584; Al. Ilărcăcilă, Une viile daco-romaine: Dmbeta,
Bucarest, 1938, S. 35; M. Davidescu, R. Florescu, in RevMuz, III, 1966, 3, S. 207); Sucidava (CIL, III, 14492).
7 Petre Aurelian, in RevMuz.Mon, XLII, 1974, 1, S. 37-38 teilt die Stempel in vier
Etappcn auf: 1. Oescus (bis zum J. 106); 2. Troesmis (106-167); Potaissa (167-271); Sucidava-Oescus (3.-4. ]h.). Diese Einteilung haltcn wir fiir die treffenste; doch miissen die
Stempel in Rahmen jeder Etappc in Typen und Varianten eingeordnet werden, die es ermoglichen sollten, eventuelle Anderungen des Legionsnamens, der Beiworter und kaiserlichen Beinamen, die sie erhi-elt, zu beobachten. Ein Vergleich der Zicgelstempel aus verschiedenen Garnisonen kann Angaben iiber dic Dislokation der verschiedenen Abteilungen der Lcgion inoder aullerhalb der Provinz liefern.
8 ZI. Morfova, in Latomus, XVIII, 1959, 3, S. 640-648.
9
Em. Doruţiu-Boilă, in SC/V, XXIII, 1972, 1, S. 45-63, legt Stempel vor die
in Noviod1mum, Capidava, Arrubium, Dinogetia, Tyras, Orlovka (mutmaB!ich mit Aliobrix
identifiziert), Barboşi, Troesmis, gefunden und in das 2. Jh. (bis 167) angesetzt wurden.
10 D. Tudor, in SC/V, XVII, 1966, 3, S. 593, nr. 1, Abb. 22/28; ders., in SC/V, XIX,
1968, 2, S. 331, ein fiir die Legionen: I Italica, XI Gbudi,a, V Macedonic.a, wekhe nicht nur
die Thermen (wo derartige Stempel gefunden wurden), sondern auch das Lager erbauten,
gemeinsamer Stempel.
11 Al. Bărcăcilă, in BCMI, 1927, S. 44; D. Tudor, OltR3 , SE, 421, wurde als Einzelfund vorgelegt.
12 Der hier gefundene Stempel ist an beiden Enden abgebrochen, so daB er nur mtt
gewissem Vorbehalt angegeben werden darf; vgl. Gr. Tocilescu, in At:M, XIX, 1896; 1, •
s. 79.
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Abb. 1 - Zicgelstempel: 1-2, Oescus (Zl. Morfova, Latomus, XVIII, 1959, S. 645).

llaG~MQ

,iLlt(G\/•i(

2

i

l~~WtM\(
5
. -...·=--.-~-,-~
li

~

\

•

,;/

"','.'t·

_,

·?
'

•-'

Abb. 2 - Ziegelstempel: 1, Capidava; 2, Barboşi; 3, Drajna de Sus; 4, Noviodunum-Grabfeld; 5, Orlovka; 7, Măcin (Em. Boilă-Doruţiu, SCIV, XXIII, 1974, 1, S. 37-38); 6,
Troesmis (A. Petre, RevMuzMon, XLII, 1974, 1, S. 37-38).

Die Buchstaben sind kleiner, ohne Trennungszeichen; clas Feld ist entweder „tabula ansata'"
oder ein einfaches Rechteck 13 •
Aus dem 2.-3. Jh. sind fiir Oltenien keine Ziegelstempel cler legio V Macedonica
bckannt. Dies ist verstandlich, da die Legion die Aufgabe hatte, den Norden Dakicns zu
verteidigen. Im ganzen Verlauf des 2. und 3. Jhs. hatten die zwei dakischen Legionen
tatsăchlich auch keine Abteilungen nach Oltenien verschoben; die Verteidigung dieser Provinz
13 I. H. Crişan, in J,,fateriale, VII, 1960, S. 431-437; I. Mitrofan, in ActaMN, XIII,
1976, S. 203. Durch Gefalligkeit des Kollegen Bărbulescu Mihai waren uns die StempP,
zugănglich, die wăhrend cler neuesten archaologischcn Untersuchungen 1975-1976 im Militărlager von Potaissa zutage kamen.
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Abb. 3 - Ziegclstempel: 1- 13, Potaissa (I. II.
VII, 1960, S. 436).

Crişan,

.llateriale,

oblag dcn hier stationierten Hilfstruppen und Legiomvexillationen von auOerhalb der Provmz (Ahb. 3) .
.1. Fiir die Zeit nach der Vcrsetzung der Legion in die Dacia Ripensis ermoglichte
dic groOe Anzahl von Stempelziegeln, die in Sucidava ans Licht kamen, es Professor
D. Tudor, 25, in das 3. und 4. jh. datierte Typen zu bestimmen (Abb. 4/1-9). 1n der
emcn Gruppe, die sich zwischen die Regierungen der Kaiser Aurelian und Diocletian eingliedert, erscheint der Legionsname in der fur Potaissa bekannten Abkiirzung: LVM (mit
Trcnnungszeichen zwischen den Buchstaben); dazu kommt noch manchmal CORS, CORS
III, Cilii u.a., demnach die Nummer der Kohone, die in der Ziegelci arbeitete, also auch
don ihren Standort hatte 14•
Auf vielen anderen Ziegelstempeln wurde zu dem Legionsnamen auch cin Ortsname,
wic Oescus, Utus, Varinia, hinzugefiigt, was auf eine spăterc Datierung ~us dcr Zeit des
Diocletian, sowie Constantins d. GroOen hindeutet 15 •

u D. Tudor, in SC/V, XI, 1960, S. 335-363; ders., Sucida'l!a, S. 74-75, Abb.
25/2-5.
i:,

Lbda.
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Abb. 4 - Ziegelstempel.

Vermutlich wurden. a:uch diejenigen Ziegeln von cler V. Makedonischen Legion angefertigt, auf denen nur die Ortsnamen Varinia, Oescus, Utus erscheinm: sic wurden in da,
4. Jh., vicllcicht in seiner Mitte, datiert 16 •
16
Fine gleiche Situation Besteht fur die Stempel DRP DIERNA, oder DIERN A, die
von eincr Abteilung cler legio XIII Gemina in Dierna hergestcllt wurden, vgl. D. Benei, in
ActaMN, XIII, 1976, S. 205-210.
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Abb. 5 -

Ziegelstempel: 1-7, Drobeta.

1n Oltenîen wurden Scempel cler V. Makedonischen Legion, clic mit denen aus PotaîssJ.
und Sucidava Ahnlîchkeit haben (I. Typ) auch im Militărlager von Drobeta und jiingst în
cler spătromi~chen Festung von Hînova gefunden.
Die Zîegelstempel von Drobeta gehoren einem einzîgen Typ an: L(egio) V M(accdonîca) mit geringen Abweichungen cler Form des Feldes, cler Dimension cler Buchstabcn
us'w 17 (Abb. 5,11-7).
Die zwischen dem Stempeltyp von Pc:itaissa, Drobeta und Sucidava bestehcnde Ăhnlich
keît kann durch ihre zeîtliche Annăherung erklărt werden. Die Zuriicknahme cler Legion
în dîe neue Provinz, nach Oescus, hatte nicht eine sofortige Ănderung des Abkiirrnngssystems
fiir die Stempel zur Folge; diese fand erst spăter, teilweise nach Diocletians Mîlîtărrefor
men statt.
17

D. Benea, m ActaMP, I, 1977, S. 173-181.
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Die grolle Ziegelmenge mit dem Stempel der V., Makedonischen Legion, die. in Drobeta
gefunden wurde (etwa 2/3 der Gesamtzahl von bekannten Stempeln aus der Sammlung des
Eisernen Tor-Museums von Drobeta - Turnu-Severin) ist ein sicherer Bewcis fiir die Bautătig
keit und die tatsachliche Anwesenheit einer Abteilung cler Legion. Es scheint ausgeschlossen,
da dieses Baumaterial in Oescus hergestellt und auf cler Donau bis Drobeta vcrschifft worden
sei, wen man vor aliem die weite Entfernung in Betracht zicht und die faktisch bcstehende
Moglichkcit, dieses Baumaterial în Drobeta herzustellen, wo fiir das 2. und 3. Jh. Topferwerkstatten und Ziegoleien a'l"chăologisch be!egt sind (Ziegelofen. wurden westdich und ostii eh
cler Stadt entdeckt).
Die bis jetzt im Lager von Drobeta durchgefiihrten archăologischen. Untersuchungen
sind zum Grollteil unveroffentlicht. Die Befestigung erlcidet wesentliche Umbauten: Zumaucrung des Ost-, West- und Nordtorcs, Errichtung von Ecktiirmen in Kreisbogenform, weiteres
Ănderungen an den Soldatenunterkiinften und den Principia 18 • Die Umbauten wurden in
die Zeit des Gallienus daticrt. Fiir die Thermen sind zwei Bauphasen belegt, deren Ausfiihrnng man V. Makedonischen Legion und cler cohors I Sagittariorum zuschreibt. Alexandru
Bărcăcilă, der damals durchgefiihrten Untersuchungcn veroffentlichte, beobachte die gleichzeitige Wiederherstellung cler Băder und des Militarlagcrs 19 •
Da der Verfasser die Legionsstcmpel cler V Maccdonica geflissentlich in die Zeit der
Dakerkriege ansetzte, wurdc clic Wiede:rhcrstellung dcr Thennen der anderen Einheit, der
cohors I Sagittariomm zugeschrieben.

In der Mafie, in wclchen diese, vielleicht zur Zeit des Gallienus begonnen und în der
nach-aurelianischen Zeit fongesetzten Wiederherstellungsarbeitcn cler V. Makedonischen Legion zugeschrieben werden konnen, wiirden sie fiir clas Militărlager Drobeta ein wichtiges
Datierungselement darstellen. Bemerkenswert ist auch, dafi viele Stempelziegel in der Zivilniederlassung und im Grabfeld der Stadt gefunden wurden, was .fiir din vorhcrgehendc Zeit
nicht der Fall ist.
In der Fachliteratur hat sich allgemein die Ansicht eingebiirgert, in Drobeta habe eine
Abteilung der XIII. Legion Gemina gestandcn, was teilweise durch die Năhe des Hauptsitzes
der Legion in Ratiaria begriindet ist 20 • Fiir diese Annahme gibt es aber keinen epigraphischcn
oder literarischen Beleg. Der einzige aus Drobeta bekannte, an den Ausgang des 3. Jhs.
angesetzte Ziegelstempel der XIII. Legion Gemina zeigt die Inschrift L(egio) XIII G(emina)
P(ontu)S und stammt vom Siidufer der Donau, aus Pontes (Kladova).
Not. Dign. or. XLII, 16, 24 erwăhnt in Drobeta einen cuneus equitum Dalmatarum
Divitensium und ein auxilium primorum Daciscomm, Truppennamen, die mit den klassischromischen Truppenbezeichnungen nichts mehr gemein haben.
Das Vorkommen von Ziegelstempeln der legio V Macedonica in Drobeta stcllt ein
sicheres Zeugnis fiir die Stationierung einer Abteilung dieser Legion im Lager dar. Sie datieren aus der Zeit, die unmittelbar auf Aurelians Riickzug folgt und bezcugen das Bestehen eiAl. Bărcăcilă, Une viile daco-romai11e: Drubeta, S. 33-34; Gr. Florescu, in Rl R,
III, 1938, 1, S. 32-53; R. Florescu, a.a.O., S. 147-148; dm., in Apulum, V, 1964, S.
573-590; D. Tudor, OltR 3 , S. 449-451.
·
rn Al. Bărcăcilă, a.a.O., S. 49; deirs., in ArhOlt, 95, 1938, S. 52; ders., Materiale, V,
1959, S. 772-774, sind die Miinzfunde der Ausgrabungen von 1936-1937 veroffentlicht.
Die Miinzreihe lăuft ununterbrochen vom 1.-4. Jh., es seien hicr nur diejenigen des 3.-4.
Jhs. erwăhnt: Tetricus, Galerius, Maximianus, Maximinus Oaza, Maxentius, Licinius, Constantinus, Constans, Constantius II, Valentinianus.
20 Al. Bărcăcilă, Une viile daco-romaine: Drubeta, S. 40; D. Tudor, a.a.O., S. 360361; ders., în SC/V, XI, 1960, 2, S. 337; M. Macrea, Viaţa în Daci« romană, Bucureîti,
1969, s. 465.
18
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ner Milităr-of/icina, die fiir die Befcstigungen nordlich der Donau, hauptsăchlich fiir Drobeta, Hinova, Puţinei (?) Baumaterial lieferte, aber auch fiir Pontes am siidlichen· Briickenkopf21.
Spăter, im laufe des 4. jhs. wurde das Baumaterial aus der Militărziegelei von Drobeta
nur mit dem Stadtnamen Drubeta gestempelt: DRUB, DRUBET, [DR]P DRUB=[D(acia)
R(i)]P(ensis) DRUB(eta); es wird a:Iso nur der Ortsnarne der Garnison angegeben, nicht
aber der Name der Einheit. Dieses Phănomen an Hăufigkeit in der Spatzeit des Romerreichs, da die neuen taktischcn Einheiten-Legioncn als Folge von Diocletians Reform gebildet
wurden; an verschie.dene Orte verschobcn, wurden sic entweder vernichtet oder bestandcn
unter anderen Namen weiter22 •
Eine Entsprechung in diesem Sinne bictet Dicrna, wo eine Abteilung der legio X///
Gemina stand, die wahrend des 4. Jhs. ihr Baumaterial mit DRP DIERNA oder DIERNA
stempeh 23 . Das hei0t, da0 auch in Drobeta die glcichartigen Stempel von dcr V. Makedonischen Legion hergestelh und verwendet konntcn, wcnn auch die Notitia Dignitaturn ganz
andcre Milităreinheiten fur den Beginn des 5. Jhs. erwahnt.
Einige km ostlich von Drobeta, am Donauufer, wurdc in der Zeit Aurelian - Dioclctian die Befcstigung von Hinova errichter. Gelăndeuntersuchungen, wie auch die neuerdings
vom Eiserncn Tor-Museum systematisch durchgcfiihrten, archăologischen Grabungen. brachten
Stcmpc:zicgel der V. Makedonischen Legion zutage; sie sind gleich denen von Drobeta 24 •
Dic in drci spătromisch;n Befestigungen (Sucidava, Drobeta, Hinova) gcmachtcn Funde
von Stempeln dcr V. Makcdonischcn Legion sind cin Anzeichen dafiiF, da0 Abteilungcn
daraus hier gcstanden haben.
15 km nordlich von Drobeta, in Puţinei, wurde in derselbcn Zeit ein grofks Kastell
erriclnet: l00x40 m. Seine Garnizon war von derjenigen der Festung Drobeta abhăngig und
bcstand wohl ebcnfalls aus eincr Abteilung dcr legio V Macedonica 25•
Dic Anwcscnhcit von Abteilungen der V. Makedonischen Legion in Drobeta, Hinova
und wahrscheinlich auch in Puţinei ist iiberraschend, wenn man bedenkt, da0 der Hauptsitz
der XIII. Legion Gemina, Ratiaria, sich viei năhcr an den Norddonau-Zentren befand als
Oescus und umso erstaunlicher, da in Pontes (Kladovo, Jugoslawien), der gegeniiber von
Drobeta gelegenen llefestigung cine Abtcilung der legio XI II Gemina stationierte, die sowohl
durch Ziegelstcmpel als auch in Schriftquellen belegt ist.
Die Errichtung dcr beiden Festungen, Hinova und wahrscheinlich Puţinei, in unmittelbarer Năhe des Lagers von Drobeta mu0 mit der Verteidigung der Donaubriicke in Zusammcnhang wcrdcn, dic in jcner Zeit wohl noch in Gcbrauch war.
Sehr einlcuclmnd erscheint auch die Hypotese dic nordliche „Brazda lui Novac"
( = Novac-Furche, wie der Wali der die o!tenische Ebene durchquert, gennant wird) habe
21

Gr. Tocilescu, in AEM, XIX, 1896, 1, S. 79.
A. H. M. Jones, The l.Ate Roman Empire 264-«:J2, Oxford, II, 1964, S. 681.
23 Ein Stempel L. V. M. wurde in Dierna gefunden, vgl. !DR, III/1, S. 50.
24 D. Tudor, in Dacoromania, I, 1973, S. 154. Vom Gdande des Kastells bei Hinova
wurden anla0!ich verschiedener Gelăndeuntcrsuchungen Keramikscherben aus dem 4. und 5.
Jh. aufgelesen. Dic Ausmaile der Befestigung betragen 38 X 38 m; zwei Constantin-Miinzen
wurden im Feb. 1976 gefunden (freundliche Mitteilungen von C. Răileanu, topograf am
Museum des Banats); M. Davidescu, Săpăturile arheologice de la cetatea Hinova, Vortrag,
gehalten anlaOlich der vom Historischen Museum der S.R.R. organisierten Tagung - April
1977, erwahnt zwei Typen der hier entdeckten Ziegelstempel: L(egio) V M(acedonica) und
DRUBETA.
25 D. Benea, in Studii ii materiale Muz.eul Militar Central, 1977; 1968 wurde nur
eine Probegrabung kleinen Ausma0cs in der Befestigung gemacht, wobei kein einziger Stem-pclziegel gefunden wurdc.
22
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bi~ vor Drobeta und nicht bis Hinova gcrcicht, wic man es jetzt noch im Gclăndc sehen
kann2U. Daraus licl3c sich vermuten, dal3 auch clic Errichtung des Walles glcichzcitig mit dcm
Bau cler Festungen Hinova und Puţinei bcgonnen habe.
Die grofie Anzahl von Ziegclstcmpeln cler V. Makcdonischen Legion liefert dcn sichcren Beweis fur Bestand einer M.iilitărwerkstatt hier dercn Baumat:!ria.J fur die ENichtu.ng cler
drei Befestigungen nordlich cler Donau wie auch fur den Bau cler Fcstung Pontes am Sudufer verwendet wurde 27 .
Ein letzter Stempel cler V. Makedonischen Legion endlich, cler in Romula entdeckt wurde: L(egio) V M(acedonica) S(:u.b) C(ura) RO(muli ?) datien an den Beginn des 4. Jhs.,
nach Diocletians Militărreformen. Sein vorderhand vercinzeltes Auftreten ist nicht gcnug
aufachlu13rcich, als dafi hier auf die Existenz em~r Milităreinheit im 4. Jh. s,hlie13en konnte28.
Ein Vergleich cler Legionsstcmpcl cler V Macedonica von Drobeta, Hinova mit dencn
von Potaissa und Sucidava-Oescus ermoglichte ihrc chronologische Eingliederung in die Zeit
unmittelbar _nach Aurelians Abzug aus Dakien. Glciclm:icig konnte bei dieser Gelegenheit
auch cler Name cler Militareinheitcn, bzw. der Abtcilungen der V. Makedonischen Legion,
die hi,er in Garnison standen, bestimmt werden; es ist bekannt, daB mangels aufschlu.Dreicher
26

M. Davidescu, in RevMuz, XIII, 1976, 1, S. 43-44.
Gr. Tocilescu, in AEM, XIX, 1896, 1, S. 79, die Abkiirzung des Lcgionsnamens ist
glcich cler von Drobeta.
23 D. Tudor, a.a.O., SE, 112. Ein anderer Stempel vom Typ L V M befindet sich in
cler Sammlung Gh. I. Petre, doch ist cler Fundort nicht bekannt (vgl. D. Tudor, in SC/V,
XIX, 1968, 2, S. 331).
27
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literarischer und cpigraphischer Qucllcn a:s hier stationicrtc Militărcinheit clic XIII. Lcgion
Gemina angesehen wurde.
Die von cler V. Makedonischen Lcgion in cler fcstung Drobeta entwickelte Bautătigkeit,
~owic die glcichzeitige Errichtung von zwei Befestigungen in unmittelbarer Năhc (Hinova
und Puţinei) erweist abermals die Bedeutung diese Militărzentrums, clas den Hauptverkchrweg
zwischen dem Romerreich und cler ehemaligen Provinz sichcrte.
Schliefilich ist auch cler winschaftliche Aspekt cler von den Militărwerkstătten ausgeiibtcn
Tătigkeit nicht weniger wichtig; diese lieferten im vorliegenden Fall nicht nur clas fur die
vier în unmittdbarer Năhe befindilichm Befcstigungen notige BaumateriaJ sondem au,eh fiir
dic hierortige Zivilniederlassung.
Dic Anwescnheit von Abteilungen cler Legio V Macedonica in cler drei Befcstigungen,
von dcnen Drobeta den ersten Platz cinnahm, hcbt die Tatsachc zur Geniige hen·or, da sic
in dem neuen, durch den Riickzug Aurdians gcschaffenen historischen Kontext ăuserst
wichtige Militar- und Wirtschaftszentren darstelltcn und · zuglcich auch Brennpunkte, von
wo die Romanităt in die ehcmaligc Provinz Dakien aumrahlrc.

DOINA BENF.l
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ATELIER DE STICLA RUBIN LA DIERNA

(ORŞOVA)

Cu ocazia săpăturilor efectuate în 1968 la Orşova au fost scoase la zi
printre alte
obiecte - mai multe cioburi de creuzete din material refractar, lucrate la roată.
Gu ajutorul acestor cioburi 1, şi pe baza unui studiu mineralogic aprofundat al lor, s-a
putut dovedi existenţa în Orşova antică (Dierna) a unui atelier de sticlărie colorată, culminînd cu producerea „sticlei rubin de cu p r u" 2, cunoscută În antichitate sub denumirea de „porporino" (la romani) sau de „hematinon" (la greci) 3 •
Sticla rubin de cupru se producea în mod curent În atelierul din localitatea Dierna, aşa
după cum rezultă atît din studiul sticlei cu un colorit deosebit Jc frumos, produsă aici, cît şi
din cercetarea materialului ceramic refractar, folosit la confecţionarea creuzetelor pentru
topit sticla.
Creuzetele au o. formă de trunchi de con alungit În direqi.i axului vertical, realizînd
diametre de 3 cm la bază şi de 8 cm la gura creuzetului. Grosimea pereţilor variază Între
0,3 şi 0,8 cm. Pe pereţii externi ai creuzetului se recunosc ornamentaţii liniare formate din
5 cercuri paralele, echidistante, trasate cu multă precizie cu ocazia fasonării la roată.
Analiza microscopică a ciobului ne indică folosirea unei paste ceramice compuse din
caolinit, cuarţ şi feldspat de cea mai bună calitate, care arde alb şi rezistă Ja· temperam.I.fi
ridicate, pe care le apreciem în jur de 1650° C. Ca o dovadă a realizării temperaturilor
înalte stă mărturie mulli-tizarea foarte înaintată a acestor creuzete.
Din microfotografia ciobului (fig. 1) se constată o mullitizare atît a feldspatului, cît
şi a caolinitului din corpul creuzetului, iar la o mărire mai puternică a imaginii se observă
textura pîsloasă a cristalelor aciculare de mullit din masa fundamentală (fig. 2).
Ceilalţi componenţi mineralogici ai ciobului sînt formaţi din cuarţ, feldspat aproape
complet mullitizat, spincli, şi din cantităţi variabile de pori, de_ diferite mărimi (fig. 1 şi 2).
Prin dozarea degresantului, format din cuarţ, se pot obţine paste ceramice de poroz1taţ1
variabile, din care rezultă creuzete refractare .care rezistă la temperaturile ridicate cerute de
tehnologia sticlei (1400°-1500° C).
În aceste tipuri de creuzete refractare se proceda la sinteza prin topire a sticlelor
divers colorate. Pe baza unor procedee bine definite, experimentate timp îndelungat, se
trecea apoi la elaborarea atît a sticlelor roşii-rubin, cît şi a celor albastre, În funcţie de procedeul aplicat, de cantitatea de pigment mineral folosită - În cazul de faţă oxidul de cupru
1

Materialul pentru studiu l-am primit de la Institutul de Arheologie din Cluj, prin
tov. prof. Andrei Bodor şi a tov. cercetător şt. Iudita Winkler, pentru a-mi

bunăvoinţa

spune

părerea.

În an~~chitatie se cunoştea şi „sticla de rubin de aur•, o va,riantă în care coloritul
rubiniu al sticlei se datorează aurului coloidal din sticlă, ceva în genul „purpurei lui
Cassius".
3
K. A. Hofmann, Lehrbuch der anorganischen Chemie, 1924; Gmelins Handbuch der
anorganischen Chemie, 1960; Ullmann's Enzyklopedie der technischen Chemie, 1960; Meyers
Neues Lexikon, 1962; H. Rompp, Chemie - Lexikon, 1952; Kirk - Othmer, Encyclopaedia
of chemical technology, 1969; H. Schulz, Die Geschichte der Glaserzeugung, 1928.
2
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Fig. 1 - Ciob ceramic refractar cu fond mullitic bogat, cu
feldspat mullitizat (P:M), cuarţ (Q) , spineli (S) şi pori închişi
· (P) de diferite m ărimi. Imagine m ă rit ă de 160-ori.
••

I

Fig. 2 - Detaliu din _fig. 1, prin care se ilustrează gradul
înaintat de mullitizare (M) al creuzetelor refractare, prin realizarea unor texturi pîsloase, caracteristice, de mullit acicular .
. ,Imagine mărită de 500-ori.

..

sau carbonatul bazic de cupru
-Î~ funqie de materialele redµcătoare adăugate_ la şarj a
de materii prime normale ale unei sticle, alcătuită din cuarţ, calcar şi sodă .
.Prin ' identificarea pe pereţii interni şi externi ai creuzetelor a resturilor de substanţe
răm'ase - .în urma stiăpungerii de către . topitura de _-sticlă a - pereţilor creuzere'ior. pot' ) t .~
re-,
construite fl~X:urile . tehnol_ogice apli.catţ. :_ Aceste;i constau· în ~şenţă ,din: .. respectarea st,rictă
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a unor condiţii de mediu oxidant sau reducător, dirijarea optimă a mersului ascendent al
u:mpcran1rii şi, bine Înţeles, de compoziţia Încărcăturii (a şarjei).
Pentru obţinerea sticlei albastre se cere o topire oxidantă, pentru ca Întreaga c.intitatc
de pigment de cupru incorporată în topitura de sticlă să rămînă În stare de ion cupric, deci
de cuptu bivalent. Se obţine astfel o sticlă albastră, cunoscută şi apreciată În antichitate sub
denumirea de „albastru de Egipt«.
In cazul sticlei roşii-rubin, folosind acelaşi pigment oxid sau carbonat bazic de
cupru - , se declanşa în mod deliberat o reducere a cuprului bivalent la cupru elementar,
neutru. Acesta se incorpora În sticlă ca suspensie coloidală sau ca agregat elementar criptocristalin, colorînd sticla în roşu-rubin, după o recoacere Îngrijită.
Ca material reducător se foloseau diferite substanţe, ca de ex. pilitura de fier, funinginea, cărbunele vegetal rezultat din arderea tartraţi-lor din tescovină etc.
Procedînd astfel, în mod reducător, se obţinea iniţial o sticlă incoloră, care prin
recoacere atentă la 500°-600° C, se colora în roşu-rubin. După cum se dirijează recoacerea
se poate obţine fie o sticlă roşie-rubin omogenă (porporino), fie o sticlă roşie-rubin neomogenă, cu incluziuni de octaedri aurii de cupru, numită „aventurin".
Prezenţa cuprului În sticla rubin s-a confirmat şi pe cale Ri::intgen-structurală. obtin îndu-se distanţele reticulare caracteristice ale acestui element· (Tabel 1). Reducerea cuprului
bivalent făcîndu-se treptat, deci trecînd prin starea monovalentă, s-au mai pus În evidenţă
şi distanţele reticulare ale oxidului cupros (Tabel 1). Microfotografiile din figurile 3 p111a
la 5 pun în evidenţă cuprul metaliic şi sticlele colorate În roşu-mbin şi în albastru, a5a cum
au fost obţinute la Dierna.
Tabel

Componenţi

Distanţe

reticulare caracteristice in
A (10-' cm)

Cupru
Cu

2,0851 ; 1,806; 1,276; 1,0887

Cuprit
Cu,O

2,456; 1,505; 1,280; 1,226

Mullit
3Al1 0 3 -2SiO,

3,356; 2,687; 2,518; 2,196
1,527; 1,331; 1,276; 1,261

In creuzetele refractare, recuperate la Orşova, se pot urmări deci diferitele faze ale
proccS'lllui de colorare a sticlei, pe acestea păstrîndu-se atît sticla albastră, cît şi sticla roşie
rubin. Acest amestec de culori se explică prin faptul că au fost recuperate· doar creuzete cu
material sticlos ratat (rebutat), cel bun fiind folosit integral În scopuri artizanale. Rateurile
s-au produs fie din cauza unor defecţiuni tehnice, fie din cauza unor dozaje nepotrivite a
componenţ.ilor sticlei. La toate creuzetele găsite la Orşova s-au pus clar în evidenţă scurgeri
înafara pereţilor, sub forma unor cruste de grosimi şi compoziţii variate, făcînd corp comun,
ins:parabil, cu creuzetul.
În interiorul creuzetelor n-au mai rămas decît slabe resturi din încărcătura primară (şar
ja): minereu de cupru, cărbune vegetal, carbonaµ.
In felul acesta se explică coexistenţa atît a sticlei albastre, cît şi a sticlei roşii-rubin,
a5a după cum se vede din fig. 3 şi 4, din care rezultă că procesul formării sticlei a fost
Întrerupt în diferitele sale faze de elaborare (a sticlei colorate). Tot din aceeaşi cauză
variază şi proporţia celor două sticle colorate.
https://biblioteca-digitala.ro
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Sticlă rubt#' (R)
pe socoteala , sticlei
albastre (A)', în amestec cu
impurităţi din creuzetul refractar „ Imagine mări,ţ~ de
160-ori.
Fig. 3

formată

Fig. 4 - S ticla rubin ; (R)
în preponderenţă faţă de
sticl a albastră (A). Imagine
mărită de 160-ori.

Fig. 5 - Cupru metalic (C)'
prezent in •sticla rubin! pus ·
in evidenţă la microscop,
în lumină reflect at ă. Imagine mărit ă de 160-ori.
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Aceste procedee de marc fineţe, cc stau la baza tehnologiei sticlei rubin, implică multă
iscu~intă. şi, sigur, moştenirea- unei bogate tradiţii din partea meşterilor- sticlari din antichitate.

Empirismul lor este vrednic de toată admiraţia noastră.

,1n

·c1:,

altă

ordine de idei, dimensiunile relativ reduse :Ile creuzetelor refractare de la
Dierna elimină posibilitatea folosirii lor in metalurgia cuprului, Întrucît se ştie că am se
obţm"eat1 turte şi lingouri metalice mult mai mari ca suprafaţă şi volum.

·-o

altă ipoteză în legătură cu posibilitatea folosirii acestor creuzete refractare ar fi:
pentru tatonări de laborator în legătură cu dozajul optim al şarjelor metalurgice. Şi această
ipoteză cade, din cauza prezenţei sticlei rubin pe pereţii creuzetelor, incompatibilă _ cu
zgura bogată În fier şi în calciu al unui proces m~talurgic normal, cunoscut la pcrfeqie
Încă ·din preistorie.
Dacă acum trecem şi analizăm factorii externi, privind materiile prime din zona Orşo
vei, ·constatăm că aceştia sînt favorabili pentru întemeierea aici a unei activităţi artizanale
prospere, avînd ca scop producerea sticlei colorate, În speţă a sticlei rubin de cupru.

Vom arăta mai încii situaţia materialului refractar, format dintr-un amestec dozat
de caolinit şi de cuarţ, la care se adaugă feldspatul alcalin. Recunoaştem, astfd, componenţii granitului 5i ai rocilor granitoide din Munţii Semcnic şi Almajului, Începînd de la
Ogradena, situată la vest de Orşova, şi pînă la Sicheviţa, ţinut În care, sub influenta
factorilor endo- şi exogeni, rocile amintite se transform:'! în caolinit, dind zone de alterare
de extinderi mai mari sau mai mici ~i de grade de caolinizare diferite 1 . Transportul materiei _prime rezultate se putea efectua cu U')urinţ:'i pe Dunăre.
, La fel de favorabilă se prezenta şi posibilitatea procurării minereurilor cuprifere necesare producerii sticlei rubin de cupru. În ~udul Banatului (b Moldova Nouă, Sasca, Oraviţa,
Dognecea de azi) se cunoşteau şi se exploatau - încă din epoca roman:'! o scrie de
iviri de cupru şi chiar de aur (În V. Nera şi V. Bîrzava), de unde se puteau procura minereurile necesare: fie oxidul negru de cupru (mdaconiwl, CuO), fie carbonatul bazic de cupru
(malachitul, Cu 2 [(0H) 2/C0 3 ]). Acestea reprezintă pigmenţii cei mai indicaţi pcntni sticla
rubin, acit prin simplitatea, cît şi prin operativitatea fluxului tehnologic pc c:tre îl reclamă.

În carnl introducerii În reţeta sticlei rubin a malachitului, se impune un control mat
atent al temperaturii, pentru a evita o degajare brusca a bioxidului de carbon. Acc~t.1, pc
lîngă funcţia pozitivă de clarificator, favorizînd spumarea şi limpezirc:t topiourii de sticlă,
mai prezintă şi risrnl de a face să <: reverse conţinutul creuzetului, dacă temperatura ~e
Tidică prea repede. Probabil că folosind malachitul ca pi~mcnt s-au Înregistrat rateuri ş1
debordări ale topiturii. în felul acesta, rateurile aruncate la r,·lltlt au putut fi regăsite cu
ocazia săpăturilor din 1968 de la Or~on.

în ceea ce priveŞte marca cantitate de energie calorică cerută de topirea sticlei, ea
putea fi obţinută fie prin folosirea mangalului, fie a cărbunelui natural d~ cea mai hun:'i
calitate, aflat tot În sudul Banatului (Bigăr, Secul, Lupac, Doman, Anina etc.).
Printre piesele recuperate la Orşova se mai numără cîtcva nhiecte de podoabă: mărgele
din sticlă albastră de co ba I t sau dintr-o sticlă sidefoasă, numcrn:1,c cioburi de sticlă albă
devitrificată, după cum şi un disc de serpentin frumos şlefuit 5i fasonat, care provine din
zăcămîntul de la Iuţi, din proximitate. Toate aceste piese plcdc:ază în favoarea existenţei
În localitate a unor ateliere de topit şi de prelucrat sticla în scopuri utilitare.
4
E. Stoicovici, N. Ciontea, M. Cristian, G. Cristian, R. Weingănncr, Studiul înnobilării caolinului de Sicheviţa, În Studii şi Cercetări de geologie-geografie, Acad. R.P.R., Fii.

Cluj, an. VIII, 1957, p. 303-313.
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în concluzie, putem deci afirma:
La Dierna-Orşova exista un atelier artizanal de producere a unor ~ticle colorate: · şi,
m special, a sticlei rubin de cupru.
,.:
Aici se cunoştea şi se producea o ceramică refractară autentică, adecvată pcntn.1 topirea sticlei.
în sudul Banatului, În apropiere de Orşova, există materiile prime necesare producerii
ceramicii refractare, minereurile cuprifere adecvate şi combustibilul necesar pentru ol,ri.nerea
sticlei rubin de cupm sau a altor sticle colorate, ornameT'\tale.
EUGEN STOICOVJC!

DIE GEWERBLIU-IE GLASHOTfE I:\l' DIER.i'\/A

(ORŞOVA)

(Zusammenf assung)
Dic Anwescnheit in Orşova (in dcr al ten Dierna) einer gewerblichen Gla~hiille fi.ir
die Erz.eugung de-<; gefărbten Glases und besonders des Kupferrubinglases, wurde durch den
Bcfund und die Untersuchung mancher feuerfesten Scherben, bedcckt mit sokhen gefarhten
Glăsem, nachgewiesen.
E.s konnte weiter fcstgestellt werden, dass sowohl der fcuerfeste Staff als auch <lie
zur Fărbung angewendeten Kupfermineralien und auch die zum Schmclzen und Rcdu:z.ieren
des Giases gebrauchte hochwertige Kohle, in der Gegend von Orşova - Diema zu finden
sind, und folglich, auch di.ese gewerbliche Glashi.ittentătigkeit - in die entsprechende Romcrieit - als eine Wirklichkeit anzusehen ist.
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MONEDE POSTAURELIENE DE LA GILAU

în vara anului 1976, cînd au fost reluate
b

săpăturile arheologice În castrul

roman de

Gilău Uud. Cluj)1, ne-au fost semnalate şi încredinţate spre publicare cîteva moned.: post,rn-

rdiene descoperite mai demult pe teritoriul comunei 2 • Monedele, deşi curăţitc şi conservate,
se prc7.intă, în cîteva cazuri, Într-o stare d~sLul de precară, fapt care a impietat Într-o n.m~.car~ măsură asupra determinării lor 3 • Este vorba despre un nt!măr de 8 pil'Se din brnnz şi
.una "de argint, după cum urmează:

1. Antoninian suberat, databil după 260 e.n. Aspectul citorva „litere" de pc ,wcrs ar
,putea indica un fals (?).
·1. Tacitus, antoninian emis la Siscia; RIC, V/1, p. 358, nr. 97.

J. Probus, antoninian emis la Siscia
4. Constanti,ms

I, /ollis

(-q-) ·

RIC, V/2, p. 87, nr. 650.
XXI '
emis la Thcssalonica (317-318 e.n.); RIC,

VII,

p.

501,

8. Constans I, AE 3 sau AE 4, emis Între 341-346 c.n.; pentru revers şi datan:
«:xergă) cf. LRBC, I, 859.
9. Valenti11ianus I, AE 3, emis la AquileLa (364-367 e.n.); LRBC, 11, 996.

(fără

.nr. 19 .

J. AE 3 (sau 4 ?) extrem de corodat, din perioada 34C-350 c.n. (?).
6. AR Co11sta11tius II, peCJmia maiorina?, emis la Sirmium, 343 e.n.

7. Constantitts II, AE J sau AE 2, de la mijlocul sec. IV c.n.

Piesa nr. 1, destul de uzată, este greu de Încadrat cronologic şi tipologic. putînd fi J.llaa provincici Dacia, fapt care ne-a îndemnat s-o includem În ac.:astă prezentare, sub rezcrY:lc: de
ngoare.

tă, după toate probabilităţile, după anul 260 e.n., adică în ultimii ani de existenţi

Celelalte monede se Înşiră, În schimb, de la Tacitus la Valcntinianus I, trebuind să fie
-considerate, evident, descoperiri izolate de pe :raza comunei Gilău. Din punct de vedere
nonologic, cum se poate observa, ele se Încadrează În primele două f azc ale circulaţiei mo1 Despre vechile sapaturi: SC/V, III, 1952, p. 317 sq.; Materit1le, II, 1956, p. 687713; Materiale, V, 1959, p. 453-458. Noile săpături arheologice, începute în anul 1976,
au condus la o serie de descoperiri importante, stabilindu-se cu exactitate şi dimensiunile
castrului (221 X 137,50 m); despre aceste descoperiri v. ActaMN, XIV, 1977, p. 163-170
·şi Epigraphica 1 Bucureşti, 1977.
·2 Monedele se află În colecţia lui Popescu Valentin din Gilău, actualmente student al
Facultăţii de Istorie-Filozofie din Cluj-Napoca, care Ic-a primit de la preotul Pa5ca din
Gilău, pensionait intre timp. Acesta a confo-mat faptul că piesele numismatice provin cu certitudine de pe raza comunei Gilău, fiind adunate împreună cu alte antichităţi de către doctorul
'Wei.ss, În perioada interbdică.
3
La realizarea determinărilor am primi-t un ajutor substanţial din partea lui Eugen Chirilă, căruia îi mulţumim În mod deosebit şi pc această calc. Numerele de ordine ale pieselor
corespund cu cele de pe planşă.
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neta.re postaureliene din Dacia (275-305 şi 306 - sf. sec. IV e.n.) 4 • Se remarca faptu.I că
piesa de la Tacirus (nr. 2) pare a fi a doua de acest fel descoperită pe teritoriul Daciei romane5 şi a patra dacă ne referim şi la t::ritorii care nu au fost integrate provinciei romane 6 •
Celei de a doua faze îi aparţin alte 6 monede, de la Constan,tinus I pînă la Valentinianus I.
1n legătură cu locul lor de descoperire, trebuie observat faptul că din aceeaşi localitate,
Gilău, a mai fost semnalată o monedă de bronz emisă În timpul domniei lui Valentinianu,

F. Celelalte 8 piese au, prin urmare, darul să Întărească rnncluzia formulată deja, de mare
valoar:: istorică, probînd, deocamdată doar numismatic, dăinuirea unei colectivităţi autohtone
romanizate în secolul IV e.n. pe locul sau în Împrejurimile castrului roman de la Gilău.
Căci aî3, cum a arătat M. Macrea şi alţi cercetători 8 , circulaţia monetară postaureliană, bazată pe emisiuni din bronz trebuie pusă pe seama populaţiei daco-romane rămasă pc )oe
după retragerea stăpînirii romane. Este perfect explicabil prin urmare, aşa cum se· ş~ie,
ca pe locul unde a existat un centru militar şi o aşezare civilă aparţinătoare acestuia s:i
poată fi s::sizată o continuitate de locuire a unei populaţii romanizate 9 , ale cărei legături
cu romanitatea sud-dunăreană nu au Încetat să se facă simţite În tot cursul secolului al
IV-iea e.n. şi în cele următoare.
Probabil că descoperirile monetare de la Gilău se Înscriu În fenomenul, mai gcn~ial,
al circulaţiei monedei din zona fostului oraş roman Napoca, aflat la numai 16 km spre est.
Jn cartiernl Mănă~ur al oraşului Cluj-Napoca au fost descoperite izolat un număr de 14
piese din bronz, ce se Înşiră Între 351 şi 392 e.n. 10 , monede care se adaugă altora, dc-scopcr:te mai demult În oraşul Cluj şi da.tind tot din secolul IV e.n..
·
Cele 8 noi monede datînd din secolul IV e.n. descoperite la Gilău reprezintă În. acelaşi
timp noi argumente cu· privire la frecvenţa unor asemenea descoperiri pe locul vechilor castre
şi aşezări romane din Dacia. Rămîn:: ca viitoarele cercetări arheologice în castrul de la· Gilău
să sesizeze şi eventual să localizeze mai precis şi alte dovezi ale continui~ăţiii daco-romane,
care trebuie căuta.te atît În perimetrul castrului propriu-zis, cît, mai ales, m aşezarea'• civilă,
aflată În partea de sud şi de vest a platoului pe care s-a ridicat castrul.

DAN !S11C
: 1

~

I•

4 K. Horedt, Contribuţii /,1 istoria Transilvaniei. Secolele IV -XI II, Bucureşti,·, 1958,
p. 16 sq. şi 18; D. Protase, Problema continuitiiţii În Dacia în lumina arheologiei .şi {litmismaticii, Ed. Academiei R.S.R., 1966, p. 184 sqq.; C. Preda, Circulaţia monedelor romane
postaureliene îri Dacia, În SC/VA, 26, 4, 1975, p. 441 sqq.
· •• ·.
5
· D. Protase, op. cit., p. 163, provenită de la Cluj-Napoca.
6
C. Preda, op. cit., p. 444 aminteşte 3 monede din timpul domniei lui Tacitus, luînd
În considerare şi ter~torii clin afara Daciei romane.
7
E. Chirilă şi colaboratorii, în StCom, 18, 1974, p. 136; C. Preda, op. cit., p. 467.
8 M. Macrea, Manetele şi părăsirea Daciei, în A/SC, III, 1936-1940, p. 3QQ...sqq.;
cf. D. Protase, op. cit., p. 197 sq.; E. Chirilă-N. Gudea-1. Straitan, Drei Miinzho'T'te .· des
4. Jahrhunderts aus dem Banat, Lugoj, 1974, p. 94 sqq.
..,. ,.
9 M. Macrea, op. cit., p. 301 sq.; K. Horedt, op. cit., p. 14 sq.; D. Protase; op. cit.,
p. 195 sq.; C. Preda, op. cit.; p. 454.
10 E. Chirilă-1. Chifor, Descoperiri monetare antice în Transilvania (XII), (mss.): despre celelalte descoperiri moneta,re postaureliene din Cluj-Napoca şi Împrejurimi: M. Maci-ea,
În A/SC, III, p. 300 (solidus Theodosiu,; II); K. Horedt, op. cit., p. 39 (Iovian); I.' Wi.nkler,
în SCN, III, 1960, p. 442 (Crispus); B. Mitrea. în SC/V, XII, 1961, p. 150, nr.' 32; N.
Vlassa, În SC/V, XV, 1964, p. 139 sqq. (1 Tacitus, 5 Probus, 1 Carinus); D. Radu,. Îh
ActaMN, IV, 1967, p. 495 sqq. (Carinus).
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Fig. 1 - Monede postaureliene de la Gilău. 1. Antoninian (după 260 e.n .); 2. Tacitns; 3.
Probus; 4. Constantinus I; 5. AE (340-350 ?) ; 6. Constantius II; 7. Constantius II; 8.
Constans I; 9 . Valentinianus I.
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ADDEND.1. După predarea la tipar a acestui material ne-au fost aduse de către Al.
Diaconescu şi C. Opreanu, stud~ti în anu,! IV -la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca, Încă
trei monede po'>taurelicne d~coperite în Gilău. Ele au fost găsite Într-o ulcică, pe malul. Văii
Căpuşului, in Gilău. Certitudinea descoperirii ne face să înscriem monedde în contiinuarea celor
prezentate. Determinările ultimelor trei piese aparţin lui N. Gudea, căruia îi multu.mim şi pe
acea,;tă cale.
10. Constantius II (355-361), AE 2. Foarte rău conservată. FTR. FH. tip II, probabil
Constantinopol sau Antiochia. Cf. G. Bruck, Die spătromische Kup/erprăgu11g, Graz, 1961,
p. 20.
11. Constantius II (353-361), AE 3. Foarte rău conservată. FTR. FH. tip III, probabil
monetăriile orientale. Cf. ibidem, loc. cit.
12. Gratia,m; (375-383), AE 4. VOT XX MVLT XXX, monetăriile orientale (Hcradcca, Constantinopol, Cyzicus. Nicomedia, Anti0chi.,). Cf. ibidem, p. 92.

POST-AUREI.IA~ COii'\S !'ROM Gil.AU
(,\bmact)

Nine coms accidentally discovcrcd on thc territory of Gilău (Cluj district) an: prcscntcd. "Ibese coins constitute a proof of the fact that in the 4 th centur}' A.O. a Romanizcd
population continued to live near and on the territorr of thc Roman camp in Gilău, this
hcing the old headquarters of ala Silia11<1. ln thc ,,.\ddenda" othcr three post-Aurelian coins
discovered in Gilău arc presented: no. 10-12
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AŞEZARI

DE SECOL IV îN SUDUL BANATULUI

Banatul, regiune cu un relief variat, cu cîmpii fertile, prielnice practicării agriculturii.
cu dealuri cultiivabile şi cu păşuni întinse, cu o reţea hidrografică ramificată şi cu păduri

bogate m vînat a determinat locuitorii din cele mai vechi timpuri de a-~i ridica aici aşezări
înfbritoa.re.
Graţie cercetărilor din ultima vreme, tot mai des arh;!ologii au adus la lumină aşe
zări deschise sau fortificate ori necropole, ce se Înşiruie pe dura-ia cîtorva milenii, descoperiri care vin să îmbogăţească an de an harta arheologică a acestei zone gcografice 1• f nsă, cu
toate strădaniile arheologilor, cu toată bunăvoinţa organelor de conducere ale judqului
Cara5-Severin, care au sprijiinit cerc~tarea arheologică, este practic imposibil ca Într-un timp
scurt ~:{ fie săpat;: exhaustiv toate vestigiile adăpostite În pămint.
De aceea este deosebit de impor,tantă, În etapa actuală a cercetării, periegheza, activitatea ce duce la depistar~a unor depozite arheologice doar prin studierea suprafeţei solului~. Anumite forme de relief, coroborate cu descoperirea de material arheologic specific unei perioade, sugerează existenţa În pămînt a unei aşezări din epoca respectivă. Desigur, o asemenea cercetare nu este completă, ea nu ne poate spune cu precizie care au fo~t limitele
aşezării, momentul precis al începutului şi sfirşitului ei, eventual anumite etape de distrugere -~i refacere; de multe ori nu putem descifra nici măcar dacă aşezarea era fortificată
sau. deschisă. Lucrul pc care îl putem stabili cu destulă certitudine, pe baza specificului ceramrcii, este determinarea epocii din care aceasta provine. Şi nu este deloc puţin, mai cu
s~amă atunci cînd este vorba despre depistarea unor aşezări din perioade mai puţin cercetate prin săpături s:istematioc.
Acesta este cazul aşezărilor de sec. IV, perioadă ce urmează imediat evenimentului de
maxiffiă importanţă pentru noi - r-etragcrea aureliană din 271.
Lucrarea noastră îşi propune, într-o primă etapă, trecerea În revistă a aşezărilor de
sec. IV depistate prin cercetare de suprafaţă în judeţul Cara5-Severin, urmînd a fi complerată, în viitor, cu noi aşezării cărăşene, descoperite În urma extinderii cercetărilor de supra-faţă, precum şi cu descoperiri din celălalt mare judeţ bănăţean - Timiş.
1) La ieşirea din Moldova Nouă, pe
Veche, la poalele dealurilor, s-au descoperit,
ce lucrate la roată, dintr-o pastă cenuşie,
ristice secolului IV. In aceea5i zonă, la cca.
mente de ţi~c ~i cărămizi de sec. III-IV.

drumul ce duce spre Măceşu, ocolind Moldova
pe o arie destul de restnnsă, fragmente ceramiformele şi compoziţi,a pastei fiind cele ca:racte400 m est, în vii, s-a descoperit cernmlcă, frag-

1 R. Petrowszky, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş
Severin, din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n., partea I-a, în Banatica, II, 1973,
p. 385-393; partea II-a, în Banatica, III, 1975, p. 365-378; partea III-a în Banatica,
IV, 1977, p. 437-461.
2
•
Perieghezcle ce au servit la elaborarea prezentei lucrări au fost efectuate pe durata
mai multor ani, de O. Răuţ şi Gh. Lazarovici. Materialul recoltat se păstre..1ză la Muzeul
de iqorie al judeţtilui Caraş-Severin din Reşiţa.
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2) La Moldo-;.,•a Veche, în vatra satului, În malul Dunării ş1 În grădinile cetăţenilor
au fost descoperi te fragmente ceramice: de sec. IV.
Jn depresiunea Pescari-Pojcjena, cu centrul la Moldova Veche, sînt semnala.te numeroase descoperiri monetare izolate sau tezaure (Pescari, Măceşti, Moldova Veche, Radimna), care
însumează cca 20.000 de piese, dovedind o intensă circulaţie monetară În sec. IV .
.1) La Comea, în Clisura Dunării, În punctul „Căuniţa de Jos" a fost dezvelit un
castellum şi urmele unei aşezări deschise, al căror sfîrşit este datat În sec. V 3 • Tot În acest
sat, vestigii de sec. IV s-au dcscop~rit în punctele „Zomoniţc" şi „Căuniţa de Sus" 4 •
4) Sicheviţa. în partea de nord a satului, În punctul ,,Zăsloane", s-au descoperit fragmente ceramice d~ sec. IV, păstrate b Muzeul satului din Gomea.
5) Mcrcina. La capătul din~re Vărădia al satului apare: ceramică de sec. IV 5 •
6) 1n hotarul satului Ciortea, pc partea dreaptă a drumului spre Mikoveni, la cumpfoa apdor dintre Vicinic ~i Caraş, la cca 8CO m sud-vest de sat, pot fi Întîlnite, pe o ane
de,tul de marc, fragmente ceramice de sec. IV.
7) La /am, acelaşi tip de ceramică s-a descoperit În punctul „Pripor", aflat Înspre
hotarul cu Milcoveni, precum ~i la sud de gară, p~ un pl:i.tou jos.
8) La Milcoveni, pc partea stingă a Vicinicului, lingă „Moara din Vale", Între calea
ferată şi rîu, alături de ceramic:=i hallstattiană, apare şi cca de sec. IV. Acelaşi tip de
ceramică se găseşte În grădinile d~ la ,.Drumul Marc", la ieşirea spre 1am, şi la estul satului,
în „Grădinile din Deal".
9) în hotarul satului Vrăniuţ ceramica de sec. IV este semnalată În punctele „Cuibul
Stîrcului", ,,Ogoară", ,,Rovine", ,,Livezi" 6•
10) în lunca Nerei, la sud de satul Slatina Nera, sînt răspîndite, pe o arie rcstrînsă,
f ragmcnte ceramice cenuşii lucrate la roată.
11} La Ilidia, Jocalitate deja bine cunoscută în literatura de specialitate prin aşezarea
f cudal-timpurie săpată aici7 , În două puncte din hotarul satului - ,,Dealul Armenilor" şi
„Moara Gherghinii" s-a descopc:rit acelaşi tip de c.eramică, lucrată la roată, dintr-o
pastă bună, cenuşie. într-un sondaj efectuat În toamna anului 1977, Într-un bordei conţinînd
un bogat material ceramic, s-au descoperit şi două monede de bronz de sec. IV 8 •
12) Jn lunca Întinsă a Caraşului, Între Creoni şi Grădinari, pe terasa inferioară a
riului, au fost depi,tate urmele unei aşezări care a fost şi sondată de un colectiv reşiţean,
sub îndrumarea lui D. Protasc 9 • S-au dezvelit cîtcva locuinţe de suprafaţă şi un scmibordc:i,

N. Gudea, Comea - aşezări din epoca roman,i şi roman,i tîrzie, Reşiţa, 1977; N. GuI. Dragomir, Cărămida romană cu text cursiv din sec. al /V-lea, descoperită la
Gomea, în Banatica, III, 1975, p. 99-119.
4
Descoperi~ilc din · aceste puncte au fo.st făcute cu ocazia 5ăpăturilor vizînd epocile neolitidi · şi feudal-timpurie, unele rerultiate fiind deja publicate (Gh. Lazarovici, Cornea-preistorie, Reşiţa, 1977, p. 125; I. Uzum, Cimitirul medici,al de la Cornea-,,Ţîrchevişte", În Banatica, III, .1975, p. 131-144; I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, Descoperiri arheologice în
hotarul satelor Cornea şi Sicheviţa, în Banatica, II, 197 J, p. 403-416.
5
Într-o mică coleqie particulară, a săteanului Iancu Petricoane din Mercina, semnaE\m acelaşi fel de ceramică, adunată din vatra satului.
G De mare folos pentru cunoaşterea vestigiilor din hotarul satului Vrăniuţ nc:-au fost
informaţiile date de Gh. Mihai, fost salariat al Muzeului judeţean, căruia îi mulţumim pentru ajutor.
7 I. Uzum, Gh. Lazarovici, Aşezarea feudală de la Ilidia în lumina izvoarelor seme
şi a cercetărilor arheologice, în Banatica, I, 1971, p. 157-161; Şt. Matei, I. Uzum, Date
noi asupra bisericii şi fortificaţiei de l.i Ilidia, în ActaMN, IX, 1972, p. 355-364.
8
Săpămri efectuate de I. Uzum şi D. Ţeica,
9
Material bogat, inedit, în muzeul reşiţean.
3
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conţinînd un

matecia:l ceramic abundent, din care s-au ş1 mtregit mai multe vase ce se
sec. III--IV e.n.

păstirează la muzeul din Reşiţa. Datarea făcută de autorii descoperirii -

13) La Broşteni, în jurul fîntînii de lingă „Ogaşul Mic", apar fragmente ceramice găl
bui şi cenuşii lucrate la roată.
14) La Ticvaniul Mic, în locul numit „Gomilc", pot fi observaţi dţiva tumuli aplatiiati, în bună parte răscoliţi. Din tumuli şi din vecinătatea lor poate fi recolta1tă ceramică
:enuş.ie, lucr.ată la roată, descoperită de un inimos colaborator al nostru, Ceia Comei. între
Ticv.amiul Mi-e şi Greoni, la cca 20:J m de gara de la Greoni, s-a descoperit la suprafaţă
ceramică provincială romană şi o monedă din .aceeaşi perioadă. În apropiere, pe valea Budoviţa, spre sat, lîngă o livadă de pruni, se observă 5-6 movile aplatizate clin care s-a
recoltat ceramică cenu.5ie, lucra,tă la roată, de sec. IV. Impreună cu aceasta apare sporadic
şi ceramică hallstamiană.

15) La Berzovia, În izlazul vecm cu hotarul satului Gherteniş, mari cantităţi de zgură
de fier, rezultate probabil din prducrareJ. minereului, sînt descoperite împreună cu ceramica
de sec. IV.
16) Tot În apropierea Berzoviei, în hotarul satului Ramna, la poalele pădurii „Văi~
goasa", pe malul drept al Bîrzavei, la nord de vechiul drum, sînt răspîndite pe o anc restrînsă
cioburi de sec. IV şi bulgări de zgură de fier.
17) In hotarul sa:nt!ui Fizeş, în punctele „Drumul Mare" şi la „Pi.ştoni", s-au descoperit mai multe cuptoare pentru redus minereul de fier, uncie săpate şi publicate 10 • Datarea
descoperirii o făceam În sec. IV, tocmai pe baza ceramicii descoperită aci. Recent, acela.şi
tip de ceramică .a fost descoperită În al treilea punct, numit „Gorgane", loc ce se află
spre hotarul cu Şoşdca şi Măureni. Şi aici este răspîndmtă o mare cantitate de zgură de fier,
tuburi de lut vitrificate, masate mai ales În jurul movilelor ce adăpostesc, după cum bănuim,
alte cuptoare de redus minereul de fier. 1n apropiiere, pe o arie întinsă, numită de localnici „Făi1tălan", pe lingă ceramica hall9tattiană, s-au descoperit numeroşi bulgări de zguri
de fier şi ceramică cenuşie.
18) La Şoşdea, de unde au fost publicate cîteva cuptoare pentru redus minereu de
fier, din punctul „Giuri-can" 11 , pot fi observate În cîteva locuri, numite de localnici „La
Par•, ,,Gomile", ,,Zgurile Mari", ,,La Odăi", ,,Între rîuri", ,,Valea Ulveşului", bulgări de
zgură şi ceramid de sec. 1v1 2 •

19) Plecînd din gara Măureni spre Şoşdea, pe terasa superioară a Bîrzavei s-au găsit
sporadic aJte fragmente ceramice din pastă cenuşie, de sec. IV.
20) La Bocşa Română, la sud-estul localităţii, Între rîul Moraviţa ş1 şoseaua spre
Ocna de Fier, în apropierea cantonului silvic, aflart la cca 1,5 km de Bocşa, se găseşte o
movilă aplatizată, cu un diametru de 8-10 m, conţinînd acelaşi tip de ceramică, zgură de
fier şi mai multe tuburi ceramice vitrificate, folosite la introducerea aerului În cuptoarele de
redus.
21) La Dezeşti, În punctul „Valea CurPi", situat în a·propierea drumului roman ce
poate fi urmărit aci pe o bună di,stanţă, a fost recoltată, de asemenea, ceramică şi zgură
de fier.

10

E. Iaroslav,schi, R. Petrovszky, Cuptoarele

pentru redus minereu de /ier de la

Fiuş, judeţul Caraş-Severin, în Tibiscus, III, Timişoara, 1974, p. 147-155.
11 E. Iaroslavschi, Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Şoşdea, jud. C!lrajSeverin, in ActaMN, XIII, 1976, p. 231-237.
12 E. Iacoslavschi, op. cit., p. 237, fig. 4.
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Din informaţii, pe care din păcate nu le-am putut verifica, aflăm că În satele Bărbosu,
Brebu, Grădinari, Gătaia, Comorîşte, Măidan, Vrani, Vărădia, Ienof, Rusova Nouă, Răcăj
dia şi· altele, în mai multe puncte, se găsesc cioburi lucrate la roată, de culoare cenuşie,
foarte adeseori descoperite în movile aplatizate ce conţin bulgări de zgură de fier. N-ar fi
exclus ca măcar o parte din acestea să provină din aşezări de secol IV.
·Iată deci o destul de bogată listă, cuprinzînd localităţi în hotarul cărora s-au descoperit urme arheologice din perioada postaureliană. Se remarcă lesne că, În mai toate localităţile, descoperirile constau În ceramică. Aceasta este aproape În exclusivirtate din pastă
fină, de culoare cenuşie, cu nuanţe de la cenuşiu albicios pînă la cenuşiu închis. Formele
Î[1:tÎlnite sînt: oale, farfurii-străchini, căni, chiupuri. Oalele sînt puţin numeroase. Buzele· sînt
răsfrînte oblic În afară şi prezintă uneori o şănţuire interioară. Marginea buzei este rotunjită, teşită şi uneori şănţuită. Decoraţia constă în linii incizate, drepte ori vălurite, aplicate
pc umărul vaselor. Farfuriile sau străchinile sînt În general scunde, pereţii oblici, partea superioară arcuită spre interior ori în forma literei „S", buza rotunjită sau lată, orizontală,
prclW1gindu-se şi spre interiorul vasului. De cele mai multe ori fundurile sînt inelare. Cănile,
după cit putem reconstitui din fragmentele destul de mici păstrate, par a fi avut corpul ovoidal, gîtul cilindric, gura uşor evazată. Fragmentele de chiupuri sînt puţine şi e greu de
.
·
precizat capacitatea ,lor. Buzele sînt orizontale şi late 13 •
După cum s-a văzut, lista localităţilor ce conţin vestigii de sec. IV este de~ul de
lungă. Nu afirmăm că toate descoperirile indică neapărat o aşezare, ele pot fi urmele unor
locuinţe izolate. Oricum, admiţind că măcar jumătate din localităţile menţionate cuprindeau
În antichitate pe teritoriul lor aşezări de sec. IV, constatăm o destul de densă i~wire a
zonei În acea perioadă. O remarcă interesantă, ce se impune, este ~ă toate descope~irilc au
fost fărute În regiuni joase, pe valea rîurilor, pe terasele inferioare ale acestora, pe platouri
joase şi Întinse, Întocmai ca în cazul aşezărilor specifice romanilor, dovadă că erau locuite
de cetăţeni obişnuiţi cu modul de viaţă din imperiu.
Aşezînd pe o hartă a Banatului din epoca romană localităţile cu descoperiri din perioada postaureliană observăm că acestea se grupează de-a lungul a două mari rîuri,- Caraşul şi Bîrzava şi a afluenţilor acestora, În apropierea unor aşezări şi fortificaţii romane binecunoscute, Berzovia şi Arcidava, şi în apropierea drumurilor romane ce făceau legătura cu
inima imperiului (fig. 1). E foarte probabil ca aceste aşezări să fi aparţinut unor foşti locuitoci
ai amintitelor aşezări romane, care au căutat locuri mai ferite atunci cînd a lipsit siguranţa
daţă pr_in prezenţa trupelor romane aci, pînă la retragerea aureliană.
Stabilirea lor În apropi.crea fostelor aşezări romane se explică atît prin condiţiile
propice de viaţă găsite aici, CÎt şi, poate, În speranţa unei reveniri a autorităţilor. romane.
Parcurgînd inventarul, nu prea bogat, descoperit la suprafaţă în localităţile din jurul
Berzoviei, frapează constatarea că aproape pretutindeni ceramica apare În movile destuL de
numeroase şi întinse, Împreună cu zgură şi bucăţi de pămînt ars pînă la vitrificare. La Şoş
dea şi la Fizeş au fost săpate cîtieva din movile şi• s-a constatat că ele adăpostesc res.tJU,rile
mai multor cuptoare pentru redus minereul de fier. Este aproape sigur că asemenea cuptoare
Din . păcate, muzeul din Reşiţa, . unde se păstrează materialele, este în reorganizare,
ne-a fost imposibil · să desenăm ceramica. Pentru cititorul interesait trimitem 4 lucrarea lui O. Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii în D~cia Traiană sud-c;ţrpătică
1
(sec. III-XI), Craiov,a, Ed. Scrisul românesc, 1976. Ceramica la oare ne referim are' asemă
nări ce merg pînă la identitate cu cea descoperită în Oltenia secolului IV (O. Toropu, ,
op. cit., p. 47-48, fig. 15 şi pl. I-II).
'·
13

aşa că
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se găsesc ŞI m celelalte localităţi din zonă. Iată deci că avem de-a face cu o destul de
întinsă zonă metalurgică, care, judecind după marile cantităţi de zgură, trebuie să fi produ~
o apreciabilă cantitate de fier, metal atît de necesar pentru nevoile atelierelor ce producea~•
unelte şi arme.
Pentru cine produceau aceste cuptoare? Desigur, in rrimul rînd, pentru nevoile
pc.pulaţiei autohtone, dar o bună cantitate, ce prisosea, era îndrepta.tă spre imperiu. Credem
aceasta ţinînd seama şi de concluzia la care ajung E. Chirilă, N. Gudca şi I. Stra.tanH care
au studiat circulaţia monetară în Banatul secoh.!lui IV. Aceştia au constatat bogăţia excepţională a materialului numisma.tic, mai numeros chiar decît în uncie zone din i.ntcriornl
graniţelor imperiului. Caracteristicile circulaţiei mon~tare În Banat erau aceleaşi cu cele din
imperiu şi se deosebeau de cele din fostele provincii romane. Chiar dacă nu avem dovezi
certe că auwrităţile romane au exercitat un control În Banat şi după retragerea au.reliană,
este un lucni aproape sigur că a existat o activitate comercială intensă cu imperiul, măcar
În secolul IV al erei noastre, drumurile romane, credem noi, fiind circulate m ambele
smsuri15 •

Poate continua.rea
această epocă să

lrgătu.ilor

cu lumea

de

suprafaţă
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săparea

a cit mai muitc

aşezări

din

romană.

LISTA

1
::?
3
4
5
6
7
8

cercetărilor

ne aducă noi date, mai sigure, privind intensitatea locuirii Banatului )i a

Moldova Nouă
Moldova Veche
Gomea
Sicheviţa

Mercina
Ciortea

1am
Milcoveni

9 Vrăniuţ
10 SLatina Nera
11 Ilidia

12 Greoni
1J Broşteni

14 Ticvaniul Mic
15 Bcrzovia
16 Ramna

AŞEZARILOR

CU DESCOPERIRI DE SECOL IV
DIN SUDUL BANATULUI
17
18
19
20
21
.:?2
23
24
25
26

Fizeş

Şoşdea
Mău.rcni

Bocşa Română
Dezeşti

Bărbosu

Brebu
Grădinari
Găitaia

ComoTÎşte

27 Măidam

28 Vrani
29 Vărădia
30 lertof
31 Rusava Nouă
32 Răcăjdia

EUGEN IAROSLAVSCHI -

GH. LAZAROVICI

14 E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Drâ Munzhoru des 4. ]ahrhunderts atts dem
Banat, Lugoj, 1974.
15 La Lăpuşnicel, în depresiunea Almăjului, pe traseul drumului roman, a fost descoperit un miliar pe care autorul descoperirii îl datează în sec. IV (cf. O. Bozu, Noi date
despre aşezarea romană · de la Lăpuşnicel, comunicare ţinută la sesiunea ştiinţifică din cadrul ,,Zilelor culturii la Reşiţa•, 26 octombrie 1977).
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HAIHTATS Oli T\'r SJi-:CLE DANS LE SUD DU BANAT
(Resumc)

0n y presente Ies resultat"i de rcchcrches de surface cntreprises :iu Sud du lbn.1t.
Les decouvcrtes - consist.ant en objets ccramiqucs et en scories de fer provic:nnem dl"
J2 iocaJ.ires, simees pour la ph.1.part
prnximitc d'anciens habitats ct forlifi~·.11im1s mmaine~,
identiquc du point de vue topographique
tcls Berzobis et Arcidava. Leur emplacemrnt celui de l'epoque romaine - le long de~ routcs cncorc cn fonction - croynns nous - au
IVe siecle font la preuve de la prescncc d'u.ne population ayant gardc l.1 fa\·on romaine
de vivre, tout comme Ies rappons avcc l'Empirc apres Ic rctrait du 1emps d'Aurclicn.

a

a
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PREFEUDALA DE LA CICAU, JUD ALBA

Cercetările arheologice efectuate În decursul a şase campanii, între anii 1969-1973,
pe terasa „Sălişte" 1 din pairtea de nord-vest a satului Cicău, au dus la punerea În eviden.ţă
a unor mărturii arheologice care atestă aici o locuire aproape neîntreruptă, Începînd din
comuna primitivă, pînă în perioada prefeudală, stra,tul de culrură coborînd pe alocuri chiar
sub doi metri adîncime.
Urmărind stratigrafia, deasupra solului viu constatăm existenţa unui strat compact de
pămînt brun închis, cu ceramică de tip Coţofeni, peste care se suprapune humusul antic,
cu straturi de materiale din epocile bronzului, hallstattiană, urmate de cele din epoca dacică.
în mult.e locuri straturile au fost deranjate de locuinţele de suprafaţă şi semibordeide din
epocile daco-romană, post-aureliană (sec. IV) şi chiar prefeudală.
într-o cantitate mult mai mică decît materia.lui din epocile anterioare, materialul din
epoca prefeudală, ieş~t la iveală, dovedeşte că aici a existat şi o aşezare datată În această
epocă, surprinzîndu-se ~i urmele unor locuinţe cu cuptoare-pietrare2 (fig. 1) construite din
piaitră de rîu şi blocU1Ti de carieră cu dimensiuni variate.
Urmele de locuinţă cu cuptor-pietrar .au fost puse În evidenţă În casetele deschise În
partea de sud-est a terasei, În porţiunile dintre metrii 4,70-6,50 din seqiunea XXXI
(cuptorul A), 13-15 din secţiunea XXXII (cuptorul B) şi 2-4 din secţiunea XXXIV
(cuptorul C); poziţia şi distanţa dintre cuptoare fiind diferită (cuptorul B aflîndu-se la
9 m est şi 10 m nord de cuptorul A şi la 17 m est şi 4,10 m sud de cuptornl C), considerăm că ele au aparţinut unor locuinţe distincte, corespunzătoare celor trei cEptoa re, care,
prin ceramica de pe supra.faţa cu pietre sau din preajmă, au putut fi datate În secolele VIU-IX 3 •

1 Vezi Dacia. XIV, 1970, p. 437/43; XV, 1971, p. 368/44; XVI, 1972, p. 334/38;
XVII, 1973, p. 369/31; XIX, 1975, p. 280/50; pentru descrierea geografică a terasei, vezi
I. Teglas, în ArchErt, XXXI, 1911, 370-371, iar pentru regiune, R. Ficheux, în Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918-1928, Bucureşti, 1929, p. 161-182; V. Mihăi
lescu, Dealurile şi cîmpiile României, Bucureşti, 1966, p. 42.
2 Z. N. Văzarova, Slawische und slawischbulgarische Siedlungen auf dem T erritorium
Bulgariens i!Om Ende des VI.-XI. Jahrhundert, Sofia, 1965, 15, 16, 18-20, 22-26, 28,
31; 50, 91; K. Horedt, în Dacia, X, 1966, p. 271-273; E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu,
Contribuţii la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului roman, [Bucureşti],
1967, p. 45, 46, 48, 52, 153; D. Gh. Teodor, în Carpica, II, 1969, p. 263-264; Gh. Coman,
în. Danubius, IV, 1970, p. 162-168; V. Spinei şi D. Monah, în Memoria Antiquitatis, II,
197;0, p. 373-376; M. Rusu, În Apulum, IX, 1971, p. 721, idem, în Relations between the
Autohtons Populations and the Migratory Populations on the Territory of Romania, Bucureşti,
1975, p, 140, nota 91; M. Babeş, În Dacia, XV, 1971, p. 386; Z. Szekely, în Sesiunea de
comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie, decembrie 1964, II, Bucureşti, 1971, p. 145,
148-151; idem, În Marisia, V, 1975, p. 78; VI; 1976, p. 118-119, 121.
3
I. Kovrig, În AntHung, 2, 1948, p. 53; J. Poulik, Staroslovamka Morava, în seria
MonuTMnta archaeologica, I, Praga, 1948, p. 99, pl. XIII, 112, 114, 127 c; K. Horedt,
în SCIV, II, 1951/2, p. 207-232; VI, 1955, 3-4, p. 661-678; idem, în Materiale, IV,
1957, p. 181-183; idem, Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII, [Burureşti],
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Cuptorul A - cel mai bi.ne conserv:n -, aflat la adîncimca de 0.J0-0,45 m fată
de nivelul actual (fig. 2/1 şi 3), avînd În vcd~rc stratul de cenuşă răspîndiit pe o suprafaţă de 1,50 m x 1,35 m, p:1rc să fi avut o formă elipsoidală, din care s-a. păstrat o porţiune semicirculară cu dvametrnl de 1.2S m, re!ălalt diametru ncputînd fi stabilit. ln p,utca
centraJă a ,cuptorului s-au mcniinut trei rînduri de pietre ~upr .,puse, În timp re pc margini
mai erau numai 1-2 rînduri, înăl\imca maximă fiind de 0,50 111. Pietre ~-au găsit şi În
cenuşa şi pe solul din jur, de provenind rn siguranţă din pereţii laterali ai cuptorului.
Pe nivdul cuptomlui s-au gă~it numai două fragmente ceramice\ provenite· din acda~i vas.
care împreună cu un alt fragment gă,it În sc~ţiunea din preajmă (S. XXX) au pcrn1is
reîntregirea parţu superioare a unei oale cu diametml gurii de 17 cm, aYînd buza evazată.
Oala a fost confeqionată din pastă bună, nisipoasă, cu puţin pictri5, bine ar,;.:=;, de culllarl·
cenuşie în interior şi neagră în exterior. Ornamentul de pe corpul va„ului este comptL\ d:n
linii drepte orizontaile, ce aliterncază ctl linii ondulate (fig. 5:'7).
Cuptorul B (fig. 2/2 şi 4), din care s-au păst~at două rînduri de p:em: suprapu~c.
avînd forma scmicin-rnlară, cu diametrul tr~nsversal de 0,80 m 5i raza În sen.s longitudinal
de 1,05 m, ia.r înălţimea de 0,40 m, a fost d~scopcrit la adîncimea de 0,50-0,60 m.
Pe acesta s-a găsit foarte puţină cenu~ă. pămînt ars, un fragment dintr-un vas (fig. 5/4) de
mărime mijlocie, lucrat la roată, din pastă nisipoasă, roşu-că.rămizic, cu huu puternic evazată şi cirnamcntait pe corp cu trei rînduri de alveole adîncite5
motiv cc apare mai
rar - şi u,n fragment de perete atipic.
Cuptornl C (fig. 2/3), din care s-a păstrat un rînd de pietre a~~;,.,ue Într-un colt.
este posibil să fi avut forma drepnmghiulară. Porţiunea descopcri,tă arc o lawră de 0,SC m
grosime, iar ceal,altă de 0,75 m. Bucăţile de cărbuni şi pămînt ars, care s-au găsit num:ti
În preajma pietrelor, nu permLt aprecicre:.1 mărimii Întregului cuptor. Aici au apărut un
fragment de la o oală mică lucrată la roată, din pastă nisipoasă, ccnu~ic cu ardere secundară,
cu buza evazată, ornamentată pe corp cu benzi de linii ondulate (fig. S/5) şi o foarfecă
de fier 6 , cu lungimea de 0,135 m (fig. 5/6).
1958; idem, În Studia, 1965, fasc. 2, p. 18, 19, J. Eisn::r, Devinska Nova Ves, Slovamke
prohfebiste, Bratislava, 1952, pl. 5-7, 9, 14, 18-19, 22-27, 35, 42-44, 55-67; B. Szokc,
În ArchErt, 87, 1957, p. 53-57; I. Nestor, în SC/V, X, 1959/1, p. 49-62; M. Macrea, în
Materiale, V, 1959, p. 523, fig. 5, p. 525, fig. 7; VI, 1959, p. 520, fig·. 9; M. Comşa, în
SC/V, X, 1959/1, p. 65-94; Z. Szekely, în SC/V, XII, 1962/1, p. 47-58; idem, în
Sesiunea ... , II, p. 145-152, 155-156; Z. N. Viizarova, op. cit.; idem, Sla1.:îni i Prabîlgari
. . . = Slave-n und Protobulgaren (nach Angaben aus den Nekropolen aus dem 6. bis 11.
Jahrhundert im Landesgebiet Bulgariens), Sofia, 1976; E. Zaharia, op. cit.; idem, în Dacia,
XV, 1971, p. 284; Şt. Pascu, M. Rusu şi colaboratorii, În ActaMN, V, 1968, p. 171-175,
pi. III-V şi fig. 7; I. Pop, în Materiale, X, 1973, p. 231-261; G. Vekony, în ArchErt,
1974, p. 211-232; M. Comşa, În Muzeul Naţional, II, 1975, p. 335-341; Gh. Lazin, în
StlMLComSM, III, 1975, p. 67-74; E. Zdnyi, în Marisia, VI, 1976, p. 127, 133, pi.
LVII-LIX, LXVII a; E. Garam, I. Kovrig, I. Gy. Szabo, Gy. Torok, Avar Finds in the
Hungarian National Museum, Budapcst, 1975; E. Zaharia, Populaţia românească în Transilvania tn secolele VI/-Vl/1 (Cimitirul nr. 2 de la Bratei), Bucureşti, 1977, fig. 14-28.
4 Penwu an•a:logii, vezi .Jucrărrle ciitare la nota 3.
5
Cf. J. Poulik, op. cit., pi. 115/g-h, 126/e; J. Eisner, op. cit., pi. 42/4, 8, 57/9, 59/7-8,
62/4; M. Comşa, în Dacia, VII, 1963, p. 418, datează vasele cu alveole imprimate între
971 şi oca 1000; Z. N. Văzarova, Slavm und Protobulgaren .. ., p. 45, fig. 28, 49, p. 131,
fig. 90.
8 J. Pou.lik, op. cit., p. 2, 5, 6, 7; D. Csallany, Archăologischr Denkmălrr drr Gepidm
im Mitteldonaubeckm, Budapest, 1961, p. 283; M. Rusu, În Dacia, VI, 1962, p. 273, fig. 4/4;
D. Popescu, în Dacia, XVIII, 1974, p. 195, fig. 2/5, 9/5, 10/2.
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Fig. 2 - l i Malul sudic al S. 'X XXI şi planul cuptorufui
2, Malui sudic al· S . . XXXII
şi planul cuptorului B; 3, Malul n ordic al .S. XXXIV şi planul cuptorului C. Legenda:
1. Strat de p_ămitJ,t negru şi p ămint înt ors cu p1ugul; 2 .. Humus antic, cu puţine fragmei;i.te
ceramice din epoca ro"mauă şi sec. VIII-IX; 3. , Pă.mint compact brut1-inchis, . cu ceramicii
de epoca bronzului şi eneolitic ă ; 4 . . Pămint .. compact galben, nemişc at; 5. C ărbu.µţ ;, 6:
Cenuşă; 7. Arsură; 8. Fragmefite ceramice din sec. vn;r·- :Ix_
; ·e. ':&ivel de h1t; 10:, Foarfecă ; .
·
_11 , . Pietr~,
·
. .1
•. ,,

A;

: Adîncimea mică la oare s-au . descoperit .Ctlpto;i:rele (Între 0)0 m - şi 0,60 m) ~e Îf!,d~c.ă·
apartenenţa .acestoria la niştJe locµinţe, de s{1prafaţă; · a ~ăror poziţie însă · nu a ' putruii: f:i, .pi:ecizată , · deoarece ele 'S e găsesc 1n stratu:! de humus răiscolit deseori <:U '0c~2:i~ lilcrăhlor ' ,âgr it bte.'
· · In afara cerâmicii · descoperite î_n cele . trei ' locuinţe cu cuptoâre, . în seqit\ni.le ' jt;','VI>.
XXXIII s~au g~si~ .~ir~a 30. fragmente· ·~er a~ic~'. 1J.l~~-at~
la roată şi _ciirc~ 40 fragrnerrte lucrate _cu _\nîna, II'~~pîp~,i'i:e .p e ~_' SÎfp-raf~ţ~- ..dr
m.
Fraginen>tele ceri iruce, din · ca.re nu s-a putuit . întregi nici , i.m .vas', ·,p·rovin din · ail-tţ lo,cu.i~ţe;
al~·~ă~9r·'. c;uptoar,e . n~ ~-ău. pastrait însă. ·. fr;agmţ_n tele· pi:ovin din _..pe;eţi de .oale: d~; d.imeii.~
siuni mi-ci şi mijlocii, , luor-ate la roată şi cu mîna7 , din pastă fină n~sipoasă, dinitre cbl.e -cu·
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Fi g. 3 - Cuptor.

· ' Fig. 4 ,..... ·Cuptor.
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mina făcînd pa:rte şi unele di,n pastă grosiera, cu mult rus1p şi pietricele. Ceramica esre
bine arsă - unele fragmente avînd urme de ardere secundară - , iar culoarea are diferitte
nuanţe ele cen~ru nuanţe pină la negru - ; sînt ş"i fragmente !ia care cuJoa,rea din
interior este deosebită de cea din exterior.
Omamentde sînt cele uzua:le În această epocă: o linie sau gr:upl.llI'i de Jinii drepte,
paralele, dispuse Ia distanţe diferite (fig. 6/1-3); lunii ondula,te ce se repetă la distanţe
cvasiegale sau benzi de linii ondulate (fig. 5(2, 5; 6/4-6); Iinii drepte alternînd cu linii
ondulaite (fig. 5/3, 7); grupuri de linii drept-e altemînd cu grupuri de linii ondulate (fig.
6/7-14). Două fr~mente au ornamente din linii ondulare şi pe porţiunea inter.ioară a
buzei (fig. 5,/2, 3). Unul singur dintre firagmentc are ornamentaţia forma,tă din grupuri de
linii orizontale ce delimitează alveole crestate, alungite vertical (fig. 5/1).
Profilele variază de la o piesă la alta, fie că buza evazată continuă peretele printr-o
linie curbă (fig. 7.jl-4, 6, 13, 14), fie că formează cu acesta un imghi obtuz (fig. 7/5, 7-.:11).
Numai CÎ,tcva fmgmontc au buza uşor Îngroşată În exterior (fig. 7/12, 15, 16).
S-au păm.ait şi porţiuni de fund (fig. 7/17-22), care permit slabiilirea diameuulll.li, ce
Între 7 şi 9 cm, dovedind şi ele, ca şi buzele, d se foloseau oale de dimensil.llli
mici şi mijlocii. Pasta acestor fragmente e~te similară cu cea a fragmentelor de perete cu
buză, culoarea fiind şi ea asemănă.coare.
·
var.iia.ză

Dintr-o tă vită specifică acestei epoci au fcm descoperire două fragmente (fig. 7/23),
lucrate la roată, din pastă fină, nisipoasă, de culoare cenu~iu-ncgricioasă.
Materiiale databiJe În secolul X nu au apărut. S-au găsit numai trei fragmente de
„cazane pcccneg~" 8 , datate În sec. XI-XII, alcăwitc <lin: a) două fragmcn,tc d:: buză
lobată spre inrnrior, cu orificiu pentru fixarea toartei (fig. 7/~5. 26), unul fiind descoperit
la suprafa\:i, i,.u celălalt În seqiLmca XXXI, la adînciinca. dr 0.80 m, ambele fiind confecţionate di.n paslă ni!sipoasă, cărămizie, cu ardere sewndară în interior şi cenuşie În exterior.
Ele iaparţÎn mai degrabă unor piiese de factură asemănătoare, decît unui singur vas; b) o
porţiune de perete cu buză, de culoare cenuşiu-neagră, din pastă nisipoasă (fig. 7/24).
Obiectele descoperite pe ,teritoriul „Săliştei"
din secolde VllI-IX9 •

vin să completeze repertoriUt!

aşezărilor

Avînd În vedere că în ultimii ani, într-o serie de lucrări de sinteză, au fost examinate numeroa.scLe probleme cu privire la materialele arheologice şi evenimentele ist.orice din
secolele VIII-XI1°, considerăm inutilă o reluare a discuţiilor. Relevăm doar faptul că în
urma atenţiei ce s-.a .u:ordat perioadei prefeudale, numărul aşezărilor identificate se c~frează "
În prezent la l 01 11 , Înrcgistrîndu-se numai în ultimii trei ani o sporiire cu 32 de localmăţi1 2 •
Aşezarea de pc „Sălişte" are o situaţie deosebită, deoar:ce, găsindu-se pe teritoriul unui
8
Z. N. Vt1zarova, op. cit., p. 103, fig. 76; P. Diaconu, în Dacia, XI, 1967, p.
259-270; I. Fodor, În ArchErt, 102, 1975, p. 250-263; E. Zdnyi, în Marisia, VI, 1976,
p. 137, 139, pi. LXXI/e.
9 M. Rusu, În Relations between the Autohtons ... , p. 134, 140, 151-153 (pentru
informaţia dată despre aşezările descoperite recent, mulţumim călduros colegului M. Rusu).
10 Vezi Bibliografia istorică a României, I, 1944-1969, Bibliografie selectivă, Bucure5ti,
1970, p. 99-103; IV, 1969-1974, Bucureşti, 1975, P· 152-160; J. Banner - I. Jakabffy,
A Kozep-Dunamedence regeszeti bibliografiaja a legregibb idoktol a XI, szaz.adig, Budapest,
1954, p. 411-479; idem, A Kozep-Dunamedence regeszeti bibliografiaja, 1954-1959, Budapest, 1961, p. 189-211; ibidem, 1960-1966, Budapest, 1968, p. 171-207; vezi şi lucrările
citate lia notele 2-3.
11 M. Rusu, în · Relations between the Autohtons ... , p. 140.
12 Vezi nota 9; numărul aşezărilor din epoca prefeudală este în continuă cre~tere; _
vezi rapoartele anuale din Dacia, 1971-1977, Les fouilles archeologiques en Roumanie.
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"Fig. 5 - 1-3, Ceramică ornamentată din secţiuni; 4, Ceramică de pe cuptorul B ; 5, Cera.micli de pe cuptorul C; 6, Foarfeca de pe cuptorul C; 7, Ceramică de pe cuptorul A.
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Fig. 6 - 1- 1°4, Ceramică lucrată la roată, cu motive ornamentale.
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1- 16, Profile de vase lucrate cu mina, sţc. V:III-IX ; i 7-22, Profile de· funduri ;
23, fragment de castron; 24-26, buze de „cazane pecenege", sec,_-IX-XL
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c1m1·tir de la începutul secolului al VIII-lea13 , exista posibilitatea unei datări mai precise:
aşezarea trebuie să se fi înfiripat, prin urmare, în a doua jumătate a secolului VIII, cînd
mormintele din cimitir erau deja nivelate.
Cit priveşte materialul datat în sec. XI-XII, el este prea sumar pentru a indica o
locuire mai mult decit vremelnică. Ceea ce ar putea fi pus în legătură cu părăsirea aşezării
prefeudaJe de pe această terasă, În cursul secolului XI, şi stabiJiirea locuitorilor în noua
vatră a satului Cicău, atestat documentar Începînd din veacul al XII-lca14 , sat care trebuia
să fi existat În jurul bisericii actuale, zidită În piatră În secolul XV 15 sau începwtul celui
următor, pe locul unde mai înainte, ca ş.i la alte comunităţi, a existat o bi-serică de lemn 16 •

/UDIT A WINKLER -

MATILDA T AKACS -

GHEORGHE PAIU$

DIE VOLKERWANDERUNGSZEITLICHE SIEDLUNG VON CICAU, Kr. ALBA
(Zusammenf assung)
Dic drei auf cler „SăliŞte• mtdeckten St.einherde (Abb. 1-4), eine Eisenschere (Abb. 5;6)
und Keramik gefunden wurden, bezeugen dass hier im VIII-IX. Jahrhundert u.Z. cine Siedlung war. Aullerhalb cler Steinherde wurde sowohl mit cler Hand geforrnte als auch auf
cler Topferscheibe erzeugte, aus derselben Periode stammende, Keramik gehoben (Abb. 5-7).
Drei Bruchstiicke „pekenegischer• Tonkessel (Abb. 7/25-26) gehoren den XI-XII.
Jahrhunden an.

18

14

I. Winkler, M. Takacs, Gh. Păiuş, în ActaMN, XIV, 1977, p. 269-283.
C. Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti, (1967],

p. 147.
15

M. Porumb, în ActaMN, XIII, 1976, p. 285-287.
Cf. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, I,
20, 96; Şt. Matei - I. Uzum, în ActaMN, IX, 1972, p. 558.
16
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Săpăturile

arheologice executate între anu 1969--1973 1 În punctul „Sălişte", s.1tul
Cicău, jud. Alba, au scos la iveală urme de locuire Începînd din epoca encoli:tică şi pma
la migra.rea popoarelor. In aşezările cercetate (bordeie, vetre de foc şi locuinţe de suprafaţă) s-au găsiit, În afara altor obiecte ca~nice, şi resturi de faună.
Material şi metodă. Resturile de faună cercetate sînt în număr de 207 piese osoase
determinabiJ.e, fragmentate în cea m.1i mare parte şi ca.re constituie „resturi menajere".· Au
fost găsite foarte puţine oase Întregi, de regulă falange. Lipsa unor piese osoase ma.i importante, ca şi faptul că majorita.tea fragmentelor sînt În generai! de dimensiuni reduse, ne-a
îngreunat mult studiul, creindu-ne dificultăţi În determina.rea speciei, a conformaţiei corporale şi a taliei a.nima,lelor. O altă dificultate de acelaşi ordin a constituit-o şi imposibifoatea
determinării cu precizie, aşa cum am intenţionat să o facem iniţial, a genurilor Ovis ~i
Capra. Da.torită acestui fapt şi bazaţi pe unele descrieri similare din literatură2 , am inelu~
a.mbele genuri în grupa Ovicaprinelor. In afara detenninării speciei, a stabilirii numărului
de irulivizi în valori absolute şi procentual, a vîrstei acestora, am executat şi diferite măsu
rători ade unor fragmente de oase ce au permis acest lucru, înscriind daitele În text şi în
tabelele a.nex.are. După aceste date am putut să stabilim, cu ajutorul indicilor biometrici
(metoda Duerst şi Kiesewalter), unele caracteristici ale conformaţiei animalelor în c.1dnd
diferitelor epoci istorice ce s-au succedat în aşezarea sus-amintită.

Descrierea materialului faunistic
Materiailud osteologic ce a fost determinat în cadrul culturii COŢOFENI (fig. 1) se
compune dintr-un număr de 63 piese osoase, care, repartizate pe specii şi indivizi, prezintă
următoarea structură:

Mamifere domestice
Bovinele: 31 fragmente, după cum urmează: 4 fragmente de coaste, din care la două
s-au păstr~t şi capetele de artirulare; 4 fragmente de coxal, din care două din ilium şi cite
unul din isch.ium şi pubis; 2 fragmente de radius, dintre care unul este o epifiză distală·
{lăţimea 73 mm, grosimea 42 mm). Oasele neurocraniului sînt reprezentate de către un
singur fragment de occip~tal; 4 fragmente de cepi cornoşi, ce provin de la animale adulte
1 Iudi-ta Winkler, Gheorghe Păiuş, Eine landliche Siedlung aus dakischer und râmischer
Zeit in Cicău (Kreis Alba), în Acus de la X//e Confermce intemationale d'etudes classiques
EIRENE, Cluj-Napoca 2-7 octobre 1972.
2 Olga Necrasov şi S. Haimovici, Studiul resturilor de faunii descoperite în aşe%area
feudală timpurie de la Dridu, În Săpăturile de la Dridu, Editura Academiei Republicii Sotialistc România, 1967, pag. 202.
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de talie mijlocie; 2 fragmente de vertebre cervicale şi 2 de venebre dorsale; 1 fragment de
humerus, extremitatea disnală (lăţime 46 mm, grosime 36 mm); 7 fragmente femur; 2 fragmente calcaneu; 1 fragment tibie, extremitatea proximală (lăţimea 80 mm) şi 1 molar inferior, cu un grad mediiu de erodare. Toate fragmentele descrise aparţin la 3 indivizi.
Cabalinele: 8 fragmente, dintre care 3 fragmente coaste, ce provin din treimea mijlocie
a osului şi aparţin coastelor 11-13; 2 fragmente metatars, dintre care unul este o epifiză
proximală (lăţimea 43 mm, grosimea 45 mm); 2 fragmente metacarp, aparţinînd unui singur
individ.
Ovicaprinele: 3 fragmente osoase, dintre care 2 fragmente de humerus şi 1 fragment
de tibie, ce aparţin la doi indivizi.
Suinele: 5 fragmente osoase, dintre care 2 fragmente coaste; 1 fragment mandibulă
cu un molar avînd grad de erodare redus; 1 fragment diafiză humerus şi 1 fragment din
corpul osului incisiv. Toate fragmentele aparţin unui singur individ.
Carnivorele sînt prezente prin 2 fragmente, dintre care unul este o mandibulă, ramura
orizontală (Lungimea de 98 mm) şi 1 fragment diafizar de humerus. Ambele aparţin unui
singur individ, din specia Canis familiaris L.
Mamifere , sălbatice:

Sus scrofa feros (mistreţ) este reprezentat de 7 fragmente din care: 1 fragment coastă;
1 fragment coxal; 1 fragment mandibulă; 2 fragmente de humerus, din ca:re unul este o
epifiză distală (lăţime 44 mm, grosime 36 mm); 2 fragmente maxilă, cu un premolar 3 şi
un molar 2, toate apartinînd unui singur individ.
Cervus daplms L (cerb), reprezentat de 5 fragmente, din care 1 fragment coxail;
1 fragment diafiză radius; 3 fragmente mandibulă (2 ramuri orizontale şi 1 ramură verticală). în afară de aceste fragmente a mai fost identificat şi un os întreg (falanga I-a) cu
următoa.rele dimensiuni: lungimea sagitală 32 mm, lăţimea epifizei proximale 26 mm, grosimea epifizei proximale 29 mm, lăţimea minimă a diafizei 20 mm, grosimea minimă a diafizei
19 mm, lăţimea epifizei distale 21 mm, grosimea epifizei distale 27 mm. Toate aceste piese
osoase aparţin unui singur individ.
Epoca bronzului şi fierului. Din aceste epoci s-a determinat un număr redus de fragmerite osoase (6 buc.), aparţinînd speciilor: Cervus elaphus L, cu 3 fragmente de cepi cornoşi, ramuri secundare (fig. 2), din care pentru două s-au efectuat măsurători!le: lungimea
curburii exterioan: 152, 169 mm; circumferinţa 50, 72 mm. Bovine: 1 fragment de spată,
deteriorat în cea · m;:,i mare parte. Cabaline: 1 molar superior, cu un grad mediu de eroda:re.
Păsări (Gallus gallus): 1 fragment de ulnă, deteriorat.
Epoca dacică (fig. 3-4) este reprezentată printr-un număr de 30 piese osoase, dintre
care 28: fragmente şi 2 Întregi (falanga 1 şi 2).
Mamifere domestice
· Bovine: 1 fragment mandibulă (ramura orizontală);· 1 fragment cep cornos; 2 fragmente calcaneu; 2 fragmente tibie, extremitatea distală (lăţime 58,49 mm; grosime 39,30 mm);
2 fragmente de metatars, .2 fragmente de metaca.rp şi 3 molari cu un grad mediu de· erodare.
Cabalinele:, 4 fragmente şi 3 oaise întregi, din - care: 1 fragment radius, extremitatea
proximală (lăţimea 76 mm, grosimea 40 mm); 1 fragment de metacarp şi unui! de mţtatars,
d~te1)prau:, şi llfl· fragme.nt de i:ibie. Oasele Înţrcgi sînt: 2 falange . 1-a şi 1 fala,;,gă i ;2-a
(tabftlul M. 2).
·
·
·
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Ovicaprinele: 5 fragmente, diin care: 1 fragment spa,tă, 1 fragment falanga, 1-a; 1 fragment metatars şi 2 fragmente de femur, din care unul este o epifiză distală (lăţimea ,J.8, mm,
grosimea 47 mm). F11agmentele aparţin ,1a 3 indivizi.
Suinele: 4 fragmente osoase, dintre care 2 fragmente de hwnerus, unul epifiză_ distală (,lăţimea 32 mm, grosimea 19 mm), al doi,lea o diafiză cu lăţimea minimă 14 n:im şi
grosimea minimă 22 mm şi 2 fragmente de femur. Fragmentele aparţin La 3 indivizi.
Mamifere sălbatice
Cervus elaphus L: 1 fragment de mandibulă, ramură orizontală, deteriorat.
Sus sero/a ferus L: 1 fragment de ulnă.
Epoca romană (fig. 5-6) este reprezentată printr-un număr de 108 piese osoase,
din oare 10 oase Întregi şi 98 fragmente.
Mamiferele domestice sînt reprezentate printr-un număr de 73 piese osoase, astfel:
Bovinele: 44 piese osoase, din care 4 oase Întregi şi 40 fragmente. Oasele Întregi sînt
reprezentate de către 1 caJcaneu cu ll\lil1gimea maximă 120 mm ,lăţimea maximă 40 mm,
grosimea 40 mm; 1 falangă 1-a (tabelul nr. 3); 1 metatars (tabelul nr. 4) şi 1 metacarp
(tabelul nr. 4). Fragmentele se prezintă astfel: 2 coaste din treimea dista:lă; 1 coxal; 3 radius, din care la unul s-au efectuat măsuratori ale epifizei distale (lăţimea 63 mm, grosimea 33 mm) şi al,e diafizei (lăţimea minimă 31 mm, grosimea minimă 21 mm); 4 de mandibwlă, dintre care la unul s-au efectuat următoarele măsurători: lungimea şirului de molari 39 mm, lungimea şirului de premolari 26 mm, lungime între P 3 şi M2 29 mm, iar cea
mai mica înălţime a dia.stemei 11 mm; 3 fragmente cepi cornoşi, aparţinînd unor indivizi
adulţi; 2 fragmente de vertebre dorsale, deteriorate; 3 fragmente hume.rus; 3 fragmente
femur; 1 fragment calcaneu (lăţimea maximă 37 mm, grosimea maximă 42 mm); 5 fragmente tibie, epifize di~taile, din care la 4 s-au efectuat măsurători (lăţimea 62;51 ;52;60 mm,
grosimea 37;36;36;38 mm); 1 fragment metaitars (tabelul nr. 4); 1 fragment spată; 3 fragmente metacarp (tabelul nr. 4 ); 1 fragment de incisiv redus, reprezentînd coroana; 1 molar; •
2 fragmente de astraga:l; 1 fragment de axis; 1 fragment falanga 3-a; 1 fragment de ulnă
şi 1 fragment de cuboscafoid. Toate piesele osoase aparţin la 5 indivizi.
Cabalinele: 16 piese osoase, din care 2 oase Întregi (falanga 1 şi 2 - tabelul nr. 3)
şi 14 fragmente, după cum urmează: 2 coaste; 1 coxal (pubis); 3 tibie, deteriorate; 1 metatars; 1 spată (unghiul toracal); 1 metacarp (diafiză); 2 incisivi; 1 molar; 1 adas (arc
ventral). Aceste piese osoase aparţin la 3 indivizi.
Ovicaprinele: 3 fragmente osoase, din care: 1 tibie, 1 vertebră dorsală ş1 1 mandibulă
(ramura orizontală, fără dentiţie), aparţinînd unui singur individ.
Suinele, reprezentate prin 10 fragmente osoase, aparţinînd la 4 indivizi: 2 coxal;
3 mandibulă; 1. tibie; 2 maxile fără dentiţie; 1 ulna; 1 incisiv cu erodare incipientă.
Mamifere

sălbatice

Sus• sero/a /erus prezintă 9 fragmente osoase, aparţinînd la 3 indivizi: 3 mandibulă;
1 humerus, extremitatea distală (lăţimea de 33 mm, grosimea 33 mm); 1 vertebră lombară;
1 canin şi 3 coaste.
Cervus elaphus prezintă 26 piese osoase, din care 4 oase întregi şi 22 fragmente. Oasele
Întregi sînt: Z falanga 1-a şi 2 falanga 2-a (tabelul nr. 3). Fragmentele sînt reprezentate
prin: 1 radius; 1 mandibulă;· 11 cepi cornoşi; 3. femur; 2 tibia, din care una este o diafiză
cu extremitatea distală (lăţimea mini111ă a diafizei 42 •J\1111,- ,grosi~ minimă 41 mm, lăţimea
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epifizei 42 mm, grosimea 41 mm, circu:nferinţa 79 mm); 1 metatars; 1 maxilă ş1 2 molari,
cu un grad mediu de erodare. Toate piesele osoase aparţin la 3 indivizi.
Discuţii şi concluzii. Studiul materialului osos din a~zarea „Sălişte"-Cicău a scos
la iveală unde aspecte deosebite, legate de creşterea şi utilizarea animalelor domestice, cît
şi în ceea ce priveşte practicarea vînătoarei În diferitele niveluri de locuire.
în cul.rtura Coţofeni predomină resturile de bovine, În primul rînd, şi cabaline În al
doilea rînd, ruinele şi ovicaprinele fiind situate pe ultimele locuri (tabelul nr. 5). Talia
bovinelor variază Între 1,20-1,30 m. După conformaţia suprafeţelor osoase, animalele erau
folo.siite la tracţiune. Toţi indivizii sînt adulţi, avîn.d vîrsta Între 5-8 ani. Conformaţia
Ic încadrează în tipul constituţional dolicomorf. Cabalinele sînt reprezentaite printr-un individ cu talia 1,40-1,50 m şi conformaţie uşor de tip tarpanic. Ovicaprinele sînt slab reprezentate. Suincle se pare că erau animale de talie mijlocie şi conformaţie robustă. Prezenţa
suinelor În aşez.arca eneolitică ne arată că populaţia respectivă era stabilă, creşterea acestor
anima.le nefiind compatibilă GU viaţa nomadă. Pe de altă parte, acest fapt atestă şi existenţa unei culturi cerealiere. Resturile de animale sălbatice ne atestă existenţa unei faune săl
batice în zonă şi a unei preocupări privind vînătoarca. Cu totul întîmplătoare, credem noi,
este prezenţa unor fragmente provenite de la Canis familiaris, amestecate cu resturile menajere.
Pentru epocile bronzului şi fierului lipsa unor piese măsurabiile nu ne-a permis să
tragem unele concluzii, chiar parţiale, asupra talici, vîrstei şi conformaţi,ei corporale a mamiferelor domesti<e şi păsărilor din aşezare. În ceea ce priveşte resturile de mamifere sălba11ce, rezultă că avem de-a face cu animale adulte, fără să putem preciza însă cu cer:titudine
talia şi conformaţia lor, ncavînd la dispoziţie alte criterii.
Epoca dacică se caracterizează prin existenţa în cantitate mai mare a resturilor osoase
de bovine, În comparaţie cu alte animale domestice. Bovinele aveau talia cuprinsă Între
1, 18-1,20 m, de conformaţie brevimorfă, erau adulte şi folosite la tracţiune. Cabalinele
erau animale de talie mijlocie: 1,40-1,45 m, de tipul lui Equus cabahlus robustus (Brinkmann). Ovicapr:nele, presupunem, era,u anima.le de talie mijlocie şi constituţie robustă.
, Apreciem de asemenea că suinele erau animale de talie mică şi consti.rtuţie graciilă.
În ceea cc priveşte mamiferele sălbatice, nu se pot face aprecieri concrete ale caracterelor morfolog~cc.
Epoca romană se caractel:'izează prin exisi.enµ numărului cel mai mMc de resturi
osoase, Între care predomină bovinele, urmate de cabaline şi suine. Ovicaprinele sînt reprezenta,te prin numărul cel ma.t mic de resturi osoase.
Trebuie menţiona.t că în urma săpăturilor. s-au pus în evidenţă două niveluri de
locuire. Nivelul inferior, reprezentat prin bordeie şi vetre de foc, conţine un număr mai
mare de oase de bovine, puţine oase de cal şi cîine şi un număr redus de oase de mamifere
sălbatice. Al doilea nivel de locuire reprezintă o locuinţă de suprafaţă, avînd În vecinătate
o groapă de resturi menajere. Resturile de faună găsite aparţin, În proporţii sensibil egale,
mamiferclor domestice cit şi celor sălbatice. La acestea din urmă predomină resturile de cerb.
ln urma studiului detaliat al pieselor osoase existente s-au putut stabili unele caractere
morfologice aile speciilor din aşezarea respectivă. Bovinele aparţin În majoritate rasei Bos
taurus primigenius, fiind animale de talie mai mare, cu coame lungi şi conformaţie corporală robustă. Proporţia sexelor este În favoarea femddor (680/o). Cabalinele aveau talia
medie de 1,50 m. Pentru suine nu s-au putut stabili cu certitudine caracterele morfologice,
neavînd cri~erii de apreciere. Aceeaşi situaţie este şi pentru ovicaprine. Cerbul este specia
cea mai bine reprezentată după bovine, cu o talie medie În jur de 1,26-1,30 m. După
contormaţia oaselor, apreciem că erau animale robuste, puternice şi bine conformate. Pentru
mistreţ nu se pot face aprecieri obiective.
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Pe baz.a studiului întreprins şi a datelor înscrise în tabelul nr. 5 se pot desprinde
unele concluzii asupra faunei existente în aşezarea „Sălişte", satul Cicău.
1) Spec.ila cea mai răspînclită o reprezintă bovinele, cu ponderea cea m.a1 ri<licaiă
în cuilrtura Coţofeni şi cea mai scăzută în epocile bronzului şi fierului.
2) Cabalinele ocupă locul imediat următor, cu aceeaşi frecvenţă pe epoci. E.'tistenţa
pieselor osoase fragmentate În cea mai marc proporţie ne face să bănuim că această specie,
m afară de faptul că era folosită la tracţiune şi călărie, era uti:lizată şi în alimentaţie.
3) Ovicaprinele nu reprezintă specii cu frecvenţă mare în perioadele: Coţofeni, dacică
5i romană, fiind absente în epocile bronzului şi fierului. Creşterea acestor anLmale, probabil,
nu era una din ocupaţiile pr.mci,pale ale locuitorilor aşezării din epocile respective.
4) Suinele sînt, ca kecvenţă, ~mediat după cabaline. Cel mai mare număr de indivizi
se înregistrează în epoca romană. Ele sînt absente în epocile bronzului şi fierului. Creşterea
suinelor presupune o aşezare stabilă şi existenţa unor culturi cerealiere. Aceste condiţii se
pare că s-au realizat În perioadele: Coţofeni, dacică şi romană şi au lipsi,t în epocide bronzului şi fierului.
5) Păsările domestice sînt slab reprezentate şi apariţia lor este cu totul nescmnifi>eativă.
8) Vînă·warea a fost o ocupaţie constantă a locuitorilor aşezării, În toate epocile.
Speoia cea mai des Întîlnită este cerbul. Ca f.renenţă, ajunge pe primul plan În epoca
romană.
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ANEXE

Tabelul nr. 1
Repartiţia

pe specii a materia.lutui osos (resturi menajere) din

1

2
3

4

5
6

Fragmente nr.
absolut

Specia

Nr. crt.1

Bos taurus L
Equus caballus L
Sus scrofa domesticus L
Ovicaprine
Canis familiaris L
Gallus gallus domesticus L

Total animale

1

58,2
20,3
12,5
7,1
1,3
0,6

154

100%

36
17

67,9
32,l

53

100%

89
11

2

Cervus elaphus
Sus scrofa ferus L
sălbatice

„Sălişte" .;....Cicău

Procentual

32
19

Total animale domestice

1
2

aşezarea

Obs.

207

Total General

Tabelul n,. Z
Măsurători

ale falangei I-a-şi II-a la cabalinele din aşezarea „Sălişte"-Cicău

Nr, crt.1

Dimensiunile

Falanga II-a mm

68
52
43
33
30
23
19

40
49
43
41
30
23
23

Lungimea sagitală
epifizei proximale
„
distale

2

I,ăţ.

3
4
5

„

6
7

Falanga I-a mm

minimă diafiză

Gros. epifizei proximale
„
distale
minimă diafiză

Tabelul n,.
Măsurători

ale falangei I-a

şi

II-a la bovinele, cabalinele

şi

cervideele din

aşezarea

„Sălişte" -Cicău
(Epoca romană)
Falanga I-a (mm)
Nr. crt.

Bovine

1
2
3

Lung. sagitală
Lăţ. epifizei prox.
dist.

4
5

"Gros.

6
7

.
..

mf:Umă diafiză
epifizei prox.
d1et.

mini~ diafiză

Falanga II-a (mm)
Cerb

Dimensiunile

51
31
30
29
31
22
20

I

Cabaline

73
49
42
32
33
20
20
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Cabaline

55
23
16
17
27
16
15

48

26
26
23
27
18
17

43
47
42
43
31
23
24

I

Cerb

38
32
27
26
30
25
23

38
33
26
25
33
35
37
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Tabuul n,. 4

Măsurători ale metacarpelor şi metatarselor de bovine din aşezarea „Sălişte"-Cicău

(Epoca

romană)

Metatarse (mm)

Metacarpe (mm)
Dimensiunile

Nr. crt.

I I I

1

188
51

Lungimea maximă
I,ăţimea epifizei proxim.
distale

1
2
;j

rinimă diafiză

"

4

-

30
33
31
23
89

G;~ea epifizei proxim.
distale
"
mini~ diafiză
pi{;imetrul

5
6

7
8

1

2

3

4

48
-

-

--

-

30
-

-

29
80

2

-

53

27
29

I

28
19
81

Tabehd nr. 5
Repartiţia

BOVINE

....u

materialului osos pe specii, indivizi şi procentual în diferite epoci (culturi)
din aşezarea „Sălişte"-Cicău
CABAI,INE

-ci
....u
5 · .s
cO
cO
·;:
;a. ] cOt3., ;,a ;au
...
Q
Q
..... :el li. ... :el

"CÎ
e ...·;: .s

t3.,
cO

~

.

OVICAPRINE

•

u

iî

C)

El

bO
Ol

~

SUINE

.

-ci u
.s ....5

·;:;

;,a

;,a

.

Q

·;:
Q
H

cO

u

:el

-ci

.!:!

cO
~ ·;:
;,a ;a<.J

cO

li.

H

::;;

MISTREŢ

....u
5

!~

li.

.
·;:
-

u
.s .......

"CÎ
cO

;a ;au
Q

H

;;!

CARNIVORE

CERB

Q

El

.

bO
cO

li.

.
·;:

-ci

u

-

.s 1î

;a

;,a

Q
H

cO

u

:al

u
.s ....u

-ci
N

! ;,a'>
Ol

~

PĂSĂRI

Q

H

Q

.
'>
-

a ;,a

cO

;a

cO

u

:el ~

Q

H

-ci

.s
cO

;,a
u
:el

- - - - - 44
5 8,8 16 3 5,3 3 1 3
10
4 2,5 9
3
3 26 3 8,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
3 4,9 7 2 3,5 5 3 1,9 4
3 1,3 1
1
1 1 1
1
- - - - - - ... ,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ,l 1
1 1 1
- - - - - - - - - 3 2 1,5 - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

3

9,7

8

1

8

3

- - - -

89

1~

32

2

1,5

5

-

7

11

1

-

6

19

8

5

7

-

17

1

7

6

1

6

2

- -

-

5

36

7
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1

EPOCA
(CULTURA)

COŢOFENI

-

1

1

ROMANĂ

DACICĂ

BRONZ
TOTA!,

şi

FIER
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Fig. l - Piese osoase din cultura
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Fig. 2 - Piese osoase din epoca bronzului
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Fig. 5 - Piese osoase din epoca

romană

(bordeie, vetre de foc) .
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Fig. 6 - Piese osoase din epoca romană (locuinţă).
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. UNTERSUCHUNGEN OBER DIE FAUNA DER SIEDLUNG CICAU-,,SALIŞTE•
(Z usammenf assung)
Die archăologischen Forschungen die zwischen den Jahren 1969-1973 am dem Fundort
Sălişte im Dorf Cicău, Kreis Alba, durchgefiihrt wurden haben, ·unter anderen, Oberresten von
Wohnplătzen, eine Anzahl von 207 Knochcnstiicken von Haus- und Wildtieren, zutage gebracht. Es liegen vor Bruchstiicke und voUstăndige Knochen aus den Perioden Coţofeni,
Bronze, Eisen, cler Dakcn und Romer, die in Erdunterkiinften an Feuerstellen, Schlachtaltăren
und an ebencr Erde liegenden Wohnraumer gefunclcn werden. Diese Bruchstiicke sincl als
Spei~reste anzusehen.
Du.rch clas Studium cler Tierreste konnte ihre Art, Korpergro13e und Beschaffenheit
festgestellt werclen. 1n den meisten Făllen konnten auch Riickschliisse iiber clie Zucht und
Nutzbarmachung cler Tiere gezogen werden. Die haufigsten aufgcfunclenen Knochen von
Haustieren sind Rind, Pferd und Schwein und gehorcn dem romischen Periode an.
Die Funden lassen erkennen, cla13 die Tiere als Nahrung verzehrt wurden; die bilden
abcr auch den Beweis einer tierziichterischcn Betătigung cler Menschen, hauptsăchlich în
den Pcrioden Coţofeni, cler Daken und Romer uncl weniger in denen cler Bronze und des
Ei sens.
Das Vorhandensein von Wildtierresten (Hirsch uncl Wilclschwein) bestătigt die Jagd
als cine stăndige Besehăftigung sowie eine Hilfsmoglichkeit zur Nahrungsbeschaffung in
diesen Pcrioden. Durch clas Auffinden în allen Wohnplătzen von Schweineresten - mit Auskann festgestellt werden, daf3 wir von einer
nahme . cler Bronze- uncl Eisenperiode stăndigen Niederlassung aus dem Coţofeni Periode sprechen konnen.
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UN GRUP DE MORMINTE DIN SECOLUL AL VII-LEA E.N.
LA ICLOD (JUD. CLUJ)

In cursul anilor 1976-1977 s-au Întreprins cercetări arheologice În hotarul comunei
lclod, situată la aproximativ 37 km spre nord de Cluj-Napoca, pornindu-se de la descoperirea Întîmplătoare, în 1973, a unui mormînt prefeudal.
Sondajele s-au executat la locul numi,t „Pămîntul Vlădicii" aflat la circa 700-800 m
sud-est de vatra comunei, În apropierea punctului „Podul Morii", pe braţul mo~t ai! văii
Someşului Mic. Lucrările au avut ca rezultat dezvelirea a Încă patru morminte de înhumaţie.
Terenu:! fiind cercetat amănunţit prin secţiuni trasate În jurul punctului unde a apărnt
primul mormînt, iar spre sud-vest malul coborînd abrupt spre Someş, presupunem că cele
cinci morminte descoperite reprezintă marginea t1nei necropole mai Întinse, distrusă de eroziunea continuă a apei, Într-o vreme cînd Someşul Mic era activ în această zonă (fig. 1).
Acelaşi teritoriu s-a făcut cunoscut În anii trecuţi prin semnalarea şi cercetarea sistematică a unei importante aşezări cu donă cimitire neoliticc 1 • De altfel, În fiecare seqiune
trasată de noi în căutarea mormintelor a fost pus În evidenţă un strat continuu de cul,tură,
precum şi platforme de locuire cu -ceramică şi obiecte n:olitice.
în secţiunile nr. 3, 6 şi 7 s-au descoperit şi fragmente ceramice lucrate cu mîna,
neornamentate sau lucrate ,la roată, cu decor de fascicole în val sau liniare, care pot fi
Încadrate cronologic aproxÎm3!tÎV În secolele VIII-IX e.n.
Mormîmul nr. 1 a apărut în 1973, în ruptura malului. Din schelet se vedea doar un
craniu fragmentar de aduh. La acea dată nu s-a putut degaja Întregul schelet, dar după
poziţia craniului se po3!te deduce că mormîntul era orientat pe dircqia NV-SE. Ca inventar
s-a găsit un pieptene de os bila:teral, destul de lung, cu nituri de fier şi decor pe plăcile
mediane (fig. 2/1), aşezat 1lîngă craniu.
în 1976-1977, prin săpături arheologice, s-a sondat terenul din apropierea primului
mormînt, de-a lungul malului Someşului Mic. In ~ei dintre cele zece seqiuni executate s-au
descoperit mormintele pe rare le descriem În cele ce urmează:
Mormîntul nr. 2
In secţiunea nr. 5, la adîncimea de 1,20 m, s-a găsit scheletul unui adult, orientat
pe direqia NV-SE, cu lungimea de 1,50 m. Era întiiM pe spate, cu braţele .de-a lungul
corpului şi craniul înclinat pe umărul stîng. Starea de conserva.re era bună, deşi- oasele erau
friabile. îi lipseau falangele mîinilor (fig. 3).
Inventar: Ia mică distanţă de craniu se găsea un vas lucrat la roată din pa-stă fină
cenuşiu-negricioa.să, piriform, cu fond plat (fig. 2/6). La tîmpla mîngă ave~ o fusaiolă
gri-roşcată, bitJroncon~că (fig. 2/3). Lingă braţul drept se distingeau · resUW"ile foarte corodate
ah: unei lame de cuţit de fier (fig. 2/5), ia.r fo pM"tea dreaptă, pe bazin, s-a găsit veriga
ovail.ă a unei ca.airam.e de fii.er, fără a.c (fig. 2/2).
·

li,

·-cn.··

·1
J:azaiovici,
Caransebeş, 1977.

îii JXc Congres ·u:ts:P:P.,'-Nic.e, 1976; Idem, în Studii
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Mormînwl nr. 3
ln seq.iunea nr. 6, la adîncimca de 1,40 m, s-a găsit un schelet de copil, orientat pe
direqia NV-SE, avînd lungimea de 0,75 m. Era Întins pe spate, cu braţele pe lingă corp,
şi avea craniul spart În urma presiunii pămintulu.i, dar păstrat în Întregime. Starea de
conservare era de:st'W de bună, lipsindu-i Însă părţi din antebraţe şi falangele picioarelor
(fig. 3).
Inventar: În part.ea sunga a bazinului s-au găsî,t restur~le corodate ale unei V!rigi ronmde de cataramă de fier (fig. 2/4 ).

Mormîntul nr. 4
ln acee~i secţiune, la adîncime.a de 1,63 m, s-a desco?erit un schdet de adult, orientat
pe clireqia V-E. Iot.ins pc spate, cu braţele de-a lungul corpului, avea capul uşor înclinat

spre stÎnga.. Starea de conservare era bună.
Inventar: La antebraţul stÎng s-au găsit resturile corodate ale unui obiect de fier ce
pare a fi o scoabă (fig. 2/7). Interesam de menţionat este faptul că groapa mormirntu.lui
nr. 3 se suprapunea în parte peste cea a mormîntului nr. 4, îndt Ia d~zvelire craniul şi
umărul drept al schdetului de adult erau sub scheletul copilului. Toni~i cele două morminte
se păstrează nederanjate, deci nu se poa:te decide dacă înmormîntările s-au făcut simultan
sau ele se distanţează În timp (fig. 3).
4
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Mormîntul nr. 5

în secţiunea nr. 9, la adîncimea de 1,40 m, s-a găsit craniul izolat al unui adult,
probabil tînăr, judecind după asprotul calotei şi al dentiţiei. Mormîntul nu avea inventar.
Stratigrafia în cadrul grupului de morminte de la Iclod este următoarea: sub stratul
de sol vegetal, cu grosimea de 0,50 m ,în medie, urmează un strat continuu de rultură neolitic,
cu cioburi, pietricele şi urme de arsură, pînă la 0,90-1,10 m, iar mai jos apare lutul galben
compact. în acest strait se distingeau cu greu gropile mormintclor, de formă rectangulară cu
colţurifo rotunji~.
Mormintele descoperite la Idod formează un grup cu trăsături unitare, cc îşi găsesc
analogii în Transilvania, îndeosebi În cadrul marilor cimitire de la Noşlac şi Bandu de
Cîmpie.
Ri•tul de înmormîntare este inhumaţia în gropi săpate la adîncîmi ce variază Între
1,20-1,63 m, orientate pc axa NV-SE. Scheletele care s-au găsit Întregi erau nejefuite,
element care le deosebeşte de cele de la Bandu, unde, cu o singură excepţie, mormintele
erau deranja.te sau fără inventar. în schimb, la Noşlac, În general, ele s-au găsit intacte.
Nu s-au descoperit oase de cal sau alte animale. Cimitirnl identificat, fiind format
dintr-un grup resurîns de morminte, nu putem preciza dacă a.cestea erau sau nu dispuse În
şiruri. Chiar d~că patru din cele cinci schelete erau Însoţite de cd puţin o piesă de inventar,
acesta este totuşi destul de sărăcăcios2 •
Obie<:tele care formează inventarul reprezintă piese de port sau de uz personal.
1. Pieptenele de os de lingă craniul scheletului nr. 1 era aproape complet, bilateral,
de mari dimensiuni, lipsindu-i din lungime mai puţin de 1/4. Iniţial, ci trebuie să fi avut
aproximativ 14 cm.
în Transilvania tipUJI. de pieptene bilateral apare În epoca romană, reprezentat pc un
perete de aedicula de la Rediu3 • ln perioada următoare retragerii aureliene îl găsim Într-un
cuptor de la Cluj-Mănăştur, datat În sec. IV e.n. 4 în epoca romană tîrzie exi,stă destule
cxemplaire În Pannonira5, Moesia inferioară 6 şi Noricum 7 • în secolul al V-lea, pieptenele
bilateral este întîlnit Într-un cimiitir de la Valea lui Mihai, datat cu monedă din a doua
jumătate a secolului8 , Într-un alt mormînt, de la Oradea, la punctul numit „Salca" 9 , şi
la Ţaga, întt-un mormînt izola.t, a cărui Încadrare cronologică este oferi tă de o fibulă cu
trei protuberanţe pe· semidisc şi picior romboida.1 10 • Cel mai frecvent însă, ci s-a descoperit
10 aşezări şi cimitire din secolele VI-VII e.n. Astfel, în Transilvania, în sec. VI îl găsim
2
In legătură cu categorisirea mormintelor din punctul de vedere al bogăţiei inventarelor, cf. R. Christlein, în Jahrb.RGZM, 20, 1973 (1975), p. 147-180.
3
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 417, pi. XXIX.
4
I. Hica, în /n memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 170, pl. Ill/16.
5 Eszter B. Vago, I. Bona, Die Grăber/elder von /ntercisa. Der spiitromische Sudostfriedhof, Budapest, 1976, pi. 16, M 1055, 1072, 1110; F. Fiilep, Roman Cemeteries on the
Territory of Pecs (Sopianae ), Budapest, 1977, pi. 35/3.
6
Kazimierz Majewski şi colab., În ArchPolski, XXI, 1970, p. 181, fig. 59-60; p.
189, fig. 20; p. 216; idem, în ArchPolski, XXII, 1971, p. 170, fig. 73-74; p. 201.
7
Ae. Kloiber, Die Griiberfelder von Lauriacum. Das Ziegelfeld, Linz, 1957, pi. XLIV/la,
lb, 2~b; XLV/ta, tb, 2a-2b, 3a-3b, lla-llb; XLVIl/la-lb.
8
M. Roska, în ArchErt, 44, 193Q, p. 229-232; E. Andrassy, în Koz!, IV, 1-2, 1944,
p. 92, fig. 3{1; p. 93, fig. 4/1.
9
Informaţie amaibilă din partea prof. K. Horedt.
to E. Chiritlă, I. Chirfor, în ActaMP, I, 1977, p. 181-184, pi. I/2.
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la: 1. Berea11 , 2. Căpuşul Maire 12 , 3. Cipău 1 J, 4. Cluj-Cordo~ 1\ 5. Lechinţa de Mureş 1 \
6. Medi.aş 16 , 7. Moreşt.i 17 , 8. Sînmiclăuş 18 , 9. SocodorW, pentru a nu aminti decît localităţile
cu datare sigură. Dintre punctele enumerate mai sus, la Căpu~, Cipău, Moreşti şi Sînmidău~,
pieptenii -avea,u placa mediană ornamentară.
Piepteni bi,laterali dataţi În secolul al \"II-iea s-au descoperit la; lC. Bandu de Cîmpie20 şi 11. Noşla,c 21 • La aceste localităţi se adaugă }i 12. Iclodul.
In afară de aceşti piepteni s: mai cunosc exemplare de ,1cclaşi tip din localităţile:
13. Diosig 22 , 14. Rădeşti 2 J, 15. Sighi)oara2 4, care nu pot ii daLa;i m mod mai exact, pc
secole.
Pieptenii de Ia Noşlac şi exemplarul de la Iclod sint decoraţi şi destul de lungi, spn:
deosebire de piese.le de la Bandu. Ca dimensiuni, pieptenele de la Iclod se situează, cu cei
J 4 cm lungime, printre exemplarele de mărime mijlocie, cei mai lungi piepteni de la Căpu~
ajungînd h 13 cm, iar unii de la Moreşti şi Noşlac la 15,5 cm şi, respectiv, la 22 cm 2 ">.
În privinţa decorului, pieptenele de la Iclod are placa mediană ornament::1tă cu grnpuri de linii incizate vertical şi şiruri perechi punctate în linie dreaptă sau şerpuită. Varic1,uea motivelor incizate pc piepteni, În general, face ca niciunul să nu fie identic orn:imcnrat cu alrul 2G.
2. Dintre cd~ două catarame de fier, una s-a aflat În mormîntul nr. 2, iar cealaltă
in morminrul de copil, nr. 3, poziţia lor fiind aceea.şi, în regiune,, bazinului. Ambele s-au
gă1it incomplete şi 1Înt de acelaşi tip, frecvent întîlnit în sec. VI-VII c.n.
3. Vasul din mormîntul nr. 2 de la Idod, plasat la capul schclerului, este pronunpt
~,iriform, avînd lăţime.a maximă a corpului aproape de bază. El se găseşte adeseori În descoperirile datate în sec. VI-VII e.n. 27 Suprafaţa sa mată, negricioasă, ar fi putut evrntual
să poarte ornamente lustruite, ceea ce în prezent nu se poate afirma cu destulă certitudine.
Analogiile cele mai apropiate ca formă le are cu un vas din mormîntul nr. 146 de la
Bandu de Cîmpie, iar la Noşla.c în mormîntul nr. 36 28 • Aceste asemănări sînt de fapt
elememelc ca.re asigură, În plus, datarea grupului nostru de morminte în secolul VII şi nu
În sec. VI c.n.
4. Fusaiola bitronconică este un obiect obişnuit În cimitirele similare şi nu comportă
al te discuţii.
11 Informaţie amabilă din partea
12 SC/V, III, 1952, p. 317; 312;

colegului Gh. Lazin.
fig. 1/16.
13 W. Wolski şi D. Nicolăescu-Plopşor, -În Studii şi cercetări de antropologie, 1, 197.::i,
p. 4; pi. 1/1.
u Inedit.
1~ Informaţie amabilă din panea colegului N. Vlassa.
16 M. Comşa, D. Ignat, în Dacia, N.S., XV, 1971, p. 350, fig. 1/3.
17 SC/V, V, 1-2, 1954, p. 208, fig. 5/1-2; D. Popescu, _în Dacia, N.S., XVIII, 1974,
p. 206-207.
18 Gh. Anghel, M. Blăjan, în Apulum, XII, 1974, p. 322, fig. 4/6, 7.
19 D. Popescu, În Materiale, II, 1956, p. 79, fig. 36/5, 13-16.
20 I. Kovacs, în Dolg, IV, 1913, p. 307, fig. 29/1; p. 337, fig. 5-7/1.
21 M. Rusu, în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 274.
22 S. DUJI1itra.şcu Z. Na.nasi, în StudComSM, 1972, p. 235; pi. LXIII/10.
1
ii Săpăm.iri inedite executa.te de subsemnata.
24

lned.in:.

25

M. Rusu, în ProblMuz, Cluj, [ 1964 ), p. 372G D. Csaillâny, Archăologische Denkmaler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454-568
1t.Z.}, Budapest, 1961, pi. CCLXI-CCLXVIII.
27 D. Csallany, op. cit.: Szoreg, pi. CLXXXVI/2-8; Csanad-Apatfalva şi Ketegyhaza,
pl. CLXXXIX/10, 11; Gyula-Kalvaria, pi. CXCIV/4.
28 I. Kovacs, op. cit., fig. 7~/6; M. Rusu, în Dacia, N.S., VI, 1~62, p. 282, fig. 7/1.
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5. Lama de cuţiit fragmentară, de fier, la fel, este un obiect existent ad~eori în am11irele epocii prefeudale, avînd analogii atît la Noşlac, cît ~i la Bandu de Cîmpic sau m

al te cimitire.
6. Obiectul de fier din monnîntul nr. 4 pare a fi, mai probabil, o scoabă' de s1crn1,
dar nu se pot fa.ce precizări în plus.
După cum am mai amimie, conform ritului, rituruului şi inventarului, analogiile conduc spre necropolele din Transidvania secolelor VI-VII e.n., dar, mai degrabă, spre descoperirile datate în cursul secolului al VII-iea e.n. Pentru o siguranţă mai mare ar fi fose
nccesa:r un număr m plus de morminte, care ~ confirme datarea propu~ă ş1 să completeze
elementele sesizate.

Cimiitirul de la lclod se încadrează, aşadar, În scna necropolelor de tip merovingian
tîrziu, constiniind u.n nou punct semnalat pc hana descoperirilor de acest fel din Tran5ilvan1a.
Ar fi desigur prematur să se Încerce pc baza materialului existent, destul de Ltcunar,
o atribuire emid a cimitirului. Putem totuşi să atragem atenţia că, pe baza compoz1ţ1c1
inventarelor din alte cimitire, mai nou se avansează ideea că ele nu indică numai situatia
socială a celui înhumat, ci pot fi valorifi,cate şi din punct de vedere etnic. Astfel, În n:ccnta
lucrare .a lui H. \'.;r. Bohme despre mormintele germanice din sec. IV-V c.n. din scînga
Rinului 29 , se consideră d mormintele bogate pot fi atribuite populatiei germanice, iar .:ulc
sărăcăcioase romanicilor.
Bazîndu-se pe accl:tii criteriu, adaptat la sin1aµa din Lotharingia în secolele VI-VII e.n.,
F. Stein constată următaarelc: ,,necropolele francc se cvidentiai:ă prin numcroa5e morminte
cu inventar, pe cînd În cele romanice, procentajul mormintelor cu inventar este red\1~•~ 0 •
Aceloraşi principii de diferenţiere etnică li se supune, probabil, )I necropola din sec0lul \'I •~.n.
de la Moreşti 3 1.
Date fiind aceste premise, nu est~ ex:clus ca în viitor, pe măsură ce săpăturile din
Transilvania vor oferi noi date, să putem elucida şi atribuire., etnică a cimitirelor, prin
concluzii mai precise decît pînă acum.
/OANA HIC.1-CIMPF!INl'

211 H. W. Bohme, Germanische Grab/u11de des 4. bis 5. Jahrhunderts, Miinchen, (1974],
p. 166-186.
ao F. Stein, Franken zmd Romanen in Lothringen. Studie11 z.ztr vor- und friihgeschichtlichen Archaologie, în Festschrift fiir Joachim Werner, Mi.inchen, 1974, p. 585.
31
K. Horedt, în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 265.
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GRĂBERGRUPPE

AUS OEM 7. JH. U.Z. IN ICLOD (KREIS CLUJ)
(Z usammen f a.ssung)

Der Artikel behanddt die Ergebni!>Se zweicr archaologischer Ausgrahungskampagnen in
der Gemeinde Iclod, di.c am Ufer des Kleinen Someş, etwa 37 km nordlich von Cluj-Napoca
gelegen ist (Abb. 1).
Den Ausgangspunkt bildete der im J. 1973 gemachte Zufallsfund cines mittelalterlichcn
Grabes; als Beigabe haitte es eincn Dreilagenkamm (Abb. 2/1).
1n systematischen Ausgrabungen wurden noch vier Korpcrgrăber aufgedeckt, von denen
das letzte nur einen einzelnen Schădd, ohne Beigaben enthielt.
Im zwciten Grab wurden folgende Gegcnstande gefunden: dcr Ring einer Eisenschnalle,
cin Spiamwirtel, ein bruchstiickhaftes Messer und ein dunkelgraues, birnenformiges Gcfăl3
(Abb. 2/2, 3, 5, 6).
Das dri tte Skelett hatte als Beigabe eine unvollstandige Eisenschnalle, das vierte einen
cisernen Gcgenstand, vielleicht cine Sargklammer (Abb. 2/7).
Nach Ritus, Grabbrauch und den Beigaben fiigt sich dic Grăbergruppe von Iclod in
die Kategorie der Grabfelder spatmerowingischen Typs ein; es besteht Ăhnlichkeit mit den
transstl.vanischen Funden von Noşlac und Bandu de Cîmpie. Gcwisse Merkmale des Gefiil3es
aus Grab Nr. 2 veranlassen uns, eher cine genaucre Datierung ins 7. Jh. u.Z. vorzuschlagen.
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CUPTORUL DE ARS CERAMICA DESCOPERIT
lN AŞEZAREA FEUDALA TIMPURIE DE LA
GORNEA - ,,ŢARMURI"

In valea Dunării, pe teritoriul satului Gornea (comuna Sicheviţa, judeţuil Caraş-Severin),
în punctele cunoscute cu toponimele locale: Căuniţa de Sus, Cotul Tomii, Zomoniţe, Podpăzărişte şi Ţărmuri, a fost identificată şi se află în curs de cercetare o a.şezaa-c străromân1i1,
ale cărei începuturi pot fi desluşite, cu aproximaţie, Între secolele VII-VIII, con tinu.Î,ta:tea
ei urmărindu-se şi fiind cu cenirudÎll1e dovediită, fără întrerupere, pînă în secolul al XII~lea2 ,
în ciuda faprului că, în acest inirerval de timp, viamia satului - fiind vorba, fără îndoială;
despre o aşezare de tip rural - s-a depl~at de cîteva ori, pe o paiite sau pe ceala:ltă a
văii rîului Gornea (sau Carneniţa), gravitînd în zona de la văl.'Sad"ea acestuia În Dunărc 3 •
O succintă analiză a sumaţiei sa,pături:lor arheologiice executaite pînă În prezent în
hotarul Gomii 4 dovedeşte că numai pe terasa de la Ţărmuri au fost descoperite şi cercetate
exhaustiv opt complexe de locuire 5 • O parte dintre ole, cercetaite prin sondajele executate
în anii 1969 şi 197 3, au forma.t deja obiectul unei comunicări şi al unui materiail publicat
recent6. Ulterior, în vara anului 1976, pe terasa de la Ţărmuri au fost întreprinse săpături
sistematice, fiind deschise opt secţiuni, numerotate, În continuarea celor trasate În anii
precedenţi, de la S, la S14 7 • Prin noile săpături s-a unn:irit dclim~tarea porimetru:lui staţiunii,
stabilirea densităţii de locuire şi lămur,irea situaţiilor stratigrafice în dDferite pU111cte ale a~ezării feudale timpurii. Cu ace.aistă ocazie au fost cercetaite încă cinci complexe de locuire,
not;w: pe plan în contÎll1u.area celor trei semn.iilatc În 1%9 şi 1973 (fig. 1). Pe la:tura de
nord a terasei., în pa:ritea vestică a secţiunii S7, a fost semnalat şi prepam;r un bordei
- notat de noi cu nr. 4 - ce avea in dotare şi cuptorul cu reverberaţie de ars oale, l.1
care se referă materialul de faţă. Pentru degajarea bordeiului şi a cuptorului de ars oale, perpendicular pe seqiunea S7 - orientată pe direqia E-V, paralel cu drumul asfaltat BerzascaMoldova Veche - a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 5 X 3 m (vez.i fig. 2).
1 Ilie Uzum, Gh. Lazarovici, În Banatica, II, 1973, p. 405-412; I. Uzum, Gh. Li1.arovici, În Crisia, 1974, p. 49; I. Uzum, În Banatica, IV, 1977, p. 216-217.
2 Banatica, IV, 1977, p. 221.
3 Ibidem, p. 216-217 şi 221.
4 In primăvara anUllui 1968 pe teritoriul localirtăţii Gomea au fost 1mţ1ate sapatw-i
de saJvare sub conducerea lui Ilie Uz,um (Reşiţa) ~i Gheorghe Laz.a:rovici (Gui). Primul
obiectiv cercetat a fost tetasa de la Căuniţa de Sus. In continuare, săpăturile au fost conpentru paleolitic şi epipaleolitic; Gh. Lazarovici
duse de: FI. Mogoşanu (Bucureşti) (Cluj) - pentru neol~tic, Bronz şi HalJstatt; N. Gudea (Cluj) - pentru epoca romană 5i
romană tîrzie; I. Uzum pentru prefeudal şi feudalismul timpuriu. Din 1973 a început
cerce~airea sistematică a obiectivelor de la Gornea, lucrări,k fiind în curs de desfăşurare.
La lucrări au participat sau participă şi: R. Petrovszky (Ca.rainsebeş), Eugen I.aro!ilavschi
(Cluj), M. Gumă (Reşiţa), S,t. Cădariu (Reşiţa), O. Bozu (Reşiţa) şi D. Ţcicu (student).
5
I. Uzum, op. cit., p. 217.
6 Lutoi, 9 noiembrie 1975, la sesiunea organizată cu ocaz~a aniversării a 25 de :mi
de activitate a Muzeului de istorie şi etnografie din Lugoj; vezi şi Banatica, IV, Re5ip.
1977, p. 215-222.
7
I. Uzum, În Banatica, IV, 1977, fig. 8, planul săpăituriJor de la Gomea - Ţcirmuri
Întrt anii 1969-1977.
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Bordeiul nr. 4, cercetat a1C1, are o formă ovală, cu fundul albi.ar, axele gropii 1vind
dimensiunile de 2 X 1,40 m, axa lungă fiind orientată pe direcţia S-N. De la suprafaţa ;i :tuală
a solului, groapa borc:Je~l!h,1i_ coboară la adîncimea de 1,10 m, iar de la nivelul de dlcarc
medieval, la 0,70 m. Dimensiunile _acestea relativ reduse fac posibilă şi prcsupunerc:i că
bordeiul nr. 4 ri-a îndeplini•t fun<:ţii de locuintă, ci• servea, foarte probabiJ, drept cameră
de uces pentru cuptorul de ars cera.mică, a cărui producţie era desti!llată să răspundă nevoilor
comunitătii !ocale.
Lucrat din pămînt viu şi săpat În a..·csta pc latura no·diră a 1--ordeiului, cuptorul d~g.1jat În Întregime cu prilejul cercetărilor avea dimensiunile de 0,90X0,80x0,70 m, fiind
orientat cu _qura camerei _de foc spre sud, către Dunăre. La fel c.1 şi cuptoarele de ars
ceramică descoperite În ahe părti, dat.Jte mai timpuriu 8 sau aproximativ contemporane9, cuptorul la ca·re ne referim aici este compus din compartimentele şi clemrntele obişnuite:· camera
de acces, camera de· foc şi camera de airdcre acoperită- cu o cupolă de lut şi cle9părţită de
camera de foc printr-o placă prevăzută ru orificii - grătarul - pc ca.re se puneau o:tilelc.
Astfel, cuptorul de ai:-5 ceramică descoperit în aşezarea - feudală timpurie de la· GorneaŢ;-irmuri apare constrmt după un s~stcin pe cit de simplu, pe atît de ingenios, înscriindu-se,
a tip, În categoria- cuptoarelor cu grătar ci.rcular, fără perete median, s1îlp sau al:te · demente pentru sustincrea grătarului (vezi fig. 2-4).
Cercetarea detaliată .1 fiecărui compartiment în parte a pcm1is mai multe observaţii
",i constatări. Se implllle să mcn\ionăm, .. mai întîi, forma circulară a camerei de ardere, care
.1re un diametru d; 0,70 m şi înălţimea de 0,30 m. Apo~, gura ca.merei de foc, s~tuată sub
cc.a de ardere, În· starea. În care s-a păstrat are o formă ovală, cu axde de 0,45 X 0,20 m.
Grătaru:!, care desparte cele două „camere", are şi el o formă circular:i, cu diametrul de
0,80 m şi g~osirnea de 0,25 m. Circulaţia acrnlui cald În interiorul cup·.orului era a!;igurait.'i
prin cele şapte orificii cu care este prevăzut grătarul. De_ formă rcct.ingulară,. cu. laturii.:
cuprinse Între 0,10-0,14 m, şase dintre aceste orificii sau perforări erau dispuse circuia.r
b marginea grătarului, iar unul în centrul plicii. Camera de ardere, unde se făcea coacerea
oalelor, este acoperită cu_ o calotă ai cărei pereţi s-au păstrat pînă la 0,30 m înăllţime
deasupra grăta.rului (fig. 3 ).
Materialul de construcţie utiliz.at la cuptorul de ars ceramică de la Gome.a-Ţărmuri
.1 fost exclusiv lutul, numai gura camere~ de foc fiii;id flancată şi întări-tă la bază cu pietre
de rîu înfipte În lut. Pereţii camerei d: ardere au. fost „construiţi" din lut şi, cu toa.te că
se prczint.'i dcmd de fragili, nedcpăşind În grosime 0,05 m, nu s-a observat nici un alt
clement_ de su5ţinerc sau de întărire. De a~cmenca, atit grătarul, cîc şi vatra camerei de
foc, au fo5t îngro.îate cu lipituri de lui.
Folosirea relativ intensă, adică desele arderi efectuate pentru coacerea oalelor, au făcut
ca lutul din care era1.ţ lucrate diferitele părti componente ale cuptorului cu reverberaţie gastt
la Gornea - Ţârmuri să se ardă şi să se Întărească - fapt cc a uşurat degajarea sa completa in timpul· săpăturilor. Tehnica· de construtţic a cuptorului de la Gornea este cca cuno~cut:i şi uuliza1ă pc
aproape îmreg cuprinsul României, avînd tradiţii î'n antichitatea romană şi chiar mai vechi,
în perioada Latenc, tehnici şi tradiţii păstrate de-a lungul Întregii perioade pn:feudale- şi
trammise fără n~i o modificare esenţială perioadei feudalismului timpuriu. Ascfel, camera
8 Vlad Zirra, Margareta Tu.dor, Siip,'iturile arheologice din sectorul Giulefti, b) Crin(cartierul), în lJucureşti. Rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercettirilor istorice
di11 anul 1953, voi. I, Bucureşti,, 1954, p. 35-38.
9 Octavian Toropu, Romanitatea tîrz.ie şi strt1românii În
Dacia Traian,, sud-ca-rtJatiră.
(secolele Ul-Xl), Craiova, 1976, p. 154.
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de foc .se. realiza pnn cuptorire într-un perete sau Într-un mal. -Grătar.ul', la f~, potnv1t unc:1
t~hnici tradiţionale, se -realiza în două moduri, fie ixin ,cruţ~u:0 . fi<:. ,,copsitaru:ir\, din, .-'lut pi.'"
un cofraj de nuiele. Majoritatea cuptoarelor circulare da~e .în perioada p('ţfeuda.Jă şi -feudală timpurie, semnalate şi cercetate pînă acum, au grătarul. cruţat: ~a _Bugeac~ 0 , Păcuiul lui
Soarell, Epurcni 12 şi Mărăcinele 13 • Cuptoare cu grătarul „constrn~ta se cunosc ,mai pu\incşi ele datează dintr-o epod mai tîrzie. La Suceava s-au descoperit cuptoa~e circulare, cu
grătarul şi peretii carncr~i de ardere a vaselor construiţi pe un sche_let de nu.ide 11 • ·
Cuptoarele c~rculare cu grătar sînt cunoscute încă din neolitic, de la Începu.tul mikniului IV î.e.n. 15 Sub diferi,te variante, acestea ~e utilizează pînă în epoca prefeudalătr..
Penrru Încadra.rea cronologică a cuptorului de ars oale de la Gornca, singurele elemente de datare sin, fragmentele ceramice descoperite În bordeiul nr. 4 17 • AnaJiza ,1cestora
permite constatarea că este vorba despre o ceramică lucrată la roată rapidă şi bine arsă.
Pasta de bună factură este amestecată cu nisip şi mică. Printre fragmentele găsi-te în bordei
predomină cele de culoare brună-cărămizie şi roşie, dovedind o ardere oxidantă. Orn:uncritarea va~lor -s-a făcut cu motive incizate, predominînd linia simplă orizontală incizată
(fig. 6/3); benzile de linii orizontale sau linii În val incizate (fig. 5/2, 5, respectiv fig. 6, 15;
5/3); btmzile cc linii în val În.1lt, ~ociat~ cu benzi <le linii paralele (fig. 6/3 şi fig. 5/6);
imprcsiuni!c alveolare făcute cu unghia sau cu spaintla (fig. 6/2; fig. 5/1, 4) şi, în sfirşit,
canelurile late, paralele. Vasele, prczentînd profilc evoluate, au permis rc~omtituirea unor
forme, dintre caire cea mai frecventă este oala fără mănuşi sau vasul-borcan (fig. 6 '1--8 şi
fig. 5/3, 4, 7). Împreună cu acestea s-au găsit şi cîteva fragmente ceramice buze de
vas - prov:nind de la un cazan de lut aparţinînd aşa-numitului tip „peceneg" (fig. 5,'7).
Pentru ceramid, cele mai apropiaite an,alogii se găsesc în aşezările contemporane din
sudul Banatului, ceroetate la Moldova Veche - Rît18 şi la Ilidia, pe Dealul Obliţa 1 n. Pe
baza acestor analogii şi a facturii formelor, considerăm că ceramica descoperită în bo:·<leiul
nr. 4 de lia Gornea-Ţărmuri se poate Încadra În secolul al XII-lea20 •
10

S. Bairaschi, T. Papasima, În SC/VA, 28, 4, 19Î7, p. 591-595.
S. Baraschi, în SC/V A, 25, 3, 1974, p. 464, 470, nota 36.
G. Coman, în Danubius, IV, Galaţi, 1970, p. 167.
13
Oct. Toropu, V. Ciucă, C. Voicu, În Drobeta, Drobeta - Turnu-Severin, 1976,
li· 102; Oct. Toropu, op. cit., p. 153.
14 M. Nicorescu, în SC/V, 16, 1, 1965, p. 101, fig. 4; Şt. Olteanu, în Materiale, VI,
1959, p. 693, fig. 8.
15 N. J. Steve, Ceramiques, în Dictionnaire archeologique des techniques, I, Paris,
1963, p. 242, unde publică fotografia unui cuptor circular de la Sialk; cuptoare de acehşi
tip se cunosc În epoca neolitică şi pe teritoriul României, vezi M. Dinu, în Materiale, III,
1957, p. 164-165.
16
Nu mai menţionăm aici toate variantele cunoscute. Amintim doar, pentru epoca
dacică: Sever Durni,traşcu, Tiberiu Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, 1967,
cu Întreaga bibliografie a problemei; pentru cuptoarele de ars ceramica, uciHzate de carpi,
vezi Gh. Bichir, în SC/V, 17, 3, 1966, p. 489-509; iar pentru epoca romană, excelenta lucrare: O. Floca, Şt. Ferenczi, L. Mărghiitan, Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars
ceramica, Deva, 1970.
17
Materialul descoperit este depozi,tat la Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin
din Reşiţa., ceramica fond inventariată la numerele A 27309-27419 şi A 28004-28941,
30344-30410. Guptorul descoperit la Ţărmuri a fost scos „in sini" şi transportat la sediul
Filialei din oraşul Moldova Nouă, Muzeul judeţean.
19 I. Uzuro, op. cit., p. 220.
19
SăpăturiJe executate în perioada 197 3-1977 sub conducerea lui llie U:tum. La
lucrări a participat şi Ţeicu Dumi,uu (student). Materialul este inedit.
20
I. Uzuro, op. cit., p. 220-221, cu analogiile pentru. materialul arheologic găsit prin
sondaje din 1969 şi 1973, discuţiile şi încadrarea cronologi~ a aşezării feudale timpurii de
la Gornea - Ţărmuri.
11
12
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Aria de d.spî-n.dim-e a cuptoairelor de a.rs ceramică de tip asemanator celui descoperit
este foarte Î1lltÎnsă: din zonele nord-pontÎ,ce în spaţiul sud--dunărean
de aici pînă în Europa ocntrală2 1.
Gomea-Ţărmuri

Deci, fără a fi specifice unei zone geografice determinate sau unei anumite culturi,
cuptoarele ci1"cula.re de ars ceramică, cu grătarul cruţat, sînt caraoteriistice pentŢU cultura
materială a epocii prefeudale şi feudale timpurii22 • Pînă în prezent, cele mai timpuxii cuptoare de acest tip, descoperite pe teritoriul României, sînt datate în secolele IX-X. In acest
sens, cuptoarele de ars ceramică găsite cu ocazia cercetăirilor de la Bugeac23 şi Ma.răcinele2 4
se înscriu printt"e cele mai timpurii descoperiri. Tot atît de veche, datînd din secolUil al
X-lea, pare a fi şi o variantă a cuptoarelor circulare, puţin deosebită, descoperită la Radovanu25. Tipul de cuptor de la Radovanu se Întîlneşte şi mai tîrziu, În perioada feudailismului dezvoltat, fiind semnalat În aşezarea de la Coconi~ 6 • Cuptorul de ars cer.mi.id descoperit la Păcuiul lui Soare este datat la mijlocuil secolului al XI-lea27 . Menţionăm că două
cuptoare de acest tip se cunosc şi pe teritoriul Moldovei, fiind descoperite în urma cercetăriilor de la Epureni 28 şi Ţuţcani 29 • Pe teritoriul Banaitului, cuptorul de ars oale de la
Gornea-Ţărrru,ri este singurul de acest tip, cercetat pînă acum 30 .
În acesr context, descoperirea lui devine o preţioasă mărturie pentru lămurirea unui
aspect important al culturii materiale a populaţiei româneŞti din aşezarea feudală timpurie
de la Gornea-Ţărmuri, ca şi pentru celelalte aşezări contemporane din zonă 31 •
Existenţa unui cuptor cu reverberaţie, de ars oalele, constituie dovada sigură că o
parte însemnată din ceramica uzuală de bună caliuate găsită în complexele de locuire de
la Gomca - Ţărmuri era lucrată pe loc. Se pare că deşi avea dimensiuni relativ modeste, acest cuptor, caTe, fără îndoială, aparţinea unui atelier de olărie local, a contribuit
la satisfacerea, măcar În parte, a nevoilor comunidţii amohtone, desnd de însemnate, care
locuia În aşezarea Întemeiată În punctul Ţ,irmuri de pc malul Dunării 32 • Calitatea foarte

21 S. Bara.schi, op. cit., p. 468-469, face o trecere în revistă a cuptoarelor descoperite
pc întinse spaţii din Europa. Acela.şi lucru î,l face şi N. Parady, În Archfrt, 94, 1967, p.
20-36. Penm1 descoperir~le de pe teritoriul R.S.F. Iugoslavia, vezi R. C. Veseliinovic, în
Rad.VojvMuz, 6, 1957, p. 27-38.
22 S. Baraschi, op. cit., p. 470.
23 Ibidem, p. 596, cuptorul este data.t în sec. IX-X, fiind, după cum se pare, pînă
acum, cel mai timpuriu cunoscut.
24 Oct. Toropu, op. cit., p. 154; Oct. Toropu, V. Ciucă, C. Vo1cu, în Drobeta, 1976,
p. 104, datează ouptorul În secolele X-XI.
25 M. Comşa, în ArchPolski, 16, 1-2, 1971, 385-389.
26 N. Constantinescu, Coconi, un sat din Cîmpia Română î11 epoca lui Mircea cel
Bătrîn, Bucureşti, 1972, p. 82-91.
27 S. Baraschi, op. cit., p. 467.
28 M. Comşa, op. cit., p. 167, fig. 6; Idem, în SC/V, 20, 2, 1969, p. 308, fig. 15.
29 Idem, în Danubius, IV, 1970, p. 167.
30 In aşezarea prefeudală de la Gomea Căuniţa de Sus s-a cercetat un bordei, Bs,
care era un adevărat atelier de ceramică. Bordeiul dispune de trei cuptoare de t:ipul celor
de copt, unul din acestea se pare că a sluji,t însă şi Ja arderea oaJelor. Cuptoa.re circula,re cu
grătar 6-au mai cercetait pe teritoriul Banatului la Parţa, Remetea (jud. Timiş) şi la Ramna
(jud. Caraş-Severin.). Acestea sînt însă preistorice şi romane (Ramna).
31 Aşezări feudale timpu,rii au fogr identificate şi cercetate, sau sînt În curs de cercetare, la Moldova-Veche - R1t, Berzasca - Ogaşul Neamţului, Pescari şi Pojejena.
32 Ocupînd întreaga suprafaţă a terasei de la Ţărmuri, aşezarea feudală ,timpurie era
constirturtă din semibordeie, bordeie şi locuinţe de suprafaţă. Rezultatele c.ercetărilor, chiair
şi în stadiul actual, dovedesc că aparţinea populaţiei sedentare autohtone constituită din
agricultori, . c11esicători de vite, meşteşugari şi pescari. Nu este ex,cfos ca În această aşezare
să mai existe şi a:lte cuptoare de ars ceramică, de acelaşi tip cu cd prezentat de noi. Pre-
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bună a ceramicii produse a1c1, în perioada

feudală timpurie,

reprezintă o dovadă despre
33
păstrarea tradiţiilor ceramicii romane pe meleagurile Gornii , unde începuturile olăritului
se pot urmări încă din timpul culturifor Starcevo-Criş II-IV şi Vinca, faza A3 ~. Nu
poaite fi neglijată, în acest sens, nici menţinerea legăruriilor comunităţii autohtone cu lumea
bizanitină din sudul Dunării, fapt dovediit atît prin podoabe şi alte obiecte de faotură bil.3111tină, dar mai ales prin ceramica smălţUit.ă bizantină descoperită În unele complexe de locuire35.

ILIE UZUM -

DUMITRU

ŢEICU

THE KILN FOR CERAMICS DISCOVERED IN THE EARL Y FEUDAL DWELLINC
PLACE OF GORNEA-,,ŢARMURI"
(Contents)
Refering to the resultats of the archaeological excavations undertaken within some ten
years, on the territory of Gornea (a village belonging to the Sicheviţa comune, district
of Caraş-Severin, which was identified in the place named Ţărmuri and dated in the Xlth_
Xlllth centurics), this study presents a reverberating kiln for ceramics.
.
Pointing aut ti:11 now the rcsearch of a number of 8 dweling piles, the autors specify
that this kiin was identified in the cottage No. 4, wich served as a room of free-access to
the kiln, not as a residence.
The dimensions of the kiln are: 0,90X0,80X0,70 m; it's structure (a common onc):
a fire-room, a burning one, covered with a clay cup,pola and a plata with 7 orifices, the
fire gate wich separated thc fire-room the burning-Toom, severing, in the same time, as a
place to put on the pots to be dried.
By it's consuuction - a simple and ingenious one - the reverberating ki,Jn of Gornea - Ţărmuri belongs to the type of „the circular gratc-kilns" without median-wall, p~llar
or any other elements to support the gra,te.
The building material is only the loam, excepting „the mouth" of the fire-room wich
is burnt and consolidated on it's basc by rubble stone thrust into the loam.
Some circular kilns - dated in the prefeudal times and early feudalism (IXth_
XIth cenmries) - ware signalated and examined an the territory of Romania, at Bugcac,
Păcuiul lui Soare, EpUJreni, Mărăcinele and Radovanu.
0n the basis of the analogy these kilns - and structure of the pottery belonging to
the dwelling place of Ţărmuri, as to thme of Moldova Veche - Rit and Ilidia - Sălişte certa.inly dated - the kiln of Gornea can be dated in the Xllth centurv.
Undoubtedly, the kiln belonged to a local pottery shed ehose high quality productions
was meant to satisfy - even in part - the necessity of the aboriginal comunita of ploughmen, cowbreedars, fi:shermen and artisans.
The development of the pottery and high quality of ccramics prodnced at Ţărmuri
(and early feudal location) can be explained by the local specjalization, an the basis of some
ancient traditions (belonging to the neolithic culturc Starcevo-Criş III-IV and Vinca A),
very resistent in the a:rea during the Roman and Roman-Byzantins domination and directly
transmited - as her1tage - to the autochtonous inhabitants, wich can be found an the
ground of Gornea without a break.
zenţa

unei cantităţi relativ importante de importun m cadrul materialului arhoologic descoperit dovedeşte existenţa sau continuarea unor legături economico-comerciale cu zonele învecinate şi, în special, cu sudul Dunăl-ii.
33
In imediata apropiere, pe terasa mijlocie a Dunării de la Căuniţa de Sus, a fost
cerceta1tă o aşezare romană, iar la Căuniţa de Jos a fost cercetat exhaustiv un castellum din
perioada tîrzie a stăpînirii romane. Vezi În acest sens şi N. Gudea, Cornea, Reşiţa, 1977.
H Gh. Lazarovici, Cornea-preistorie, 1977.
35
I. Uzum, în Banatica, IV, 1977, p. 218-219, 220-221, fig. 7.
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BISERICA ORTODOXA DIN GtRBOVA DE SUS (JUD. ·ALBA),
UN VECHI MONUMENT DE ARHITECTURA MEDIEVALA
ROMANEASCA

Imr-o zona m care se află numeroase monumente româneşti de piatră, unele da.tînd
din secolele XIV-XVl1, pe vailea rîului omonim cu numele satului, în sarul Gîrbova de
Sus (ce apare în documentde evului mediu cu numele de Gîrbova Românească), pe culmea
unui deal din pa.rtea de apus a localităţii,, se mai păstrează încă ruinele unui lăcaş de cu1t,
probabil o fostă mănăstiire ortodoxă 2 •
Prin poziţia retrasă a acestei localităţi pe una din văile estice ale Munţilor Apuseni,
într-un loc greu· accesibil, lăcaşul acesta de cult era mult mai apărat. Este poate una din
explicaţiile pentru care focalitatea este amintită pentru prima oară abia În secolul al
XIV-lea3 în momentul .în care ajunge în rîndul satelor ce făceau parte din domeniul, Capitlului ,episcopiei romano-catolice din Alba Iulia.
Din statistica făcută de generalul Buccow în anii 1760-1762 aflăm că satul Gîrbova
de Sus avea biseriică precum şi un număr de 82 de familii ortodoxe 4 • Este foarte posibil ca
biserica amintită În aceas,ă con9Cripţie să fie cea de pe vale, din localitate, deoarece biserica
de cara: ne ocupăm este aşezată izolat faţă de sat, ceea ce ne face să presupunem că ea a
aparţinut unui mic centru monahal. Această ipoteză este generată şi de faptul că ne aflăm
într-o regiune în care exi.stau la mică distanţă una de alta şi alte mănăstiri, unele de o
vechime apreciabilă şi avînd un anume rol În viaţa bisericească a românilor transilvăneni5 •
Dintre mănăstirile diin imediata vecinătate amintim Mănăstirea Rîmeţilor, Mănăstirea Geoagiului (fo!iltă reşedinţă episcopală în secolul aJ XVI-Iea) sau Mănăstirea MăginaG.
Con&rruită din piatră, cu ziduri groase, biserica ruină din Gîrbova de Sus are un plan
compus din cele trei încăperi tradiţionale cultului ortodox: absida altarului, naosul şi pronii.osul.
1 In jurul oraşului Aiud se află un număr însemnat de vechi monumente româneşti
ce datează din secolele XIV-XVI. Dintre acestea amintim biserica ortodoxă din Teiuş (sec.
XV, refăcută În sec. XVII), Mănăstirea Rîmeţului (sec. XV), Mănăstirea Geoagiului (sec.
XVI), bisericile din Gîrboviţa (sec. XV), Cicău (sec. XV), Lopadea Veche, Măgiina (1611),
Ga:lda de Jos (sec. XVI). In legătură cu acestea vezi E. Grecea.nu, I. Cristache Panait, Biserici româneşti din raionul Alba Iulia, în Mitropolia Ardealului, XI, 1966, nr. 4-6,
p. 327; E. Grecea.nu, I. Cristache Panait, Alte biserici ortodoxe române din raionul Alba
Iulia, În Mitropolia Ardealului, XI, 1966, nr. 11-12, p. 723-725; Eugenia Greceanu, Influenţa gotică În arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania, în SC/ A, tom
18, 1971, 1, _p. 33. şi urm.; Marius Porumb, O veche ctitorie românească Biserica din
Cicău (jud. Alba), în ActaMN, XIII, 1976, p. 285-290.
2 ln cursul anilor 1971-1972 au fost efectuate săpăruri arheologice ,la ruina bisericii
din Gîrbova de Sus, conduse de cercetătorul Radu Heitel de la Direcţia Monumentelor Istorice. ln urma săpăturilor monumentul a fost parţial consolidat de Direcţia Monumentelor
Istorice, absida altarului fiind acoperită. Cu toa,te aceste măsuri degradarea ruinei continuă.
a Iczkovits Emma, Az erdelyi Feher megye a kozepkorban, Budapesta, 1939, p. 26, 60.
4
Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762, în A//N, III,
1924-1925, p. 625.
5
Vezi Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania ,i Ungaria, Sibiu, 1936.
8 Eugenia Grecea.nu, Influenţa gotică în arhitectura bisericilor româneşti de zid din
Transilvania, În SC/A, tom 18, 1971, 1, p. 33 şi urm.
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Gîrbova de Sus. Planul bisericii
integra.I doar absida

dccroşată

I

2

J

ruină.

a altarului, de

formă

dreptun-

ghiulară (avînd dirncnsiiunile interioare 3,60x 2,90 m), încăperea fiind acoperită cu o_ bolr:1
semicilindrică.

Naosul de formă aproximativ pătrată este şi el de mici dimensiuni (5,20X5,40 m).
a fost tăvănită, ţinînd seamă de faptul ca m partea superioară a zidului, d::asupra arcului ce desparte altarul de naos se află o mi.că deschizaitură ce făcea legărura Între
podul de deasupra altarului şi cel de pcsre naos.
În colţul sud-estic şi pe peretele de miazăzi se află cite un contrafort, ce aveau rol
de sus 1incre a zidurilor, de consolidare a edificiului, aşezat pe un teren destul de accidentat.
Contraforţi au fost' ridicaµ Într-o fază ulterioară şi pe latura de nord a naosului, precwn
şi În colţul sud-otic al absidei altarului.
Pronaosul este prevăz111t cu ziduri ce diferă ca grosime de cele ale naosului şi ale a:Ltarului, fond mai subţiri, ceea ce duce la presupunerea că el a fost adăugat Într-o fază
Încăperea

ulterioară.

Prin dimensiunile reduse şi prin forma planului din prima fază de construcţie biserica din Gîrbova de Sus aminteŞte îndeaproape de numeroase .monumente româneşti tiransilvăncne ce datează din secolele XIII-XV. Dintre acestea pot fi invocaite biisericiile de
la Începutul secolului al XV-lea de fa Leşnic (cca 1400), Crişcior (1404), Ribiţa (1417) 7 ,
Hălmagiu (secolul XV) 8, dar şi mai vechile biserici din secolul al Xiii-lea de la Strei, Rîu
de Mori, şi Strei Sîngiorgiu9 •
Un element arhitectonic arhaic ce contribuie la o datare timpurie a bisericii este ancadramentul de fereastră a altarului, care face parte dintr-o serie tipologică ce aparţine ambianţei romanice. Bolta semicilindrică a absidei dreptunghiulare a altarului, deşi În general
constituie o formă atipică ce apare în arhitectura românească în ambianţa romanică, sau la
construcţii romanico-gotice, concinuînd să fie utilizată şi în secolele următoare, în cazul de
7 Virgil Vătăşianu, Vechile biserici de piatră româneşti din
judeţul Hunedoara, În
ACM(T, 1929, p. 18-20.
8 Dan Căpăţînă, Cercetări arheologice la llălmagiu şi Vîrfurile (jud. Arad), În Revista
muzeelor şi monumentelor, Monumente istorice .şi de artă, 1~76, 2, p. 76 şi Ulrffl.
9 Vasile Drăguţ, Biserica din Strei, în SClA, tom 12, 2, 1965, p. 299-317; Vasile
Drăguţ, Vechi monumente hunedorene, Buooreşti, 1968.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 3 -

Gîrbova de S us. Vede rea ruin ei b isericii d in spre su d-est.

Fii?. 4 - ~uin a, biserjcµ d,in Gµ-b ova de Sus. Vede rea laturii de nord .
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Fig . 5 - Gîrbova de Sus. Vedere din n aos spre alta r .
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Inscripţia

din 1530 de pe peretele estic al
absidei altarului.

faţă pclate contribui alături de· fereastra scmicircul2.ră de tip romanic la datarea monumentu-

lui cel mai tîrziu la sfîrşituJ. secolulrui, all XIV-lea· sau la începmul celui următor.
În absida al,tarului pe peretde nordic, precum şi pe cel răsăritean se mai păstrează
• fragmente clin vechea pÎICtură mmală ce Împodobea odinioară interiorul. In firida proscomidiiei, pictura se păstrează În mai multe straturi, din oare se mai poaite distinge, conservată
doar fragmentar, imaginea lui Isus al milelor (.,Vir dolorum"), aşa ca şi la Mănăstirea Rîmeţilor, ce se află J-a mi-că distanţă de această locaJit31tc 10 •
Pe peretele estre, în stînga ferestrei se mai poate · observa, deşi foarte deteriorată, scena
Plîngerea lui Isus, realizată În culori calde: ocruri, brun, roşu de Siena, galben, albastrn şi
griuri, amintind pLcturile din veacul al XIV-iea şi al XV-lea din Ţara Haţ.egului, ţinutul
Zărandului şi al Hunedoarei 11 •
Pe a.cdaşi perete răsăritean ad absidei, În dreapta ferestrei mediane, este reprezentaită
Maica Domnului cu pruncul în braţe, pictură ce a fost realizată, evident, de aceiaşi zugravi
ce au picta.t şi scena amintită anterior. Şi În acest caz se poate observa existenţa unui strat
de pictură mai vechi. în partea de jos, pe poala Mai,cii Domnului, se află o inscrupţie zgîriată, scrisă cu litere chirilice: ,,!EREI MICLEA" şi anul „70 3 9" (1530).
Rezultă că la această dată pictura bisericii era deja demult realizată, am putea spune
că era chiar Învechită din moment ce acest călugăr Miclea îşi lua îngăduinţa să facă Însemnări chiar în absida aLtarului.
Un mic fragment de frescă se păstrează şi În naos, sugerîndu-ne ipoteza că şi această
mcapere a fost decorată cu pictUlfă murală. Fr-igmentl.lll se găseşte în partea de jos a peretelui estic, În colţul nord~c şi se mai pot distinge unnele unor falduri ce decorau registrul
inferior al întregii Încăperi, aşa cum era obişnui,t J.a bisericile ortodoxe în general.
Dispoziţia scenelor -Î•conografi:ce păstrate În absida aharului este neobişnuită. Cu excepţia scenei de la proscom~die, celelal·te două nu le mai Întîlnim plasate în acest fel la. nici
una din bisericile româneşti din T11ansilvania med:evală 12 •
Vasile Drăguţ, Pictura murală din Transilvania, Bucmeşti, 1970, p. 18 şi urm.
V. Drăguţ, V. Florea, D. Grigorescu, M. Mihalache, Pictura românească tn imagini,
Bucureşti, 1970, p. 17 şi urm.
12 Pentru iconografia absidei altarului vezi I. D. Şt.efănescu, Iconografia artei bizantini! şi a picturii /t!udalt! romfineşti, Bucureşti, 1973, p. 62 şi urm.; Vasile Drăguţ, Pictura
murală din Transilvania, Bucureşti, 1970.
10
11
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Pe baza elementelor de planimetrie şi a detaliilor arhitectonice, biserica ruină de la
Gîrbova de Sus poa,te fi datată În a doua jumătate a secolului al XIV-iea, sau la Începutul
secolului următor. In această primă fază clădi.rea se compunea din altar dreptunghiular
decroşat şi naos. Acoperişul era în două ape deasupra naosului şi era separat de cel de
peste altar. Intr-o fază ulterioară a fost aeăugat pronaosul şi unele dintre contraforturi.
Probabil din această perioadă datează şi stratul a,I doilea de pictură. Biserica a fost pără
si.tă probabil Încă înainte de începutul secolului al XVIII-iea, deoarece ea nu apare În
conscripţiile timpului.
In jurul bisericii se mai pot vedea crw:1 vechi de piatră ale unui mic cimitir, ale căror
inscripţii sînt şterse de vreme.
MARIUS PORUMB

DIE Rl.JMXNISGHE KIRCHE VON GIRBOVA DE SUS (KREIS ALBA),
EIN ALTES BAUDENKMAL DER RUMANISCHEN MITfELALTERLICHEN
BAUKUNST
(Zrusamrnenfa~ng)
Io der Năhe der Stadt Aiud, im Dorfe Gîrbova de Sus, befindet sich eine alte Sceinkirche, vom Ende des 14. ader Anfang des 15. Jahrhundens.
Die rumănische Kirche von Gîrbova de Sus gehort zu einer grosseren Gruppe von
Baudenkmălcrn die im Gebiet dcr Westkarpaten liegen.
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UN SIGIL INELAR CU INSCRIPŢIE SLAVONA IN COLECŢIILE
MUZEULUI DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI DIN CLUJ-NAPOCA*

În colecţiile Muzeului de i.storie al Transilvaniei din Cll\.lj-Napoca se păsnrează, ncino cu,rioaisă piesă. Este vorba de un inel de -aur, cu bogate qrnamentaţ,îi, avînd
incasnrată o gemă. E face parte din Secţia Tezaur a muzeului cl,ujean, fo registrele ·acesteia
fiind trcct;tă o provenienţă in-cenă: ,,Transilvania. Alba !ulm?". Locul descop·e ririi acestui inel
este, a-şadar, În baza informaţiei deţinute · de in stituţia păstrătoare, cu totul nesigur,
Inelul de aur pe care îl
prezentăm in nota de faţă
are următoarele d imensiuni:
3,1 X 2,4 cm.

vcnta riaită,

El este ornamentat, prin
excizie, cu lujeri stilizaţi, pe
ambele laturi (fig. 1 - fig. 2),
avînd mici• cerculeţe incizate
pe bordura circulară a capului inelului. Pe bază de analogie, prin formă şi caracteristiciue tehnice, el se înscrie ÎnMe
tipurile de inele de aur romane
ce pot fi datate cu precădere
în secolul III e.n. De provenienţă antică este şi gema incastrată În rama circula ră a
·inelului. Gema este confecţio
. nată din iaspis ro ş u şi reprezintă, se pa-re, un
personaj
masculin Într-o scenă de arat
(fig. 3).

In fafa • acestor elemente,
se poate deduce provenienţa
piesei: un cemru roman important -d in provincia romană Dacia, unde se găsea purtătorul
acestui inel, un personaj de
vază, desigur. Centru roman
care poate fi chiar Apulum Alba Iulia.

Fig. 1.

. .* Mulţumim şi pe această cale colegului N. Vlassa, d_e la Muzeul de istorie al Transilva111e1, car.e ne-a în,lesi:iit publicarea piesei.
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O a doua pagină di.n istorî,a acestei piese se deschide În plin ev mediu.
c te cu noscută mod alitatea de transmitere a piesei în d i'Scuţie din secolele III în secolele XV-XVI , ştim că în aicest din Uirmă răstimp istoric, posibi,l dup ă
întîmplătoare, inelul de aur roman pr i meşte o nouă utilizare şi, În consecinţă,

Dacă nu ne
IV e.n. pînă
o descoperire
o nouă sem-

nificaţie .

Probabil că :i.ccst inel este fo'.osit acum În jurul cen trnlui ortodox românesc de la
Alba luJia d rep t sigil , p rimind o inscripţie ci rcul ară În r ama care fixe ază gema antică. T ex ml
.1ces1ei :.n~c rip ţ i i, În slavon ă şi cu !Jlovc chi,rilice, este unmătorul:

în tTaduce;-e româ ncasc:i : "t A cest inel l-a /ăcut Bratul.
Personajul care îl folo ~e ştc acum, noul posesor al p iesei anri,ce deci, este, fără îndoială,
un român, Br;md, poate un cnez ori un cleric; căc i nu poate fi accep tată interpretarea după
care Bratul a f,"icut inelul, deci a tmnsmiteirii nu melui me5tenrlui care a r fi gravat inscrip ţ ia
s lavonă pc inelul antic; in elul a fos t co n fccţio n a;t În epod roman ă, fiind ac um , cu textul
slavon , refolosi t ca si.gil medieval.
Ne a pare, astfel, sem ni ficativă refol osirea · piesei romane di n provinci a D acia în ca d r.:
feuda:l<c: român.~5ti di,n T ransilvania, În juru l acel ui aşi centru important de la Apulum - Alb-a
Iu lia , în cvtJ mediu deopon· ivă centru cultural ş i bi.seri,cesc al românifor tr ainsilvăn ~ni .
N I COL AE EDRO!U

UN SCEAU ANNULAIRE A VEC INSCRIPTION SLAVONE DANS LES
COLLECTION S DU MUSf::E D'HISTOIRE DE LA TRANSYL VAN TE, D E
CLUJ-NAPOCA
(Resumc)
D ans la prcsentc: no te l'auteu,r commooique un bagu.e d 'or ro mam de la Dacie, p ro<'r--nzunt proba.blement d'Apulum-A,l ba Iulia, qui a un s~rtiS'Sagc d' une g,emme de la m emc
6poque. Ce bagiue, red&:ou.vert au Moyen Age, a etc ut~li,se da.ns Ies XVc-XVI e siedes comme
sceau :m nulaire, mais ii a res:u un uexte slavon ent ai.Jl-e, ci-rc.ulaire, qui, en traduction rournaine,
si.gnilfiait: Ce bague l' avait fait Bratul.
·
Ce Bratul est un roumain tramylvain, originaire probablement de l'envi ro nnement du
centre culturel et ccdesiasrique d' Alba Iulia, un cnhe ou -un olerc, qui reuti.lisait en plein
Moyoo Age un bague antiquc comme sceau annulairc.
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CRONICA HABANA DE LA CLUJ

în· nibliotcca Centrală Universitari din Cluj-Napoca, Înregistrată sub titlul „Historia
,\nabaptistarum", se păstrează în manuscris o cronică habană (anabaptistă), avînd formatul
În 8° (15,5 X 10 cm) 1•
Cronica provine din coleqia de manuscrise a Muzeului ardelean de odinioară, ea
fiind achiziţionată de amintita instituţie, după mărturia ştampilei aflate pe ultima pagină, la
20 februarie 1919. Coperta de piele, relativ deteriorală, poartă pe ambele table cite două
clame din aramă. Coperta este ornamentată cu motive vegetale, florale stilizate şi geometrice
realizate prin presare cu tipare de metal. Iniţial ornamentele au fost aurite. De-a lungul secolelor, coperta, tocindu-se aurul, s-a ştiers, ia,r urmele se păstrează doar pe alocuri. Din
această c-auză este greu a distinge conturul motivelor ornamentale, putîndu-se sesiza doar
caraiorerul lor. La aproximativ 3-4 mm distanţă de marginile copertei se observă un cadru
alcăt11it din două linii paralele (avînd Între ele o distanţă de 2 mm) verticale, respectiv
orizontale.· Urmează un chenar lac de 1 cm, în care sînt presate ornamente vegetale stilizate
continue, se repetă apoi cadrul de la marginea copertei. La o distanţă de 5 mm urmează
un ah chenar, format de data aceasta dintr-o singură linie, ddimi-tînd o suprafaţă de
4 X 10 cm. In acest spaţiu, aşezată central, se observă o compozivie de mqtive florale, vegetale
stilizate, În jur nişte ornamente în formă de floricele cu 6-7 petale, atît în partea superioară, cît şi în partea inferioară (pi. I; pi. II, fig. 1-3), aşezate În linie ornamente vegetale stilizate (compuse din ghinzi?). Ornamentele chenarelor amintite înguste (de 2 mm)
,înt formate din linii orizontale paralele, iar spaţiul central este înconjurat de motive
În formă de lance compuse tot din linii paraJcle orizontale. Deasupra spaţiului central al copertei, Într-o bandă de 4 X 1,2 cm, a fost presat anul 1631 (de pe coperta din dos lipseşte
anul).
În partea interioară a copertei se află lipit un ex-libris de 7,3 X 11 cm, format dintr-un blazon şi o inscripţie (pi. III). Elementele blazonului sînt următoarele: un scut cu
marginile laterale drepte, în partea inferioară (la talpă) terminîndu-sc printr-o acoladă. Cîmpul srnmlui este Împărţit în patru cartiere. In primul cartier se conturează profilul unei
păsări (lebădă?) Înconjurate de arbuşti. În al doilea cartier este prezentat un turn (donjon?),
dearupra a-cestuia un vultur cu aripile desfăcute, În poziţie de zbor. Elementele din cartierele
3 şi 4 sînt identice, ordinea repartizării lor În cadrul cartierelor este inversată (1 = 4,2 = 3).
Scutul !$te timbrat de un fragment de armură cu coif, deasupra coifului se află o coroană
deschisă, două pene de struţ (?) încrucişate, Între ele o spadă aşezată cu mînerul pe coroană.
Coiful şi scutul sînt înconjurate de lambrechinuri. Sub scut se citeşte următoarea inscriptie
în limba latină, scrisă cu majuscule: INSIGNE / SPECTABILIS AC GENEROS! D(OMn
Nl,/D(OMI)NI. STEPH(ANI): WALDHOTTER/DE ADLERS=HAUSEN / SACRAE
1 Biblioteca Centrală Universitară Oluj-Napoca, Ms. nr. 3217 (în continuare: Ms. nr.
3217). După mărturia ştampilei affate pc Uiltima pagină numerotată, manuscrisul provine din
colecţia Asociatiei Muzeului Ardelean.
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REG(IAE): HUNG(ARIAE): ET BOH(EMIAE): MA(IES)T(A)TIS / CONSILIARII, ET
CIVITATIS CIBINIENSIS j CONSVLIS PROVINCIALIS .•
După cum reiese din text, blazonul reprezentat pe ex-librisul aflat m interi0rul copertei aparţinea lui Stephan Waldhiitter de Adlershausen. Sub inscripţie se citeşte următorul
text: Del(ineavit) et sculp(sit) Samuel Schardi. După mărturia textului, ex-librisul lui Stepha.11
Waklhiitter a fost executat, aşadar, de cunOSC'utu'l gravor transilvănean, originar din Cluj,
Samuel Sărdi 2 • Sub ex-libris sînt două însemnări manuscrise În limba latină, deosebite atît
În privinţa conţinutului, cît şi din punct de vedere al grafiei: 1. ,,Mss. Historicum de Fatis
Anabapt(istarum)", 2. ,,Historia Anabaptistarum«. Manuscrisul este consemnat în inventam!
bibliotecii sub acest din urmă titlu, -deşi Întregul text este scris în limba germană.

Volumul compactat În piele În anul 1631 este numerotat pe file, conţinînd 286 file cu
text )i 6 f~le albe. Numerotarea acestora continuă, după sistemul obişnuit şi astăzi, pÎnă la
fila 100, de la care la cifra de 100 se adaugă numărul ce urmează (de ex. 1001, 10025,
10846 etc.). La fel se procedeaz.~ şi de la fila 200 În sus (de ex. 2001, 2C046, 20091).
Paginile 1-14 de la Începutul volumului conţin un indice de nume alcătuit În ordine
intirnlat: ,,Register iiber dieses Biiech, wo ,mnd an welchem blat ei11es yedw
Brueder namen au/ f das beldist w sey, gestelt nach dem Al ten Phabet". După registru urmează o filă albă, apoi, numerotat ;arăii Începînd de la 1 pînă la 39, un fragment cu titlul:
.Yom Todt und dcm fiingsten geriicht 'i.,'Oll dn Hel/iischen Pein: Und ~·011 der Hiiml;isc!.-rn
f reiidtn. Pe pagim 40 se află o Însemnare de un rînd, iar următoarele trei file ( 41-42-43)
sînt albe. fncepînd de la fila 44 pînă la 291 urmează ultima parte a manuscrisului: ,,Beschreiibu11g was siich verlossenn hat mit unnd bey der gmain des /-lerren: Seiit got die ·se/big lnn
di.1enn Letztenn AlteT deT 'Welt wiider au/fgeriicht und Anngeordn11et hat fa aus a!lem Volckhern und w:rwnen 'i.,'ersamlet 11u11 .<ey lob. Vom 1524: far her verzaicht11et au// kurtzest"
(pl. IV).
Pri\'ind continunil volumului, acesta se compune din trei părţi diferite. Prima pa.rte
rste un indice de nume. În care sînt Înşirate perso.me r~fcritor la care se găsesc Însemnări
În cuprinsul volumului, indicîndu-se paginile la care se scrie despre activLtatea acestora. Indicele conţine În total 414 nume 3 • P.utea a doua cs!c o scriere cu caracter dogmatic, iar a
alfabetică,

3

Pataky D~nes, A magyar rezmetszes tortenete, Budapest, 1951, p. 214.
NHmele sînt redate rcspectîndu-sc grafia originală din manuscris.
A

Anthonj wursncr, Adam Schkgl, Andres i;:anpper ( ?), Anna :\lallerin ( ?), Allderl K]!)pfer, Allderl von ftilach
Anthonj Prim ( ?), Andres Turch ( ?), Abcrham schneidcr, Altwascr mair hofer, Alldres nrnolt, Abten wemer, Allders
mairhoffer, Ambrosj pfeiffer, Adam Eppcnstainer, Anclerl wălsch, Adam prurschmăr ( ?), Adam Bader, Adaver biirchner, Abel Schneider, Adam neiffcr, Abel orschcrshasscr, Amclvcs Klesath, Allders lehner, Abraham laub, Ambrosins, Ancleras gauper, AuLl Zogt aus măhrcn:
B
Ballhasser Huebmair, Burchart von Offen, Bărll Sinbertch, Bărtl Riirclmair, Blasj Bercb, ( ?), Jlurckbart
Bărenreh ( 1), Bărtl Ring!, Bărtl Gutscher, Balser mairhoffer, Bart! Schlessingcr, Balthausscr Schmid, Bărtl S<:hurste-r, Bărtl Rebner, Basll Glasser, Bastl Dietrich, Blasij otztaller, Bărtl hentaller,
C

Casper Tauber, Cristi alseilder ( ?), Caspcr Schuester, Casper behm, Caspcr Ilraitmichl, Casper Kkinloplf,
Chrtistl Harina, Casper Ttischler, Crtlstl lenrsch ( '), Caspar Ebncr, Chr!istaut Schuester, Conrat Schuester, Caspc,r
Hueber, Carius Treitzl, Christof Achtzeit ( ?), Conrat Hanitzcman ( ?), Christl biircher ( ?), Claus Ţelbinger, Chetistl
santeller, Claus Schuester, Crtistl Sch6dt, Criisll lcriich, Criistl Z"iersch, Crlistl stnincr, Crtistl gschaăd, Chrislant
Dietl, Cristof Riigl, Chrllstl Hurter, Chriistan gasteigcr, Caspcr Schueslcr, Courat glasscr, Casper Jllo, Conrot Riilu,
Clauil Bradcl cntschlaffen
D

Dauiidt beha.m, Damei Graps ( ?), Dauliclt Hasscl, Daniel Hdlrigl
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cea ma.i interesantă dim punctul nostru de vedere - un fragment dintr-o cronică
cu caracter is~oric, cuprinzînd cvenimentde mişcării anabaptiste din anul 1524 pînă
la 1625. Din această 5.cr:ere, ne inrteresează îndeaproape partea cuprinsă Între paginile 49291, care conţine ştiri referitoare şi la habanii stabiliţi în Transi1vania Înccpînd din anul 1621.
treia -

habană

E
Erhart satillcr ( ?), Enocb w<-stfal

Ftilig platner, Fabian SUtz ( ?), Frnnciso von Dersng, Fcltalkr, Frnnlz )l[oril1., Fril'driich rnmst:n, Frnnlz
walldcr,
G

Georg griicnwalt, Gerg LauenDorffcr, Grq;or hditnL Gahricl Arhhorn. Gilg fnkrspiil. Grcgor hdtcm, Gni.:
Karsch, Grtives Buchler, Gallperger
II

Ha.n.B Hnt, HanfJ schlaffer, HaufJ harsch, H,n,ll Tallrr, BanfJ inwurrcr ( '), HanfJ Tuedn:nchcr, Han11 Obcrorlscher ( ?), HanfJ grilenwalter, HanJl Ptz, Han11 wucrhowcr ( ?), Hanii fridl, Hanll Thamer, I HanfJ Zimerauer, Hacll
GI0pffer, HanfJ lliiindel, Han11 liibich, Hnnll Stauuach, Ilanil Gentner ( ?), HanfJ Platner, Han11 ll!linich, lfanll
Schuester, Han11 gergen Hoffer, Hans! Kaiiffer, Han11 schlnch in di Pfanen ( ?), Han11 glitcnbonj, Han11 HefJ, Hanll
Sertschler ( ?), Hanll Gurtzha.ion, HanfJ Schiuuler, H,rnll Baders scun ( ?), HaufJ Gtirsccr, Hm1fJ Schmidt, Haull
Glampfer, Hiinsl Blirchner, Hi'insl Gărhcr, Hi\nsl Gri'il, Hainrich Adam ( ?), Hănsl Z\\ilng<'r, HanfJ Drlithnl'r, Hiinsl
Scbneiider, Hănsl Klirchcr, Hănsl Klemp, Hiinsl von l{cln, Hani\ langenbad1, HnnfJ Arbaitcr, HaIJfJ Haiddbcrger,
HanfJ Neuh0ffl, HanfJ von Holn ( ?), Hănsl llf:mgcr, H,rnsl Schkgl, Hănsl Zwingcr, HnnfJ 111\isscl, Hănsl Redcrmnchcr,
Hănsl landmant, Hănsl pselirer, Hănsl Zlilkrer, Hănsl Valltauf, Hiinsl Llirsch, HanfJ Zursche1:hamercr ( ?), Hiinsl
Huebma.ir, Ha.inrich miller, Hănsl Franckh, llnnll Zimurnan, HănfJ Grăi, Hănsl S<hweiitzcr, Hăusl liorsdmcclcr, HnnfJ
Neumair, Hanii gantner, Hair,rich f'cl1wd1.er, HanfJ Sniiler, HnnfJ Schmidt, Harll Frnnckb, Hii11sl Hofrnnir, H:infJ
Torn, Hă.ns! Adamcr, HanfJ Pomcrwm<·r, 11,rnll Stauils, HanfJ Jacob, Hiinsl somcr, Hănsl widrnnn

J
Johanes Hnt, Jacob wiideman, Jacob Huetcr, Jorg Zaunring, Jorg wagner, Johancs bnir, Jiins, Joromir HiilfJ,
Jorg fasser, Jorg Ma.irboffcr, Jacob Halisslen, Jacob Ktirchcr, Jacob Socschkr, Jorg Haijc, Jacob Bicder, Jorg
Rader, Jorg ladenDorffer, Jorg Grueber, Jopst Soeschler, Jocham Schucster, Jopst westcnburgcr, Jorg Knofloch,
Jullius Klampferer, Jorg weber, Jorg wiisser ( ?), Joseph 'l'obelbamer, Jobanes Slichl Schmiclt, Joseph Schucster,
·Jorg mair, Jorg urmacher ( ?), Jorg HefJ, Jorg paurschelder, Jacob weber, Jorg plamer, Jacob GlifJ, Jorg orschcr,
Jorg wenger, Jacob Platzer, Jorg Tobl, Jacob Kăgl, Jacob măerschl, Jorg l,ackhorn, Joseph Hnusser, Jorg weller,
Johanes Han
K

Kuentz filrchter, Kuentz Herlich, Knentz Kiirrwalter,
I,

Leon Hart von Liiechtenstain, I,conHart scbirmcr, Leon Hart Folirscb ( ?), Luclwig Hetzer, Lamprccbt Grueber, Lorentz Schucster, Ludwig Fest, Leunhard Lochma.ir, Leonhart Rodt, Leunhart Lantzenstull, ILivul sturcb in
boln ( ?), Llipl, Lconhart schuester, I,ang HanfJ, I.eon Hart Klamp, Lavantz Huef, Lavantz Von Schwatz, LUrndl
I uneschauer ( ?), Lavantz Btircher, Lconhart Dax ( ?), Llirndl Schneiider ( ?), Ludwig Toworscher ( ?), Ludwig Zimerman, Leonhart maurcr, Lamprecht schuester, Lconhart Poltzi.nger, Leonhart Schmidt, Lennbart Sumerauer
M

Mlillchel Satler, Martan Maller, Michl bebam, Martan aus wil gratis ( ?), Merten weit, Michl martlschUllcr ( ?),
Mades Legeder, Madtes gasser, Mcllchor Zmierman, Mtichl Platner Schuester, MUcbl Kramer, MUchl Kerrin ( ?),
Melchner Gelner, Matias Schmidt, MUchl welthaller, Mellchor waal, MUchl planer, Melchor Obererscher, Melchor Runescher ( ?), Mclchor GafJer, Mathes, binder, Mathes -Schneider, Merthen Bări.ng, Mattes grlicrs blichler, Mattcs mair,
Melcher platzer, Merte wolff, Mattes blichler, Mlichel Hassel, Matias mair, Mtlchl alhrccht, Mlicbl Oberorschcr, lllnrx
Jlle, Marthin Bedrtich, Marthin goltman, Marthin Wlirscb, Mlichl fiischer

N
Nlirschel ga.iiers b6chler,
Oswalt gla.it, Ofrus

Nirolăsch

grăssi.nger,

Olu

Holba, Niclstain

o
I'

Phipp Buten, Petter Vorderi ( ?), Peter planer, Petter sein Knecht, l'eter Kranawliter, Phtllip zu aufspilz,
Petter Holba, Petter Rlidcman, Petter walbert, Petter Hegn, Petter Bagn, l'aul Schuester, Paul Zimerman, Pekr
Diirtertich, Petter Barricb, Petschneider, Petter Dtiarsch, Plasij Harrer, Peter Klcmp, Pettcr Blccscb, raul Hcrrcr,
Peter Triier, Peter Să.mer, Paul Hitzinger, Peter Rasei

Q
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Manuscrisul păstrat la Cluj sub titlul de „Historia Anabaptistarum• nu a fost studiat
în prezent. Menţionăm însă faptul că eminentul cercetător al mişcării anabaptiste Robel"t Friedmann, în repertoriul său privind cronicile anabaptiste, a ,introdus cîteva rinduri
şi despre cea de la Cluj 4• De fapt Friedrnann nu cunoştea manuscrisul, deoarece în repertoriul·
citat nu a menţionat decît partea dogmaitică şi cea istorică. Despre partea dogmatică ştia
că ea ar cuprinde doar 10 file, În loc de 39, cite are În realitate. Nu aminteşte despre
indicde de nume, În care figurează o serie de personailităţi cunoscute ale mişcării anabaptiste, dar şi mulţi alţi membri ai mişcării, numele cărora a rămas necunoscut, ele nefigurînd nici în monumentala lucrare de patru volume, Enciclopedia Mennonită, Întocmită şi
editată În Statele Unite5• Este greu de presupus ca, în caz dacă Friedmann cunoştea volumul, un asemenea document să fi scăpat atenţiei sale. Aceasta cu atît mai mul,r, cu cît
cercetătorul amintit
a acordat o atenţie deosebită problemei emigrării habanilor în Transilvania, publicînd şi cronica de la Nitra6 - de fapt fragmentele păstrate ale cronicii, scrise
de Jakob Werner, Învăţătorul şcolii habanilor de odinioară de la VinţUl de Jos. Cronica
lui Werner reprezintă o foarte importantă sursă privitor la problema emigrării, a etapelor
colonizării habanilor în Transilvania. Pe de altă parte, ca înlesneşte localizarea comunei habane de la Vinţul de Jos, reconstituirea organizării, ei interne. Pc baza bibliografiei indicate
de Friedmann conchidem că el ştia despre „Cronica de la Cluj" doar din repertoriul izvoarelor cehoslovace aflate În arhivele şi bibliotecile din Transilvania, repertoriu Întocmitt şi
publicat de către istoricul cehoslovac Josef Madirek~.
p:nă

R

Ramia.a HUgo, Rllrpl von Ranistram, Ruodlolf Hiirtzl,

s
SUgmuntlt SchUtzinger, Simon wăndl, 5toffl Spăngler, Schluechter Han.O, Sigl Hosaur, Stoffl HUgo, Stiichnu, f,l}tter, Simon butz, SUgmundt Hosaur, Sligl BUcbler, Stoffl gărber, Stoffl RUemer ( ?J, Sellffert bindert, Stofff
radt, Stoffl scbeursch, Stern an Himeli, Stern an Himeli, Sebastilan dUsttervasser

Thoman Herm'.ln, Thoman Walthauser, Thom'.ln Schmidt, Thoman Eppenstainer, Thoman Rin, Thttlman
ThOnel Haring, Thoman Schuester, Thoman Han, Thoman Phraurscher ( ?)
Valtan ,vinder der gmain, Elster der gmain

u
Urschl Opentrciberin,.Ualtan gfel, mtrlich Statler, Urschl' Hollrliglin, Uhl Hoffer ader gschail, Ualtan Sclmeider, Uhl Stilber, UesU, Ualtan mair, Uoiit Tschnift ( ?), Ualtan Har!, Ualtan mager, Uhl Platner, Ualten brenndl,
Vcit hnl(o, Uhl Zimerman, Veit urmacher, Ublriich Jasl
I) Urschl = Ursula

w
Willhălm

Rabl, Wolfgang Drandl Hueber, Walser mair, Walsser Schneider, Wolff aufm gotzenberg, Wlilbalm
grliellbacher, Wolff Saiiler, ,vasu wardeiner, WasU Schmidt, ,vasu binder, Wendl NUmerher, Wolff mair, Wolff
Hueber, Wendl Helba, Wastl Hueber, WasU Răusch, WasU Haltzi, Wolff binder, Wenesch Kelner, Walsser Hassen
welter, WO!ffl gastciger, Wensch Schmidt, Walsser weber, Woffel Hungel, Wolf von Znaim, WOlffl Kauffer, Wolff
Staiidl, Wtillhalm molt, WUl!balm molch, Wiez zu Brlibwitz ist 7,u Jangwei ( ?)

X
y

z
Ja sein 6 Bricder erwelt wordn androas amssler Albrecht Jacob blakimpcr ( ?) : man 3 Brieder: Destadtig Han!l
aug, odrg Jor ( ?), Thoman Wilhelm.
4

Robert Fricdmann, Die Schri/ten der Hutterischen T au/ergemeinschaften, Wien, 1965,

o. 18.
5
6

The Mennonite Encyclopedia, Scottdale, 1955-1959.
Robert Friedmann, A newly discovered source on the transmigration of the hutterites
to Transylvania, în Mennonite Quarterly Review, 1961.
7
Josef Macurek, Nouveaux rapports sur Ies materiaux relati/s a l'histoire tchecos!O'Uaque
contenus dam Ies archives et Ies bibliotheques de la Transylvanie, În Vestnik Kralovske
Ceske Spolecnosti Nauk, 1926, p. 63.
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Desigur, din opera pc care o analizăm ne interesează mai cu seamă pat'tea. a •treia a
manuscrisului, cronica istorică, şi în primul rînd datele pe caa-e le conţine aceasta în legătură
cu habanii aşezaµ înoepînd di.n 1621 m Tra.n.si~vania. Inainite de a ·trece la analiza acestor
infonnaţii, credem necesară o prezentaire succintă a diferitelor scrieri allQOO.ptiste, din care
face p~te şi c.ronica de 1a Cluj. Totod31tă, pentru o mai bună Înţelegere a mtregii problematici, vom .aborda pe ,scurt unele uăsături ale mişcării anabaptiste după înăbuşirea războiu
lui ţărănesc german (1525) şi a „comunei din Munster• (1534), căci din aceste trăsături
rezultă şi specificul scrierilor anabapru.te. Problemele Jega,te de .scrierile anabaptiste (oa.racterul, conţinutul acestora etc.) nu au fost tratate pină În prezent de istoriografia românească.
Prezentarea lor o credem necesară cu ,atît mai mul,t, cu cit în bibliotec~le din ţara noastră
s-au păstrat o serie de scrieri anabaptiste cu caracter şÎI conţinm diferit8•
Anabaptiismul a fost un produs al mişcărilor de reformă din Gem,ani-a. Baza sa de
clasă era identică cu cea a mişcairilor eretice de nuanţă ţărănească şi plebeiană. Majoritatea
adepţilor anabaptismului proveneau din sînul acestor pături, determinînd caracterul ideologic,
obiectivele social-poli-tice ale mişcării, fapt care explică, de ce anabaptismul s-a ridicat în
chip necesar împotriva reformei burgheze, dezvoltînd mai departe tendinţde an•tifeudale reprezenta.te de ereticii protestanţi timpurii, precursori ai reformei populare. Din cauza învăţă
turilor propovăduite, a prec~niz.ării unei societăţi bazate pe ideile . comunismului prim~tiv,
atît biserica catolică şi aliata ei reacţiunea feudală, cit şi biserica protestantă - avînd, dealtfel, aceeaşi aliată - au decretat prigoana Împotriva anabaptiştilor. Fap,te istorice stau
mărturie pentru acţiunea propagandei anabaptiste în cadrul mişcării de Reformă încă În
perioada premergătoare războiului ţărăn~c german, şi apoi pentru rolul ci în cursul acestui
război. Conducătorul reformei populare din Germania, Thomas Miinzer, întreţinea strînse
legături cu fruntaşii mişcării anabaptiste Încă din anul 1520, iar o parte din aceştia au devcnM propagatori ai concepţiiJor sale În timpul evenimentelor din cadrul războiului ţărănesc,
rămînind credincioşi principiilor lui Miinzer ,chia.r şi după înăbuşirea războiului. Adepţii ideilor miinzeriene (Jan Mathys, Johan de Leyden etc.) au stat În fruntea răscoalei ma&clor plebeiene din februarie 1534 În oraşul Miinster din Westfalia, răscoa,lă în cadrul căreia a.ceştia
au luat În propriile lor mîini conducerea oraşului timp de mai bine de un an, înfăptuind
„comuna din Miinster" organizată pc baza principiilor egalităţii economice şi sociale. în mai
1535, după un lung asediu, reaqi.unea feudală în frunte cu reprezentantul clerului catolic,
episcopul izgonit odinioară de către răsculaţi, a învins oastea poporului din Miinster, reprimirui în mod sîngeros răscoala. Odată cu înăbuşirea „comunei din Miinster'" a luat sfîrşit
faza revoluţionară a anabaptismului. Jn a doua jumătaite a secolului al XVI-iea mişcare.a
capătă tot mai mult trăsăturile unei secte, îndepărtîndu-se treptat de caracterul ei iniţial
revoluţionar, în consecinţă şi de obiectivele politico...sociale şi economice caracteristice fazei
revoluţionare. Cu toate acC51tca, În ideologia ei păstrează încă şi în ClllI'SUl seoolul·ui al
XVII-lea idei care îşi au rădăcinile În anabaptismul revoluţionar 9 •
Din cauza prigoanei îndreptate Împotriva lor după 1525, anabaptlÎştii se refugiau de pe
teritoriile germane, îndreptîndu-se mai cu seamă spre diferite ţări ale Europei centrale
(Austl'ia, Un~aria, Cehia, Moraviia). Există păreri care plln sub semnul întirebării menţiona
tele cauze ale emigrării anabaptiştilor, susţinînd că emigrarea în masă s-ar fi daitora,t

8 Cf. Szentivanyi R6berit, Catalogus Concinnus Librorum Ma11uscriptorum Bibliothecae
Batthyanyanae, Szegcd, 1958, nr. 281, 370, 396, 399, 403, 406, 410, 413, 424, 488, 489, 496.
D M. M. Szmirin, Munzer Tamas nepi re/ormaci6ja es a nagy paraszthabo11,, Budapest,
1954; Foldes :E:va, Nepoktatasi nepnevelesi torekvesek a korai anti/eudalis nepi-forradalmi
moz.galmakban, Budapest, 1964, p. 186-200.
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fana,tisrnului lor rdigios 10 • Conform acestor păreri, ei' credeau în prăbuşirea rînduielilor existente· pe· atunci, în înfăpruirea „Împărăţiei milenare ·divine". După concepţia lor, prăbuşi
rea, acest cataclism, va fi precedată de o luptă gigantică în care „cei răi vor piern". · Kimicirea celor răi, puterea divină a hărăzit-o turciJor. Nu ar fi exclus ca luptele antiotomane
punate de către popoarele d:n ţările sud-est europene să fi fost considerate de · ei drept „cotitura", ,,prăbuşirea• atît de mult aşteptată şi, dorind să fie mar.tarii acestor ev:nirriente, s-au
refugiat pe teritoriile amintit.: 11 .
Primele ştiri despre apariţia anabaptiştilor m Ungaria datează din anul 1527, dar în
în anul 15-i8 unele grupuri apar în regiuniie
vestice ale Ungariei (comitatc:c Sopran, Vas. Zala), beneficiind de ocrotirea palatinului
Nadasdy Tamas. Acesta murind, după anul 1562 au fose izgoniţi de pc moşiile familiei sale.
Pe baza ştirilor documentare, se pare că aceste grupuri reprczen,cau aripa radicală, mi.inzeriană a anabaptiştilor. Pe teritoriul Ungariei ei se stabiiesc definitiv în ultimele decenii ale
secolului al XVI-iea, majoritatea coloniilor fiind organizate după 1588 şi pînă la începutul
secolului următor12.

această perioadă ei nu se stabilesc Încă definitiv.

Cele mai numeroase grupuri a:c anabapti5tilor s-au aşezat În Moravia. Dat fi:nd
faptul că ei erau cunoscuţi ca excelenţi me~t.e5ugari, nobilii protestanţi de aici i-aii luat
sub oblăduirea lor. Şi aici însă, Între anii 1547-1554, autoritatea de stat îi prigonea, cînd
mai mult, cînd mai puţin; de aceea, uncie grupuri sînt nevoite să-şi cont:nu.c exodul; ajung~nd în terit.oriiJe nordice şi nord-vestice ale Ungariei de odinioară, În comitatele Bratislava,
Nitra, Trencin (în prezent În Siovacia). In a dou:1. jumătate a secolului al XVI--lea, ci sînt
totu~i recunoscuţi ca supuşi ai statului; plăteau impozite însemnate, asigurîndu-şi astfel condiţiile necesare dezvoltării economice a comunităti:or. In Moravia a luat fiintă (după 1529)' un
nou curent mabaptist, huterismul, care şi-a lusat numele de J,a Jakob Huter, conducător·ul anabaptiştilor refugiaţi din TiroJ1 3 • Acest curent reprezenta aripa moderată a artabaptisinului.
Huteriţii nu mai sînt adepţii fanatici ai lui Thomas Miinzer şi Johan de Leyden, care
voiau să înfăptuiască „cu focul şi sabiaa noul Ierusalim. Deşi hutcrismul conţinea elemenwl
de aşteptare a prăbuşirii orînduirii existente, în interpretarea pe care i-a dat-o Jakob · Hutcr
înfăpwirea „împărăţiei milenare" nu se mai p~econ•iza pe calea armelor, ci avea să
producă prin mijloace paşnice. Ce-i drept, Î.Q comunităţile din Moravia ei au înfăprnir · o seric
de idei care - după cum am mai arătat - îşi aveau rădăcinile În anabaptismul ·revoluţio
nar. De exemplu, căutînd să instaureze o „stare ideală" creştină În cele aproximativ 86 de
comunităţi 14 , anabaptiştii huteriţi a,u realizat egalitatea economică şi socială, considerlnd
drept bun al tumrora pămîntu1, uneltele de -lucru, produsele muncii lor, precum · şi ~nitul
rezultat din aceasta.

se

După bătălia de la Muntele Alb (8 noiembrie 1620, lingă Praga), desfăşurată În cadrul
războiului de 30 de ani, şi în

Moraviia. începe acţiunea de catolicizare Întreprinsă sub egida
Habsburgilor, prigoana împotriva protestanţilor, confiscarea proprietăţilor lor. în această
acţiune se ÎncuJrează ~i prigoana împotriva anabaptiştilor, În cursul căreia o seric de cornu10 Pasteur Brackmwn, A- propos des anabaptistes bruxellois, în Cahiers Bruxellois, tome
llI, fasc. II, avril-juin 1958.
11 Emeric Katona, La Predication de Saint Jean Baptiste de Brueghel, În Bulletin du
Musee Hongrois des Beaux-Arts, (22), 1963, P· 146-147.
12 Idem, A haban keramia nehany kerdese, în Az Iparmifoeszeti Muzeum t.vkănyvei,
VII, p. 77-80.
13 J. Loserth, Der Communismus der Măhrischen Wiedertău/er, În Archiv Jiir Chterreichischen Geschichte, 21 (1895), passim.
14 J. K. Zeman, Historical Topography of Moravia11
Anabaptism, În The Menno11ite
Quarterly Review, XL (1966), p. 266-278; XLI (1967), p. 40-78, 116-160.
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nităţi au fost jefuite, distruse, i.ar membrii lor au fost supuşi multor atrocităţi, numero:;i
membri ai diferitelor comunităţi fiind chiar ucişi. Acei membri ai comunităţilor distruse
ca.re au supravieţuit, s-au refugiat în părţik nordice şi nord-vestice ale Ungariei, stabilindu-se în primul rînd În locurile deja populate de anabaptişti, dar înfiinţind în aceste teritorii şi o serie de noi comunităţi.
In Transilvania anabaptiştii apar încă pe la mijlocul secolului al XVI-iea. lzvoarde
mcnţioneaza m anul 1552 prin<tre minerii din Rodna anabaptişti refugiaţi probabi:I. din
Moravia.15. Tot în această perioadă, Învăţăturile anabapti5te cuceresc teren în viitoarea
framîntăriJor, a luptelor social-religiioase ce s-au Înteţ~t În urma răspîndirii Reformei. Astfel
se explică şi faptul că Gaspar Hdtai, în cartea sa apărută în 1553, apoi în 1570, consacră
un spaţiu însemnat combaitcrii ideilor ain.abaptiste 16• Mărturie pentru răspîndirca ideilor anabaptiste la Gluj stă şi o scrisoare adresată de un fost predicaitor clujean, refugi:it la Cracovia,
către Gaspar Heltaii în anul 1571 17 • Unele idei ale anabaptismului le regăsim în învăţăiturilc
lui Francisc David şi ale adepţilor săi.18 • Influenţa ideilor anabaptiste ne-o dovedesc evenimentele mar,ii mişcări sociale din anul 1569-1570 desfăşurate În Panium sub conducerea iobagului român Gheorghe Crăciun 19 • Cu toate acestea, în stadiul actual al cercetărilor nu
dispunem de dovezi pentru faptul că în secolul al XVI-iea În Trans~lvania va fi existat
vreo comunit.ate anabaptistă organizată după regulile ce călăuzesc activitatea comunităţilor
din Moravia. Trebuie deci să facem deosebire Între ideile anabaptiste care apar În cadrul
mişcări,lor de Reformă, şit cde ale meşteşugarilor „habani" (anabaptişti huieriţi) care au
emigrat În Transilvania în secolul al XVII-iea.
Referindu-se la anabaptiştii stabiliţi În Moravia şi În alte teritorii din em1l E11rop.;:i
in socolele XVII-XVIII, literatura de spec~afoate (cehă, slovacă, maghiară) foloseşte În general denumirea de habani. După cunoştinţele noastre, în însemnările transilvănene păstrate
din secolele amintiite nu apare această denumire. In documentele şi izvoarele narative de
limbă latină sau maghiară, ei sînt amintiţi ca: /ratres moravici, anabaptistac, mor'iJa testvi:rck,
rejkeresztenyek. Există păreri conform cărora numele de haban derivă din cuvîntul german
,,1-faushaben", denumire folosită pentru comuni•tatea., gospodăria comună a anabapt~5tilor.
Alte opinii susţin că numele de haban ar fi fost o poreclă ce li s-a dat în sec. X\'III, pe
teritoriile Slovaciei.
Aşezarea primelor grupuri de habani În Transilvania este legată de evenimentele susmen~ionate. Principele Gabriel Bethlen, folosindu-se de prilejul că o parte a anabaptiştilor
J. fost sili.tă să se refugieze din Moravia şi cunoscînd faima lor de excelenţi meş,e5ugal'i,
Ic-a asigurat privilegii econom~ce şi religioase, i-a aşezat pe domeniul fiscal de la Vinţul de
Jos Începînd din anul 1621 (înainte de 26 iulie), după care, succesiv, În 1622, 1623, 1629.
După moartea lui Bethlen, noi grupuri se S1tabi1lesc în 1635, 1649, în timpul domniei lui
Gheorghe I şi Gheorghe II Rak6czi. Pe Jîngă comuniitatea de la Vinţul de Jos, probabil ind
in timpul domniei principelui Gabriel Bethlen, a luat fiinţă şi comunitatea. de la Mi.ccşri,
în apropierea reşedinţei princiare de la Alba Iulia. Din unei:: documente păstrate reiese că
după 1630, În TransiJvaruia uăiau anabaptiştii
meşteşugari şi de alte ocupaţii -, În afară
de Vinţ, atît pe domeniul de la Gilău, cît şi la Gurghiu, Iernut şi Făgăraş 20 •
15 Fr. Pall, Frămîntările sociale şi religioase di11 Cluj în jurul a11ului 1570, m AIIC,
V ( 1962), p. 7-30.
16
S~men Domonkos, KonJivecske az igazi kereszt_yen keresztsegrol, În Kereszteny
Magveto, I, 1876.
17 Fr. Pall, op. cit., p. 7-30.
18 Idem, p. 8-10.
19
Magdalena Bun ta, Răscoala iobagilor din anul 1569-15 70, manuscra.
20
Idem, Rolul meşteşugarilor habani în economia Transilvaniei, manuscris; Jako Zsi.gmond, A gyalui vârtartomany urbariumai~ Gluj, 1944.
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Scrierile anabaptiste sînt de mai multe feluri 21 : 1) cele care ne informează despre profesia
lor de credinţă, expunerile lor dogma'tlÎce, interpretările biblice, de exegeză, deci scrieri cu
caracter teologic. Bazele literaturii anabaptiste de acest gen au fost create de către Hans
Denck şi Ludwig Hatzer, prin transpunerea· În limba germană a Vechiului Testament apărut
în 1527 Ja Worms, apoi prin celebra operă a lui Denck, ,,îăJuferbibel", apărută tot la
Worms în anul 1529, conţinînd, desigur, şi interpretările lui Denck. 2) Relatări,le despre
martiriul adepţilor mişcării. Aa:su! din urmă scrieri au luat naştere şi s-au păs!il"at în număr relativ mare, din cauza prigoanei îndreptate Împotriva lor mai cu seamă în deceniile
3-4 ale secolului al XVI-iea. Pe baza decretelor imperiale din 1527 şi a rezoluţiilor adunării „Sfînrului imperiu" (Speyer) din anul 1529, nu numai conduditorii, dar şi mulţi alţii,
simpli adepţi ai mişcării, au' fost schingiuiţi, arşi pe rug, înecaţi, decapitaţi sau u-aşi pe
roată. Este de Înţeles acest lucru, dacă avem În vedere faptul că În primele decenii ale
secolului XVI mai existau curentele radicale ale mişcării anabaptiste, iar măsurile represive
Împotriva reprezentanţilor acestora erau cumplite. Intre anu 1527-1530, aproximativ
2.000 de persoane şi-au găsit astfd moartea. 3) Un alt gen de scrieri îl constituie imnurjle,
alcătuite de regulă din 30-40 de strofe, în care se povestea despre chinurile, mairtiriul
suferit de reprezentanţii mi~ării; pe cînd Însă cele anterior amintite sînt simple fosirări,
rdatări ale faptelor concrete petrecute, .imnurile redau evenimentele cu mult ckama,tism,
uneori chiar cu o exaLtarc exagcrntă, dar Într-o formă literară. Pe lîngă cele amintiltx!, au
apărut însă şi ailte genuri de scrieri care, sub formă de scrisori, circulau ca foi volante sau
cărţulii adresate, prin desene, maselor neştiutoare de carte. Autorităţile interziceau tipografilor sub pedeapsă severă tipărirea scrierilor anabaptiste. Astfel se explică răspîndirea. lor
în manuscris, fiind copiate în nenumărate exemplare. Dar, cu toate prevederile, tipă,ri,rea
diferitelor scrieri nu putea fi Împiedicată cu desăvîrşire. 4) Cronicile istorice pot fi considerate cele mai importante izvoMe referitoare la istoria mişcării din secolul al XVI-lca şi
istoria habanilor din secolele XVII-XVIII. Autorii acestor cronm istorisesc peripeţiile
prin care au trecut coloniile habane, datele biograf,ice ale unor conduciitori decedaţi, regulile
de funcţionare a diferitelor instiuqii, modul de alegere a slujbaşilor, confirmarea Jor etc.
Amintind numele unei persoane În legătură cu o întîmplare, un eveniment oarecare, cronicarii consemnează în majoritatea cazurilor şi ocupaţia acestei persoane, slujba, f.unqiia pc
care o deţinea În cadrul comunităţii, precum şi meseria pe care o practica. Astfel, ele furnizează date importante privitoare la principiile de organizare şi funqionare, la srructJura
internă a coloniilor habane. , Desigur, informaţiile referitoa["e la problemele înşirate mai sus
nu sînt redate de cronicarii anabaptişti Într-o formă sintetică, •ci ele trebuie desprinse din
noianul de date, de evenimente, uneori nesemnificative, confuze sau contradictorii, pc care
le găsim În relatările cuprinse în aceste cronici, pentru a ne forma o imagine cît mai ap1upiată de realitatea vieţii cotidiene a coloniilor habane. Pe lîngă cele arătate, cronicile servesc
ca surse de informaţie privind unele evenimente iston-ce petrecute în anumite perioade m
spaţiul unor ţări ale Europei centrale.
Cronicile istorice - spre deosebire de celelake smen - nu au fost tipărite pe vremuri, dar ele erau copÎlat.e în multe exemplare şi răspindite în acest fel în cackul coloniilor
anabaptiste. Disciplina internă severă a comunităţilor prescria pentru membrii lor ca, ,,în
locul a tot felul de lucruri deşarte", să se ocupe mai degrabă de copierea scrieri:lor religioase, a cîntecelor şi cronicilor 22 • Premisele pentru întocmi-rea cronicilor istorice au .·fost
21 Szimonidesz Lajos, A magyarorszagz anabaptistak irodalma es konyveik, în Magy,1r
Konyvszemle, LXVIII (1944), p. 134-147.
22 Idem, p. 135.
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create deja în secolul al XVI-iea prin dispoziţiile conform cărora comunităţile huterite erau
obligate să-şi organizeze arhivele lor proprii. Astfel, trebniau Înregistrate şi bineînţeles pi~tra-re toate scrisor:i:le prim,î,te şi expediate, se consemnau faptele martinilor, relartăriJe bătrî
nilor, chehuieliile şi veniturile comunităţilor, cantita,tea produselor realizate, regulile de fonc\Îonare ale comunităţilor otc. Redacta.rea primei cronici a fost începută aprox-imartiY Între
an.ii 1565-1573 de către Gaspar Braitmichel, membru al comun~tăţii din AusterJitt. Această
lucrare consemna Însă principalele momente ale mişcării anabaptiste numai pînă în anul 1542
După moartea :lui Braitmichel, suierea amintită a fos.t copiată şi continuată de Haubtrecht
Zapft, apoi, în decursul anilor, pînă în 1665, de mai mulţi cronicari. Lucrarea, care conţinea 612 pagini in folio, a fost denumită de unul dintre aceşti oronicari Geschichtsbuch und
kuru Durchgang vom Anfang der Welt, dar în general ea este pomenită sub titlul Unser
• gemain Geschichtsbuch23 ,
· ln a doua jumătate a secolului aJ XVII-iea, În di.feriite părţi ale Europei centrale a
început catolicizarea forţată a comunităţilor huteriite şi rînd pe rînd comuni1tăţile lor se
destrămau, ca o ultimă insulă rezistînd pînă în 1763 cea din Transi:lvania de la VinţuJ. de
Jos. Unele grupuri desprjnse din comunităţile existente În Ungaria, Slovacia, precum şi din
cca aflată în Transilvania au emigrat (după 1767) în Rusia, Întemeind Într-un răstimp de
mai puţin de un decenÎlu, în diferiite regiuni, noi Gomuni:tăţi. Conducătorul grupului stabilit
în Rusia, în locilitatea Wischenka (Ucraina), Johannes Waldner (1749-1824), după modelul cronicii Începute de BraÎltmichel care fu salvată de un grup emigrat în Rusia, a început
redactarea unei cronici, cuprinzînd istoria anilor de după 1665. Waldner a lucrat la Înrtocmirea aciesteii scrieri între anii 1793-1802. Pe Jîngă faptul că a sintetizat sumar datele
imponante cunoscute din prima cronică (Die alteste Chronik), precum şi evenimentele legate
de destrămarea comunităţilor huterite, Waldner, într-o formă narativă, descriptivă, în ordine
cronologică, a redat evenimentele pînă pe la mijlocul secolului a.I XVIII-iea (1756), cînd
habanilor de la Vinţul de Jos li s-a alăturat un gmp de emigranţi expulzaţi din Cacintî,a,
îndreptaţi cu forţa de căurc autorităţile imperiale spre Transilvania. Lucrarea lui Waddncr
conţine 370 de pagini in folio2 4,
Cronica lui Waldner este o sursă foarte importantă privind destrămarea comunităţii
habane din Transilvania. Waildner însuşi era originar din Carintia. Ajunge în Transilvania
la o vîrstă fragedă, Împroonă cu familila sa, făcînd parte din cele 14 grupuri de „eretici"
transportaţi În Transilvaniia şi repartizaţi În diferite localiităţi. Se pare că famiJia foi Waldner făcea pame din grupul care a fost repartizat la Romos (lingă Orăştie). In anuL 1756,
în cău,w-e de lucru, tatăl cronicairulu.i, ]org WaJdner, cu încă wi tovarăş al s.fo - după
cum ne mformează Johannes Waldner - au ajuns la Vinţ. Aceşti,a doi îi conving pe confraţii din Romos să se alăture celor din Vinţ. După rdatările lui Waildner, astfel se realizează contactul unei parţii a transmigranţilor Ca["Îllltieni cu habanii-huteriţi de la Vmţul
de Jos. Dar această a.lărura,re nu pare să fi, fost realizată spontan. Din relatările lui Peter
inspootor însărcinat cu problema transporturilor reiese că printre
von Hannenheim transmigranţii carintieni s-ar afla şi huteriţi 25 • Ac~a, împotriv:a voinţei autorităţilor, au
părăsiit Jocaliltăţile unde au fost reparcizaţi, mutindu-se l,a Criţ, Stein, unii chiar ia Sibiu.
Intre timp a Început însă şi converitirea forţată a habanilor din Vinţ. Unii care nu voiau
23 Luc::rarea a f.ost ediitată de către A. J. F. Ziegdschmid sub titlul Die alteste Chronik
der Hutterzschen Bruder, lthaca, New York, 1943; cf. şi The Hutterian Chronicle în The
American-German Review, VIII (1942).
'
24 Cronioa esre cunoscută sub titlul Das Klein-Geschichtsbuch der Hutterischen Bri.ider
(editată de A. J. F .. Ziegelschmid, PhiI,aiddphia, ţ947, apoi_ la CayJey, Albe~a, Canada, 1947).
25
•
Helmut Kluna,, Das Verhalten der Wzener Regzerung unter Maria Theresia gegen
d1e siebenburgischen Wiedertau/er und Herrenhuter, în Sudost-Forschungen, f.a.
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~:i treacă la religia romano-catolică, se refugiaseră la Criţ, Stein, mai puţini la Mediaş,
Sighişoara etc. O par,te a tr.ansmigranţilor originari din Carmtia, precum şi mai mu1te familii de habani din Vinţ, fonnmd un singur grup, au părăsit Transilvania, îndreptîn.du-se
prin Ploieşti şi Cîmpina spre Bucureşti. Se stabilesc la Ciorogîrla, În apropierea Bucureştiu
lui, petrecînd aici aproape trei ani. In cronic.a sa Waldner ne transmite o informaţie extrem
de importantă, şi anume că, la Ciorogîrla, sub conducerea olarului Johannes Stahl, despre
care ştim cu siguranţă că era originar din Vinţ, deci descinde din generaţia olarilor habani.
au construit un cuptor şi au instalat o roată de olar, reuşind să facă În scurt timp cer.amică
(veselă) de culoare albă. Prezenţa unor asemenea meseriaşi nu a rămas neobservată. Zilnic
- informează Waldner - ,,staţionau în curtea noastră 7-8 trăsuri ... boierii, dar şi principele împreună cu principesa, veniră din Bucureşti la noi să vadă opera", a.dicl ceramica
ce rell~eau să o producă a.ici. Vor fi reuşit ei să realizeze faianţă (veselă albă)? Puţin probabil, însă cu siguranţă această veselă purta caracteristicile ceramicii habane. De b Ciorogîrla., prin Moldova, ei s-au îndreptat spre Rusia şi s-au stabilit, formînd o comuruitate, În
localitatc:i \'-;"ischcnka (Ucraina).
Pe ungă a:::stc două mari lucrări, se cunosc În total 19 cromc1, a căror valoare însă
este mai rcdus..~ 26 din punct de vedere al conţinutului istoric. Cea mai cunoscută diflltre
acestea este lucrarea iniţiată de către Ambrosius Resch. Cronica cuprinde istoriia anilor
1524-1640 27 • Prima parte este opera efectivă a lui Resch, de fapt copia lucrării lui Braitmichol, partea a doua tratînd evenimentele de pînă În 1592, an în care cronioa.r,u) a
decedat În Moravia, În localitatea Schakowitz. După moartea Lui Resch lucrarea a fost continuată de către alţi membri ai acestei comunităţi.
După cum am mai acrătat, manuscrisul păstrat la Biblioteca Universitară din Cluj-Napoca
cuprinde trei părţi: un indice de nume, o scriere cu caracter dogmatiic şi un fragment (?)
dintr-o cronică istorică. O scriere dogmatică cu acelaşi titlu s-a păstrat şi În patrimoniul
Uibliotecii Universitare din Budapesta (R. P. Ungară). Literatura de spociialita.te atribuie
această scriere lui Joseph Hauser, iar, probabil pe baza identităţii titlurilor, Robert Friedmann a considerat-o deşi cu semn de Întrebare pe cea din manuscrisu.I păstrat la
Cluj tot opera lui Hauser. Referitor la activiutea şi personalitatea acestuia 28 se ştie că
a fost originar din Elveţia, din cantonul Berna, apoi a activat ca dascăl . În localitatea
Zolfingen. Fiind destituit În anul 1588, În 1589 a plecat În Moravia, alăturîndu-se anabaptiştilor huteri 1i. Deoarece familia sa a rămas la Berna, s-a înoors aici, dar În 1594 se află
din nou în Moravia, în localitatea Neumiihl, c.a predicator al comunităţii. In anul 1603
.1poi În 1604, cu alţi tovarăşi ai săi, îndepJ.ineşte misiuni În Prusia, dorind să se stabilească în localitatea Elbingen. Scopul acestor musiuni era recruuarea unor adepţii perutru
anabaptismul
huterit
şi,
probabil,
formarea
unei
comunităţi
în localitatea ammtiră. Neobţinînd perm1S1unea de stabilire din partea autorităţilor locale, Hauser, tovarăşii săi
şi familiile
acestora (în total 37 de persoane) au fost nevoiţi să se
ÎnlOarcă în Moravia. Hauser a decedat în anul 1616 În localitatea Pribi,tz. Joseph Hauser
este considerat ca una dintre cele mai cultivate personalităţi ale hutcri 1ilor. In afară de
20 Aceste scrieri m
fost publicate de către Joseph Beck, Die Geschichts-Bucher der
Wiedertau/er in Oesterreich-Ungarn, în Fontes Rerum Austriacarum, 43 (1883).
27 Cronica lui Ambrosius Resch s-a păstrat numai în copii (cf. Knauz Nandor, A
pozsonyi kaptalannak keziratai, m Magyar Sion, 1869 [VII], p. 448-754), un exemplar
rnprinzînd aniii 1524-1642, altul, cu amii 1524-1623, păstriîndu-se şi În Biblioteca Batthya11eum din Aiba Juli-a, cf. Szentivanyi, op. cit., p. 135, nr. 281, p. 232, nr. 424.
28 J. A. Heinz, Die Taufer in Aargau,. 1902, p. 56; J. Loserth, op. cit., p. 106;
L. Naubaur, Mahrischen Briider in Elbing, în Zeitschrift fur Kirchengeschichte, XXXIII
(1912), p. 447-455; The Mennonite Encyclopedia, II, p. 680-681.
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limba germană, cunoştea ebraica, latina şi franceza. Este a.utorul mai mut.tor scrieri, 111
5pecial cu caracter dogmatic, teologic, dar a scris şi imnuri. Cca mai interesantă scriere
a sa a fost consacraită memoriei lui Leonhard Dax, predicator originar din Mi.inchen, stabilit
în Moravia la Nemschitz, unul din exponenţii, dair şi martirii mi~ăirii huterite.
Dacă, în ceea ce îl prive~te pe a,1torul părţii dogmaitice a manuscr.isului, presupunerea
lui Friedmann pare verosimiJă, În schimb redactarea cronicii nu poate fi atribui,tă lui Joseph
Hauser. Acesta, fond o pcrsonal~tate oclesiastică, elabora În primul rînd scrieri cu caractc,
teologic. Hauscr a decedat În anul 1616, i.ar În cronică sînt ,redate evenimentele pînă În
anul 1625, deci el nicidecum nu poate fi considerat ca fiind cronicarul anilor 1616-162J.
Pe reversul paginii 40 se află o notaţie indicînd pagina 163, de unde rezultă că această
cronică a fost Începută de către Ambrosius Resch. S-ar părea că avem de-a face cu o copie
a cronicii iniţiate de cunoscutul cronicar anabaptist. Pe ultima pagină a manuscrisului se
află o însemnare {textul terminîndu-se la pagina 291 şi unnînd apoi patru fiile albe numc:rotate, este vorba de ultima dintre aceste:1) din conţinutul căreia aflăm ci manuscri,sul-cart:
i-ar fi aparţinut lui Jakob Dictz {?). Identitatea lui Jakob Dietz (?) nu poate fi stabilită,
deoarece În cuprinsul cronicii nu este amintită nici o persoană purtînd acest nume s.rn
vreo vari.antă posibilă. însemnarea nu ne lămureşte, în ce sens i-a aparţinut manuscrisul
lui Jakob Dietz (?). A fost el proprÎ,ctarnl, autorul, copim1l? Este cunoscut fapn1J că anabaptiştii huteriţi îşi păstrau cu dcoscbii.'.cj grijă documentele şi astfel ele nu puteau ajunge
În p05esia persoanelor străine de mişcare. Cronicile, şi În general scrier.i:lc anabaptiste aflate
• astăzi În diferite biblioteci, În majoritatea cazurilor, au fost confiscate cu ocazia catolicizării
comuniraţ.iJor hmcrite, Începută Încă în a doua jumătate a secolului al XVII-iea. Cărţi.Ic,
scrierile, documentele, precum şi bunuri.le În gen:ral constituiau proprietatea comunităţilor
şi nu a i<ndivizilor; de aceea, consemnarea numelui proprietaru.lui Într-o astfel de scriere
esite un lucru neobişnuit. Grafia Însemnării aflate pe ultima pagină se parc că se deosebeşte
însă de cea a Întregului text al cro\licii, fapt care ne face să presupunem că persoana în
cauză, Jakob Dietz (?), ar fi fost unul din proprietarii de odinioară ai manuscrisului, ~i nu
autorul sau copi,stul său.
Fişa

veche care însoţeşte cronica a fost Întocmită grafia ne indid . acest lucni cu
de către istoricul Kelemcn Lajos, . care a consemnat că m;:muscrisul provine
din biblioteca familiei Eszterhazy (R. P. Ungară). Kelcmen Lajos nu a specificat însă, pc
ce cale a ajuns cronica În Biblioteca Muzeului Ardelean, deci În Biblioteca Universitară.
Kelemen afirmă că ştampila cc se află pe prima pagină a registrului este caidrul şta'.Tlpi.!ei
folosrre de bibJioteca Eszterhazy (textul din interiorul ştampilei a fost ras). Pe de ~1 tă
par,te, Jo}:lann Seivert, În,tr-un articol apărut În anul 1783 29 , menţionează că a avut În mină
o cronică ce puITta titlul croniicii În cauză. Seivert mai specifică şi faptul că În exemplarul
pe care îl cunoştea, În dreptul anului 1592 se afla notat: ,,Ambrosius Resch, cel decedat
pe atunci, [este] Începătorul acestei căr\ulii"JO_ Seivert nu aminrc~te însă nici de irndiceh: dl'
nume, nici de scrierea dogmacică atribuită lui Haus,er. Avînd În vedere anul 1631 care sl'
ci:te?te imprimart În copel'ta de piele, putem considera că În anul 1783 toaite cele trei plni
componente ale manmcrisului trebuie să se fi aflat legate laolaltă. Astfel se pare că Scivcn
a avut În mînă o aJită variantă, un alt exemplar manuscris al croniicii lui Reisch.

siguranţă

a folosit În
Aut.arul cronicii din Cluj - după cum reiese aceasta la pagina 163 redactal'ea scrierii sale cronica lui Resch, desigur şi acele păqi care au fost adăugite după
29 Johann A. Scivert, Vom Urspr,mg der Wiedertău/er in Ungarn und Siebenbiirgw,
În Ungarisches Magasin (Pressburg), Ill (1783), nr. 2, p. 214-221.
30
•
Cf. Maria H. Krisztinkovich, Anabaptist book confiscations in Hungary during the
e,ghteenth century, în Mennonite Quarlerly Review; 1965 (aprilie), p. 141.
·
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1592, dar cunoştea probabil şi alte lucrări de acest caracter. Analiza relatărilor referitoare
la diferite evenimente din cadrul mişcării, petrecute după 1600, evenimente legate de viaţa
unor comunităţi existente în această perioadă în Moravia, Slovacia, în părţile nordice şi
nord-vestice ale Ungariei d~ odinioară, iar după 1620 evenimente cunoscute din istoria comunităţii de la Vinţul de Jos, şi În general maniera de relatare diferită, ne îndreptăţesc să
susţinem că partea istorică a manuscrisului în discuţie nu este o simplă copie a lucrării
iniţiate de Resch, ci o variantă a cronicilor istorice. Dovada ne-o oferă, printre altele, şi
descrierea emigrării anabapti~tilor în Transilvan.ia, în anul 1621. Pe cînd în cronica iniţiaită
de Resch ev~nimentele legate de aşezarea primului grup în Transilvania sînt redate detaliat,
în cea de la Cluj evenimentul este doar consemnat. Cronica istorică poate fi considerată
o iniţiativă proprie, chiar dacă se bazează pe relatările altor scrieri cu acest caracter, dar
este cu neputinţă a se stabili În cc măsură este şi originală, deoarece acest din urmă lucrn
ar necesita cunoa~terea şi confruntarea tuturor scrierilor care foc parte din categona a-cestor
scrieri anabaptiste.

Din conţinutul cronicii nu se poate deduce obîrşia a'll'torului, adică localitatea, comunnatea În care a trăit, deoarece În aparenţă nici una din comunităţile de care ammteşte
în cronica sa nu-l preocupa În mod dcoseb~t şi nici comunitatea de la Vinţul de Jos nu
face excepţie. Din relatările sale referitoare la istoria anilor 1621-1625 nu lasă să ântrevedem că ar fi fost părtaş al acestor evenimmte (ceea ce simţim de la primele propoziţii
În relată.rile lui Jakob Werner). Cronicarul înmănunchiază în general toate evenimentele
însemnate ale mişcării, peripeţiile, greutăţile, schimbările prin care au trecut comuniclţile
hutcrite. Tendinţa cronicarului este vădită, şi anume de a contribui prin scrierea sa la cultivarea, la păstrarea memoriei acelora care au rezi-.tat prigoanei, rămînînd credinciosi mişcării.
Indiferent de persoana autorului, de· originea sa, de faptul dacă era sau nu membru
al comunităţii de la Vinţul de Jos, este sigur că iniţierea părţii istori·ce a manuscrisului nu
a avut loc Înainte de 1621, deoarece cronica cuprindea şi stabilirea anabaptiştilor În Transilvania, Începută În acest an. Dacă pentru istoria an,terioară a mişcării iniţiatorul cronlO.l se
putea folosi de alte scrieri istorice, pentru a relata lucruriJe petrecute după 1621 trebuia să
fi fost contemporan cu aceste evenimente.
Pe baza ex-librisulu~ aflat în partea int=rioară a copertei manuscrisului, deducem că
acesta a aparţinut odinioară lui Stephan Wa,Jdhiitter de Adlershausen. Despre persoana acestuia se ştie că după terminarea studiilor juridice la Leipzig a trăit la Sibiu, unde a deţinut
diferite funcţii (senator, jude oră~nesc, jude scăunal etc.), In anul 1739 trece I.a religia
romano-catolică, apoi este numit consi!lier imperial, iar în 1744 comite săsesc de către Maria
Tereza, În pofida faptului că .Ja alegeri Întruni~-e cele mai puţine voturi. Jn această funcţie
a fost instalat la 25 februarie 1745 31 • Ex-librisul descris a fost executat înainte de această
dată, deoarece inscripţia ce Însoţeşte blazo1rnl lui Waldhiitter nu aminteşte de fu~ţia de
comite. După mărturia anulu~ 1631, prezent pe copertă, manuscrisul a fost compactat În
piele cu mult înainte de a fi devenit proprietatea lui Waldhiitter. Cum a ajuns manuscrisul
În biblioteca viitorului comÎite săsesc, nu ~e ştie. După cum am mai arătat, anabaptiştii
huteriţi îşi păst!rau cu deoseb~tă grijă actele, scrierile. Libertatea activităţii economice şi a
vieţii religioa5e a anabaptiştilor stabiliţi la Vinţul de Jos Începînd din anul 1621 era asigurată prin privilegii acordate de către principii Transilvaniei. Jn viaţa comunităţii de la
Vinţul de Jos În cursul seoolului al XVII-iea n-au intervenit împrejurări În urma cărora
ci să fi fost siliţi a renunţa la scrierile şi cărţile păstrate în bubliotcca lor.

31 Franz Zimmennann, Chronologische Ta/el der Hermannstădter Pleba11e, Oberbeamten und Notare in den Jahre 1500 bis 1884, În AVSL, XIX {1884) nr. 3, p. 548-551.
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Cat~licizarrea forţată a anabaptiştillor de la Vinţ, după informaţiile de: pma acum,
a avut loc între anii 1763-176732 • In cadrul acestei acţiuni, În anul 1767, în ajunul cră
ciunului. din porunca iezuiru,Jui Delphini., însărcinart cu ca1tolicizarea anabaptiştilor din Transilvania, au fost confiscate cde 52 de cărţi şi scrieri aflate în posesia comunităţii 33 • O mică
parte din acestea (aprox. 15 bucăţi) au ajuns în patrimoniul Bibliotecii Batthyaneum dm
Alba Iulia. Altă parre din cărţi a rămas probabil în posesia lui Delphini. Presupunem ac..."St
lucru dc:oMecc cronica lui Jakob Werner s-a păstrat În Biblioteca Diecezană din Nitra,
provenind din lăsămîntul lui Delphini, Între 1784-1796 canonic de Nitra. Cronica de la
Cluj se afila În posesia lui Wa ldhiitter înainte de 1761. Deci manuscrisul nu a ajuns În
posesia lui Waldhiitter În urma aqiunii de catolicizare din 1763-1767, deoarece el a decedat În anul 1761. In mul 1706 comitele săsesc s-a căsătorrt cu fiica istoricului sas Martin
Kelp 34 şi scrierea se poate să-i fi parveni,t şi pc această cale. Recentele cercetări în Arhiva
Guberniului Transiilvaniei, privitor la istoria anabaptiştilor huteriţi de la Vinţul de Jos în
secolul al XVIII-iea, dovedesc că, desi catolicizarea lor a avut loc În perioada sus-amint~tă,
molestările au Început mai devreme, pe la mijlocu.I secolului al XVIII-iea. Avînd în vedere
funqia pe care Waldhiitter o deţinuse pînă la 1761, nu este ex,clus ca el să fi ajuns proprietarul manuscrisului În urma acestor aqiuni. Nu avem temei să punem Ja îndoială consemnarea lui Kelemen Lajos referitoare la locul de provenienţă a cronicii; rămîne însă sub
semnul Întrebării, cum a ajuns aceasta în Biblioteca Eszterhazy.
Privind conţinutu,] părţii istorice, În contextul general a1 evoluţiei mişcării după anu.I
1524, apoi după 1535, cronica de la Cluj ne furnizează o serie de amănunte şi despre viata
cotidiană a comunităţilor anabaptiste. In continuarea lucrării ne vom ocupa în primul rînd
de acele ştiri care se ref eră la anahaptiştii stabiliţi la Vinţul de Jos, explicînd sau clariificînd
unele momente legate de venirea lor În Transilvania.
1

Din informaţiile cuprinse În cronică reiese că În cursul luptelor, a:l frămîntăriJor politice IÎn cadrul primei faze a războiului de 30 de ani, În care se angajase alături de Uniune:i.
protestantă şi principele Transilvaniei Gabriel Bethlen, o serie de com1.1J1ităţi existente pe
teritoriul Moraviei şi în părţile de nord şi nord-vest ale Ungariei au fost greu lovite din
cauza prădăciunii, jafurilor şi samavolnicii,Ior săvîrşÎil.e de armata imperială habsburgică, de
părţile beligerante În general. De exemplu, în decembrie 1620 comunitatea de la Teikow1u
(T avikovice) a fost jefuită de două ori, iar cea din Oleckowitz (Olcksovice) între 19 dec.
1620 22 febr. 1621 de trei ori; comunitatea din Damerschutz (Damborice), în luna
octombrie 1621 de mai muLte ori, de către soldaţii annatei imperiale35 • La 7 august 1621
,,ungurii'" (oa.stea din Transilvania?), trecînd rîul Morava, provoacă mari pagube comunităţii din Kostd (Podivin), iar la Începutu.I lunii octombrie aceeaşi comunitate a fost jefuită
de impcriaJi36 • La sfîrşitul anului 1619, in timpul luptelor dintre rivalul lui Bethlen, Ghcoq;hc
Homonnay - care părrunde În Ungaria Superioară dinspre Polonia - şi armata transilvăneană. condll5ă de viitorul principe Gheorghe Rak6czi I, au fost incendia.te şi jefuite o scrie
de comunităţi aflate pc aceste tcritorii 37 • Consecinţele războiului, luptele permanente, staţio
narea soldaţilor, nelegiuiri le, jafurile săvîrşite de aceştia au tulburat munca productivă a
comunităţilor atît În domeniu.I agriculturi,i, cît şi al meşteşugurilor. Mai mult, după mm
1

32

T6th Mike, Az anabaptistak Etdelyben es Delphini, în Katholikus Sumle, VI
(1892), p. 674-797.
33
Arhivele Statului Clu,j-Napora (Arhiva Istorica). Cartophi:lacium Transylvanicum,
p. 109-112. Coleqia Kemeny Samuel.
34
Totodată preot luteran în •localirtatea Moşna (Meschen).
35
1vls. nr. 3217, p. 246-253.
36 Idem, p. 258-259.
37
Idem, p. 230-240.
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reiese· din datei.'.: cnumerate de autorul cronicii, în timpul amintitelor nelegiuiri comise, pcs1c
400 de suflete şi-au pierdut viaţa38 ,
Datorită acestor evenimente, deja la sfîrşitul anului 1620 se observă o tluctuaţie' masivă a habanilor spre teritoriile de nord şi nord-vest ale Ungariei. Astfd se explică faptul
că o parte a grupului aflat în refugiu la Schachtitz (Cachtice) şi Echtclnitz (Chtelnica) au
fost s:.Jiţi să se în<h-eptc spre Transilvani.a. Din cele cîteva rînduri consacrat~ acestui 1:vemment reiese că membrii primului grup care se stabileşte În Transilvania nu au venit aici de
bună voie, ci grozăviile războiului i-au făcut să-şi părăsească locurile lor de baştină.
Căutînd să „ieape de tirania imperialilor•, din porunca şi „puterea" lui Gabriel Bethlcn,
„183 de persoane, bărbaţi, femei şi copii", sub escortă militară, au fost nevoite să vină
în Transilvania, punîndu-li-se În faţă perspectiva asigurării unor privilegii economice si libertăţii vieţii rel~ioase. Relatarea, deşi swnară, din această cronică o confirmă pe cea din
cronica lui Jakob Werner 39• Invăţătorul şcolii anabaptiste de la Vimţul de Jos a începm
redactarea scrierii sale deja aflat fiind În Transilvania, dar el venise probabil ca membm
al primului grup, astfel că Werner cunoştea toate amănuntele legate de evenimentul susamimit. După cum descrie cronicarul, emisarul lui Gabriel Bethlen, care s-a adresat conducătoriJor din Neumi.ihl (Nove Mlyny) comupicîndu-1e dorinţa principelui de a aduce în
Transilvania meşteşugari anabaptişti, a fost refuzat de către „bătrînii" a,-:estei comunităţi.
După lupta de la Muntele Alb, avînd În vedere că membrii comunităţilor care au avut
mult de suferit În urma războiului se aflau În refugiu pc un teritoriu unde staţionau trupe
transilvănene, îndeplinirea „poruncii regale" nu putea fi evitată. Ambele scrieri (cea a lui
Werner şi Cronica de la Cluj) menţionează acest factor determinant În stabilirea primului
grup de anabaptişti huteriţi în Transilvania.
Privind fazele colonizării care au avut loc între 1621-1649, cea mai bine cunoscută
- datori.ci relatărilor lui Jakob Werner -· este aceea din anul 1621. Cercetările din ultimii
ani au adus lămuriri şi în legătură cu faza din 1622-23, cea mai însemnată, dealtfel. ca
proporţii. Cronica. de la Cluj completează informaţiile legate de acest eveniment.
lnchcicrea păcii de la Nikolsburg (b 6 ianuarie 1622, Între Gabriel Bethlen şi Împă
ratul Austriei) n-a adus nicidecum liniştea mult dor~tă de locu~torii teritoriilor pc care se
desfăşura de mai bine de trei ani războiul. Atacurile, jafurile îndreptate Împotriva gospodăriilor huteritc continuă şi În acest an 40 • Pe lingă ahele, în luna ianuarie a fost atacat
Haushabcn-ul de la Oleckowitz, În Juna aprilie din nou cel de la Maskowitz. Pe lîngă
acestea, guvernatorul Moraviei, cardinaJul Dietrichstein le-a impus o cont'fibuţie însemnată
-- ,,nemaiauzită", cum se exprimă cronicarul -, atic În bani, cît şi În natură, iar prin
patenta din 8 septembrie (sic!), sub pedeapsa cu moartea, a ordonat ca În timp de patru
săptămîni „fraţii huteriţi" să părăsească teritoriul Moraviei 41 • Din cele înşirate în cronică
s.: pare că În urma acestui ordin urmito:ire'.e 24 de comunităţi au fost părăsi,tc: Neumu"hl,
Markowitz (?), Lobeliitz U), T ra.chr (Strachotin), Pausram (Pouzdrany), Pribits (Pribit.ce),
P,)rlitz, Nuslau (Nosislav), Nikolsburg (Mikulov), Ncmbschitz, Olexovice, Sti.igemi.itz (?),
Wischcnau (ViHiovice), Teikowitz, Schermankowitz, Maskowitz (Mackovice), Austerlitz
(Slavkov), Gerspitz (Her~ice), Kostel (Podivin), Kobelitz (KobyH), Damerschutz, Urschitz
(Uhrice), Altenmarckh (Stara Bfcclav), Schadovitz (Zadovice). Astfel, membrii acestor comunităţi au fost nevoiţi să-şi părăsească locurile undi: trăiseră de aproximativ 80 de ani (p. 271).
38
39

Idem, p. 267, 285.
Haus Buech. Darein Wier Brueder zu Allwintz unser /-Jamz .. ., la. Wagner Jozsef,
A 11yitrai egyhazmegyei konyvtar keziratai es regi nyomtatv,znyai, Nyitra, 1886, p. 3-5.
40
l\1s. nr. 3217, p. 261-270.
41 Idem, p. 269-270.
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O parte a membrilor comunităţii distruse, peste '700 de suflete, pornesc În · toamn·a· anului
1622 (în luna octombrie) spre Transilvania, alţii şi-au -găsit vremelnic adăpost · În localităţile Sabotisch (Saboti!te), Protzka (Bordski), Grossschiitzen · (V. Leva.re), ·în cadru.I comunităţilor existe111.te aici, pe diferite domenii nobiliare de pc teritoriile Ung:t~i · Superioare,
unde - după cum arată cronicarul - p:: alocuri au fost primiţi cu „drag şi bunăvoinţă ,
fără a specifica· domeniile şi numele proprieiuarilor acestora (p. 273). Spre deosebi.re de primele grupuri, factorul hotărîtor care le-a determinat de data aceasta să se îndrepte spre
Tramilvania, fiind alungaţi din Moravia, a fost acela că Între timp aici au fost asigurate
condiţiiJe necesare desfăşurării în continuare a modului de viaţă corespunzător crezului lor.
Prin hotărîrea dietei Întrunite la Gluj În .luna mai 1622 şi prin privilegiul din 4 iulie
1622 au fost asigurate drepturile habanilor, condiţiile muncii· lor paşnice, libertatea vieţii
religi,oa~, organirz:area, funqionarea comuniităţii, după regulile care călăuzeau activitatea comunităţilor huteri,re din Mor•avia. Dar documentele citate nu au legiferat numai drepturile
habanilor care veniseră deja În Transilvania, pînă atunci, ci lăsau să se întrevadă că de
priviJegiile acorda.te sie vor bucura toţi aceiia care se vor stabili in continuare.
·
Cronica r,datează evenimentele, ,,istoria" comuniităţilor huterite - desigur, implioi,t şi
a celei de la Vinţul de Jos ~ pînă la sfîrşitul anului 1625, ultima Însemnare referindu-se
la data de 2 no:embric. Ea cuprinde, aşadar, o perioadă de mai bine de 4 ani după stabilirea
primului grup la Vinţul de Jos. Cu toate acestea, autorul cronicii îşi concentrează atenţia
pe mai departe asupra descrierii atrocităţilor războiului, asupra luptelor care au avut loc
În anul 1623 (octombrie-noiembrie) Între armata imperială şi cea din Transilvania sprijinită
de tmpe otomane şi ci.: tăitari 42 • Din consemnarea evenimentelor petrecute în anul 1623
aflăm că, În ciuda prigoanei din anul precedent, pe alocuri anabaptiştii s-au jllenţinut În
continua.re În Mor.avia, ocrotiµ fii11d de unii feudali ale căror nume nu sînt menţionate.
Noul ordin aJ cardina.Iuiui Dietrichstein se referea l,a acei anabaptişti huteriţi care au fost
„primiţi în slujbă ca morari, pivniceri, dulgheri, zidari" etc. de către unii feudali. Jn timp
de 14 zile, toţi ace.ştia trebuiau să părăseasci ţiruuturile morave, Î,n caz contrar, oriunde
s-ar fi aflat, erau prinşi, puteau fi spînzuraţi şi chiar arşi pc rug 43•
După cum s-a mai arătat, pe autoruJ cronicii nu-l preocupa În mod deoscbut comunitatea de la Vinţul de Jos, dar nici altele. Informaţiile păstrate În cronica anilor 1621-162~,
privi,toarc la habanii stabiliţi aici, se reforă În primul rînd la conducătorii, funcţionarii ecleziastici şi profani ai comunităţii., la alegerea sau confirmarea lor. Astfel, după cum reiese
din cronică: la 6 august 1621 Konrad 1-Iirtzl care Înainte deţinea funqia de „Haushalter",
a fost ales ca „Diener des Evangdions" şi totodată confirmat „prin punere de mînă" de
către conducătorul comunităţii; la 6 octombrie 1621 Franz Walter, avînd aceeaşi fun.q1c,
decedează; la 9 decembrie 1622 Michel Kocher, un „Diener des Worts", a decedat Ia Oradea
În timpul dlă:toriei spre Transilvan.ia; la 7 ianuarie 1623 Hans Jakob Hi:igler, de meserie
postăvar, prin hotărîrea unanimă a comunităţii a fost ales în functia anterior amintită şi
confirmat prin „punere de mină" de către Albrecht Seijl; la 10 februarie 1623 a decedat
la VinţuI de Jos Felix: Biilbrodt (?), ,,slujitor al nevoilor" (Haushalter ?); la 17 octombue
1625 decedează Joseph Nagele, un „Diener des Evangelions", iar în locul său a fost ales
Isa.c Baumann, care făcea parte din rîndul bătrînilor (Ă!teste), conducători ai comunităţii 4 1.
0

Din cronica lui Jakob Werner se şt:e că la sfîrşirul lunii august 1621, habanilor aflaţi
la Vinţul de Jos le-au fost desemnate terenurile unde trebuiau să se gospodărească, iar
din cronica de la Cluj aflăm că „aici ei au Început să trăiască după modul Haushaben".
42

Idem, p. 276-286.
Idem, p. 287-288.
u Idem, p. 25R, 260, 275, 276, 291.

48
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Informaţiile mat sus ci't31te, pe cit de lapidare, pe acît de importante, ne determină
ele, prÎilltre altele, să constatăm analogia organizării, a funcţionării comunităţii de la
Vinţul de Jos cu cea a comuniltăţilor habane exist:ente odinioară În di.ferir.e regi\ini ale
Europei centra!le.
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DIE HABANERCHRONIK VON CLUJ
(Zusammenf assung)
In cler Universitatsbibliothek zu Cluj wird eine handschriftliche, unter clem Titel
,.Historia Anabaptistarum" cingetragcne Habaner (Anabaptisten)-Chronik aufbewahrt.
Die Chronik stammt aus cler Hanclschriftensammlung des ehenia.ligen Siebenbiirgiischen
Museums und wurcle am 20. Februar 1919 von cler obengenannten Bibliothek erworben, wie
cler Stempel auf der letzten Se~te bezeugt.
InhaJtl.i.ch setzt sich dcr Band aus drei gcsondemen Teilen zusammen. Der crste Tei!
(S. 1-14) ist ein Namensrcgister, in clem alic Personen aufgezăhlt sind, iiber die im weiteren
Verlauf des Buches die Redc ist, wobei clic Seiten angegeben sincl, wo iiber ihre Tatigkeit
berichtet wircl. Das Namensverzeichn.is hat insgesamt 414 Nummem. Der zweite Teii (S.
1-39) ist cine Schrift clogmatischen Charakters. Der dritte und interessanteste Tei! aher,
betitelt: ,.Beschreubimg was si,ch verlossenn hat mit unnd bey der gmain des Herren: Seiit gat
die se/big Inn disenn Letztenn Alter der welt wuder au/fgeriicht und Anngeordnnet hat /a
aus aliem V oickhem und nationen versamlet nun sey lob. V om 15 24: Jar her verzaichtnet
aufl kurtust"' - ist cin Bruchstiick aus einer Habanerchronik, die historische Ereignisse der
Wiedcrtauferbewegung zwischen 1524-1625 cnthădt (S. 44-291).
In vorliegendem Artikel erwăhnt clie Verfasserin vcrschiedene Schriften cler Wiedertaufer,
zu clenen auch die Chronik von Cluj gehort; gleichzeitig analysiert sie die Berichte und
Angaben diescr Chronik im Zusammenhang mit der 1621 beginnenden Nieclerlassung cler
Habaner in T ranssilvanien.
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•

TEZAURUL MONETAR DIN SEC. XVI-XVII DE LA CLUJ-NAPOCA
(CONSERVATOR)

În -toamna anului 1976, brigada de constructori care lucra la ridicarea noii săli de
concert din curtea Conscrva:torului de muzică „Gh. Dim.a" (şef de şantier: ing. Gh. Ciubucă) a găsit, printre alte vestigii din epoca romană şi medievală, un tezaur monetar medicv:i:.
Monedele se aflau la distanţă de 31 m de frontul de pe str. 23 August al clădirii, foarte
aproape de zidul despărţitor al casei vecine. Datorită condiţiilor de Jucru (săparea pămîn
tului s-a făcut cu excavatorul), adîncimea la care era ascuns vasul cu monede nu a putut fi
precizată de găsitori. Sesizaţi de lucrătorii şantierului, colaboratorii Muzeului de istorie al
Transilvaniei s-au depl.1sat la faţa locului şi au recuperat În întregime monedele, precum ş1
fragmentele vasului în care erau depozitate, restaurate apoi În Laboratorul zonal Cluj 1.
După curăţire şi restaurare, s-a constatat că numărul total al pieselor întregi (sau rest.turate) se ridică la 4307 bucăţi, la care se adaugă 96 fragmente, În parte nerestaurabilc 2 • Va,;ul,
de tip borcan, în care se păstrau monedele (fig. 1 a-b) 3 este un creuzet de mărime apreciabilă, cu fundul plat, buza rotunjită. spre interior şi gura, privită de sus, În formă de triunghi
echilateral cu laturile concave; dimensiunile: l = 21 cm, D gurii= 15,5 cm, D bazei= 11,5 cm,
G pereţilor = cca 1 cm. Piesa, puternic oxidată datorită prezenţei cuprului în compoziiia
monedelor, este modelată din grafit, cu o cantitate redusă de lut folosit ca liant.
Monedele componente sînt din argint, în aliaj cu cupru, plumb, aur, staniu şi zinc, în
proporţii foarte reduse 4 •
Tezaurul se compune din piese emise în Transilvania, Polonia (inclusiv emisiunile pentru
Lituania şi Riga), Curlanda, Silezia şi Ungaria (Tabelul 1)5.
Cea mai veche piesă este creiţarul emis de Împăratul Maximilian II (1564-1576)
pentru Ungar.ia, În anul 1572 (nr. 4307), i.ar cea mai recentă - triplul groş al lui Gabriel
Ilathori, din anul 1611. Avem de-a face, a5aaar, cu o cantitate mare de monede, repartizatt:
pe un interval scurt, de abia 39 de ani.
1
Mulţumim colegilor Gh. Lazarovici şi E. Iaroslavschi, care, împreună cu P. Iambor,
au re_cuperat tezaurul, În mare parte la faţa locului, iar restul din punctul de depozitare a
pămîntului de la Complexul studenţesc de pe str. Observatorului.
2
MuzlstTrans, nr. inv. N 7656-11963 (piesele Întregi sau restaurate), N 11964-11972
(fragmentele).
3
Nr. inv. F 19937.
4
Stabilirea e,:;actă a proporţiilor este În curs. Analiza este efectuată de chimistul D. Ru~
de la Laboratorul zonal Cluj.
5 ln determinarea monedelor am utilizat următoarele lucrări:
R = Adolf Resch, Siebenburgische Munzen und Medaillen •1;on 1538 bis zur Gegenwart, Sibiu, 1901-1908.
B = G. Buzdugan, O. Luchian, C. C. Oprescu, Monede şi bancnote romaneşti, Bucureşti, 1977.
G = Marian Gurnowski, Handbuch der polnischen Numismatik, Graz, 1960.
H-C = Emeric Hutten-Czaipski., Catalogue de la collection des medailles et monna1es
polonaises du comte .. ., I-IV, St. Petersbourg-Paris, 1871-1872.
A = Joseph Appel, Repertorium zur Munzkunde des Mittelalters imd der Neuen Zeit,
2/II, Wien, 1822; 3/II, Wien, 1824.
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Tabelul I

Repartizarea pc ţări (zone) a tezaurului monetar de la Conservator
TRANSILVANIA

Xr. crt.

Yaloarea nu-

Emitentul

Anul

Locul
cmisiunii

3

4

.5

minală

Nr.

piese

Bibliografic

Observaţii

--

I

2

I

triplu
groş

2-3
4

5
6 - 16
17

18-26
27
28-47
48-74
75-92
93-94
95-118
119-154
155-156
157-164
165- 186
187
188-206
207-232
233-281
282
282-288
289-292
293
294-341
342-385
386-387
388
389
390-402
403-407
-!08-414
415-426
.427-434·
435-446

Sigisumml
Bathori

6

7

1596

1

R, 215; B, 556

R,
B,
R,
B,
R,
R,

"

"

1597

2

"

"

"

1

"
"

"

..
"

"
"

....
..
..
"

..
.."
.."
.."
..
..
..
..
..
"
"
"

.."
..
...,
..

"

Ştefan

Bocskay

..
.."

..
..
..
.."
..
"

"

"
"

..

"

l
11

..

1

R., 21; B, 673

9
1

R, 22; B, 674
R, 24; B, 676

1605

..
"

..

1606

....
..
"
"

..
.."
"

"
"

.."

..

.."

"

"

"

..
....
..

....
..
..
"

"

....
.."
"

"

236 A;
581
236 B;
582
246; B, 595
20; B, 672

..
"

1607

....
......

20
27
18
2
24
36
2
8
22
1
19
26
49
1
6
4
1
48
44
2
1
1

R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,

13
5
7
12

R,
R,
R,
R,
R,
R,

8

12
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25; B, 677
65; B, 721
66; B, 722
72; B, 730
74; B, 732
77; B, 736
77; B, 736
81; B, 741
81; B, 741
83; B, 743
84; B, 744
87; B, 747
88; B, 748
89; B, 749
90; B, 750
91; B, 751
92; B, 752
95; B, 755
95; B, 755
95; B, 755
97B; B, 759
101 ; B, 764
101A; B,765
102; B, 766
103; B, 767
104; B, 768
109; B, 772

8

Rv. SIC.CO.
Av. TRA.
P.E.S.C.;
Rv . . . .
HVNGA.
Rv., stema
Ungariei cu
cinci grinzi.

Rv.• III·*
Rv. ·III·

Rv. xIII x·
Av . Cx:.
Av. nedeseifrabil
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Tabelul I ( conti1ma,e)

2
447 .:_ 456

triplu
groş

3
Ştefan•

1607

I

5

6
10

8
R, 112; B, 775

Bocskay

457-461
462-496
497-617
618-667
668-671
672-703
704-732
733_;741
742-750
751-756
757-763
764-767
768-781
782
783-785
786-789
790-793
794-796
797-805
806-807
808
809
810-867

4

.

1608

5
35
121
50
4
32
29
9
9
6
7
4
14
1
3·
4

..
1609
..

Gabriel
Bâthori

..

1608

4

3
9
2
1
1
58

R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
Cf.
cf.

115; Il, 778
116; B, 780
117; B, 781
118; li, 782
120; B, 784
121 ; B, 785
122; li, 786
124; B, 789
125; B, 790
127; B, 792
128; B, 793
R, 128;
B, 793

R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,

129; B, 794
131 ; B, 796
132; B, 797
133A ;B,799
134; B, 800
137; B, 804
138; B, 805
139; B, 806
140; B, 807
141; B, 808
6; B, 821

868-870

3

R, 6; B, 821

871

1

R, 6; B, 821

872
873-901
902

..
1609

I
29
1

R, 9; B., 824
R, 13; B, 827
R, 37; B, 855

903-1078
1079-1084
1085-1087
1088-1093
1094-1164
1165-1183
1184-1186
1187-1192
1193-1202
1203-1205
1206

176
6
3
6
71
19

3
1

R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,

1207-1208

2

R, 61A; B, 884

12ot-1210

2

R, 61A; B, 884

3

6
IO

38; li, 857
44; B, 863
51; B, 871
52; B, 872
54; B, 874
56; B, 877
57; B, 878
58; B, 879
59A; B,881
60; B, 882
61; B, 883

Rv. III intercalat intre
cite 4 puncte

Rv„TRIP.
REG.
Rv. bardă
şi TRIP.
REG.
Av. SIC:.;
Rv. GROS.

Av. SCx

Av.E.S.CO.;
Rv .. III.
Av. SIC; Rv.
TRIP.REG.
TRANSI/
I.V.
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Av.SIC; Rv .
.. . ARG./
TRANS./
floare.

P. IAMBOR -

334

P. PAP

Tabelul I ( conlinuare)

1
1211

2
triplu
groş

3
Gabriel
Bathori

4

5

1609

..

1212-1230
1231-1268
1269-1270
1271-1320
1321-1326
1327-1334
1335-1336

1610

..

1611

6

7

1

R, 61A; B, 884

19
38
2
50
6
8
2

R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,

74; B, 901
78; B, 905
78; B, 905
79; B, 906
88; D, 915
88A; B, 917
138; B, 981

1
1
2
3
1
1
1

G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,

701
707
708
711
713
717
986

1
1
2

Cf.
G,
G,
G,
G,
G,
G,

G, 986
988
989
991
992
993
994

G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,

995
995
996
998
999
1000
1000

8
Av.SIC; Rv.
.ARG./.
TRAN.
Av. S
Av.x GABR.
Av.TRAN.
ET. SCx
Rv .. III./
A /16 11

POLONIA
1337

Ştefan,

Bathori
1338
1339-1340
1341-1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349- 1350
1351-1360
1361-1377
1378-1380
1381-1388
1389-1409
1410-1431
1432-1440
1441-1486
1487-1491
1492-1495
1496

..

Sigismund
III

1581
1583
1584
1584
1585
1586
1588

..

Poznan

"

1589

..
1590

.
Olkusz

Poznau
Olkusz

Poznau

..
1591

.
Olkusz

"
1592

Poznan
Olkusz

IO

17
3
8
21
22
9
46

5
4
1

1497-1498
1499-1500
1501-1535

1536-1554
1555-1560
1561-1568
1569
1570-1571
1572-1626
1627-1659

Olkusz
O1.kusz
O1.kusz
Poznan
Olkusz
Olkusz
Olkusz

..

1593

..
Poznan

2
2
35

G, 1001
G, 1002
G, 1003

Malbork
Olkusz

19
6
8
1
2
55
33

G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,

.

Poznau
Malbork
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1004
1005
1006
1006
1007
1010
1012

fragm.

Rv. I-D
Rv. I-D 88
Rv. I-D 88
Rv.I.F/1590 cu blazonul zimţat
Rv. I-F80
Rv. I-D

Rv. 9Z/I-F.
Rv. LONIE.
92.
Rv. 17 piese cu semnul înainte
de 92; 18
piese cu semnul după 92.

Rv. I-q.

.
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Tabelul I (co,flit1uare)

1
1660-1661

.I

2

triplu

3

4

Sigismund
III

groş

1662-1664
1665-1693
1694-1763
1764
1765-1766
1767-1857
1858-1863

1594

1,

I

5

6

7

Olkusz

2

G, 1013

..
Poznati

3
29
70
1
2
91
6

1016
1017
1018
1019
1020
G, 1021
Cf. G, 1021

Malbork

2

Cf. G, 1021

Olkusz
Poznati

41
25
3
19
15
28
4
14
14
77
21
13
5
3
15
6
5
45
8
25
5
3

.

Bydgoszcz
~albork

G,
G,
G,
G,
G,

'

1864 .....: 1865

1595

1866-1906
1907 -1931
1932-1934
1935 -1953
1954-1968
1969 -1996
1997-2000
2001-2014
201 5-2028
2029-2105
2106 -2126
2127-2139
2140-21 44
2145-2147
2148-2162
2163-2168
2169-2173
21 74-2218
221 9-2226
2227-2251
2252 -2256
2257-2259

..

Bydgoszcz

..
..
Lublîn

Wschowa

..

1596

.

Olkusz
Poznati

.

Bydgoszcz

.

Wschowa
Lublîn
Malbork
Olkusz

8

G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,

R v . în loc
de cerc, potcoavă cu vf.
în sus.
Rv.
POIOHr

1022
1023
1024
1026
1027
1029
1030
1033
1034
1035
1037
1038
1039
1040
1041
1046
1047
1048
1050
1052
1053
Rv. blazon
(leu),
NI - 96K/
.I-E.

mic

2260-2297

piesă

6
22~8-2430

de

groşi

triplu

1597

Malbork

38

G, 1151

Olkusz

133

G, 1054

Poznati

14
35
51
37
7
2

groş

, 2431-2444
2445-2479
2480-2530
2531-2567
2568 -2574
2575-·2576
2577 -2587
2588
2589-2705
2706-2707
2708-2715
2716-2779
2780-2792
2793-2800

.
Bydgoszcz
Wschowa
Lublin

.
fl 598

.

.

.

..
Olkusz
Poznati

.,

11

1
117

2
8
64
13
8
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G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,

1056
1059
1060
1064
1068
1070
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
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Tabelul I (continuare)

1
:2801-2805

2
triplu
groş

4

3
Sigismund
III

1598

2806-2840
2841
2842-2847
2848-2852
2853-2865
2866-2871

5
Bydgoszcz

.

Wschowa

..

Lublin

2872

2873-2888
2889-2904
2905-2922
2923-2924

..

..

1596- Poznan
98?
1599 Olkusz

2925-3012
3013

6

7

5

G, 1082

35
1
6
5
13
6
1
16
16

88
1

G, 1083
G, 1084
G, 1085
G, 1086
G, 1087
G, 1088
G, 1089
G, 1090
G, 1091
G, 1092
G, 1037, 1055
sau 1077
G, 1093
Cf. G, 1093

53
56
41
15
5

G,
G,
G,
G,
G,

18

2

8

Anul nesigur
Rv. erori
în legenM1
şi dată

3014-3066
3067-3122
3123-3163
3164-3178
3179-3183
3184-3185

piesă de
6 groşi

1599

Poznan
Wschowa
Bydgoszcz
Lublin
Malbork

triplu

159?

Olkusz

.

..

1094
1095
1096
1097
1153

2

Anul indescifrabil

groş

3186-3187
3188-3214
3215-3216
3217-3244
3245-3247
3248-3263
3264-3265
3266-3287
3288-3308

1600

3309-3321
3322
3323-3350
3351-3360
3361-3367
3368-3375
3376

..
1601

..

Poznau

.
..
Bydgosz'cz

Wschowa
Lublin?
Cracovia
Cracovia
Poznan

.

Bydgoszcz
Wschowa

G,
G,
Cf.
G,
G,
G,
G,
G,
Cf.

1100
1101
G, 1101
1102
1105
1106
1107
1108
G, 1109

13
1
28
10
7
8
1

G,
Cf.
G,
G,
G,
G,
G,

1110
G, 1111
1113
1114
1115
1116
1117

7
1

3377-3383
3384
3385
3386-3392
3393-3423
3424-3451
3452
3453-3464
3465-3476
3477-3521

2
27
2
28
3
16
2
22
21

Lublin

..

.,

1602
1603
1604
1605

..
Cracovia

1
7
31
28
1
12
12
45
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G, 1118
G, 1118
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,

1119
1120
1122
1123
1124
1127
1129
1130

Rv. 1-H

Rv. 1-F/
16-00
Rv. 'OKO'

Rv. PO.Fîn
rlndul al
doilea
Rv. P
urmat de
stea

Pl. I: 1 = 1; 2 = 3; 3 = 12; 4 = 17; 5 = 61; 6 = 125; 7 = 245; 8 = 570; 9 = 766;
10 = 790; 11 = 794; 12 = 803; 13 = 839; 14 = 984; 15 = 1206; 16 =1205; ; 17 = 1210;
18 = 1211 ; 19 = 1249; 20 = 1335; 21 = 1337.
(Cifrele din stinga semnului = corespund acelora de pe
lui=, numărului de ordine al pieselor în Tabelul I.)

planşe,
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iar cele din dreapta semnu-

P I. II : 22 = 1338 ; 23 = 1339; 24 = 1342; 25 = 1345; 26 = 1347 ; 27 = 1348; 28 = 1355 ;
29 = 1369; 30 = 1379; 3 1 = 1384; 32 = 142 1 ; 33 = 1436 ; 34 = 1465 ; 35 = 1494; 36 =
1497 ; 38 = 1517 ; 39 = 1544; 40 = 1558; 41 = 1565; 42 = 1599.
https://biblioteca-digitala.ro

Pl. III: 43 = 1643; 44 = 1712; 45 = 1764; 46 = 1765; 47 = 1812; 48 = 1864; 49 = 1891;
50 = 1920; 51 = 1952; 52 = 1985; 53 = 2016; 54 = 2067; 55 = 2137; 56 = 2194; 57 =
2223; 58 = 2240; 59 = 2254; 60 = 2258; 61 = 2279; 62 = 2364; 63 = 2455.
https://biblioteca-digitala.ro

PI. IV: 64 = 2515; 65 = 2548; 66 = 2578; 67 = 2654; 68 = 2755; 69 = 2821; 70 = 2859;
71 = 2897; 72 = 2969; 73 = 30 13; 74 = 3040; 75 = 309 1 ; 76 = 3143; 77 = 31 71; 78 =
3182; 79 = 3200; 80 = 32 16; 81 = 3231; 82 = 3256; 83 = 3276; 84 = 3298.
https://biblioteca-digitala.ro

PI. V: 85 = 33 16; 86 = 3322 ; 87 = 3348; 88 = 336~ ; 89 = 337 1 ; 90 = 3376; 91 = 3384 ;
92 = 3385; 93 = 3398; 9~ = 3452; 95 = 3458; 96 = 3~70 ; 97 =, 3500; 98 = 3530; 99 =
3538; 100 = 354 1 ; 101 = 355 1 ; 102 = 3555; 103 = 3559; 104 = 3564; 105 = 3567.
https://biblioteca-digitala.ro

PI. VI: 106 = 3570; 107 = 3577; 108 = 3590; 109 = 3604; 110 = 3617;~111 := 3652;
112 = 3691; 113 = 3712; 114 = 3724; 115 = 3750; 116 = 3754; 117 = 3756; 118 = 3757;
119 = 3762; 120 = 3770; 121 = 3785; 122 = 3804; 123 = 3819; 124 = 3849; 125 = 3899;
126 = 3938.
https://biblioteca-digitala.ro

Pl. VII: 127 = 3983; 128 = 4029; 129 = 4082; 130 = 4136; 131
133 = 4248; 134 = 4263; 135 = 4272; 136 = 4274; 137 = 4276; 138
140 = 4285; 141 = 4288; 142 = 4290; 143 = 4292; 144 = 4296; 145
147 = 4307.
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=
=
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4179; 132
4277; 139
4300; 146

=
=
=

4221;
4281;
4304;
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Tabelul I ( conlinuar,)

I
3522-3527

2

triplu
groş

3
Sigismund
III

3,528-3536
3537-3539
3540

I

4
1606

5

6

7

Cracovia

6

G, 1131

9
3
I

G, 1133
G, 1135

..

1607
1600
-16.07
1607

3541

3542

anul nesigur
lipseşte indicaţia pentru localitate
legenda rău
conservatr,

Malbork

3543-3544
3545
3546-3550

?
160?

Lublin

1580
1581
1582
1585
1586
1589

Vilna

"?

8

2
1
5

LITUANIA
Ştefan

3551

Bathori
3552-3557
3558-3560
3561-3566
3567
3568-3570

"
Sigismund
III

3571
3572-3577

"

1590

3578-3584
3585-3595
3596-3613
3614-3620

1591
1592
1593

3621-3634
3635-3670
3671-3705
3706-3718
3719-3723
3724
3725-3747
3748-3752
3753-3755
3756

1594
1595
1596
"

1597

..,'

159~
16011
160~

I
6
3
6
l
3

G, 752
G, 754
G, 757
G, 763
G, 764
G, 1328

I
6

G, 1329
G, 1330

7

G, 1330

11
18
7

G, 1332
G, 1333
G, 1334

14

G, 1334

36.
35
13
5
1
23
5
3
1

G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,
G,

1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1346
1348

1
9
8
211

G,
G,
G,
G,

813
813
814
814

RIGA
3757

Ştefan

Bathori

3758-3766
3767-3774
3775-3795

·,.

~.

i

15S~
158
158~
158~

Riga:

"

I
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Tabelul I (continuare)

I

I

6

7

1588

15

G, 1448

1589

17

G, 1449

3828-3833

6

G, 1449

3834-3838

5

G, 1449

1
3796-3810

2
triplu
groş

3

4

Sigismund
III

3811--3827

5

3839-3883
3884-3911
3912-3960
3961-4007
4008-4054
4055-4108

1590
1591
1592
1593
1594
1595

45
28
49
47
47
54

G,
G,
G,
G,
G,
G,

1450
1450
1451
1452
1453
1454

4109-4157
4158-4201
4202-4240
4241-4254
4255-4271

1596
1597
1598
1599
1600

49
44
39
14
17

G,
G,
G,
G,
G,

1454
1454
1454
1455
1456

1596

1

H-C, 1680

1597

3
1

H-C, 1685
Cf. H-C, 1685

..
1598

1
1

H-C, 5824
H-C, 1686

.

1
1
1
2
1
1
2

H-C,
H-C,
H-C,
H-C,
H-C,
H-C,
H-C,

1

A,3/II, 3343

2
2
7

A,3/II, 3343
A,3/II, 3343
Cf. A, 3/II,
3343

8

Rv. GEşi
crinul
Rv. crinul
şi GE
Rv. crin
III crin

53 piese întregi, 1
fragm.

CURLANDA
4272

Frederic
Kettler

4273-4275
4276

..
Wilhelm

4277
4278

Rv. puncte
în loc de
steluţe

Kettler
4279
4280
4281
4282-4283
4284
4285
4286-4287

1599

1687
1688
1689
5825
1691
8592
8593

SILEZIA
4288

Adam
Wenceslaw

.

4289-4290
4291-4292
4293-4299
4300

1596

1597
triplu

1596

Teschen
-Glogau

1

creiţar
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Rv. 15-96
şi semnal între cruci
Rv. 15-96.
Av. MGLO.
Av.ADAM.
WE.
D.G.~DVX:
TESIN.
Rv. 15 vuitur96/MON.
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Tabelul I (continuare)

2

3

4301-4306

4

6

5

NOV./AR.
TRI: CR/
DUC.TES./
Av. şi Rv.
+III+ ca
mai sus.

6

1597

8

7

UNGARIA
4307

!creiţar

MaximiI lian
II

11572

In1ca
R;rem-1

1

A, 2/II, p. 878
nr. 1.

I Av.

1572

FRAGMENTE
4308·-4310

triplu .
groş

·
Bocskay

Ştefan

4311

4312-4334
4335-4336

"

Gabriel

1606

3

1607

1
23
2

1608

nedetermiuabile

Băthori

4337-4338
4339-4346
4347-4364
4365-4403

1609

"
Sigismund
III

2
8
18

39

nerestaurabile

După cum a reieşit din analiza compoziţiei tezaurelor monetare medievale înregistrate
la Cabinetul numismatic a.I Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca6 - drept
analogie servind numeroase alte tezaure monetare7 - , în descoperirile de această na:tură
predomină moneda poloneză. Faptul nu este de loc neobişnuit; preponderenţa monedei poloneze în tezaurele aparţiinînd secolelor XVI-XVII, descoperite în Transilvania, se explică
pe de o parte prin valoarea lor intrinsecă apropiată de cea a monedelor emise în T rainsilvania6 (situaţie valabilă şi pentru emisiunile forurilor aflate sub suzeranitatea coroanei polone, precum şi pmuu emisiuni din alte ţări ~au ţinuturi, de valoare nominală simil,ară celor
poloneze9), pe de alta, prin comerţul intens desfăşurat În veacurile respective cu Europa
centrală şi În special cu Polonia10 • Da;torită acestor factori, moneda poloneză circula, la un

8 F. Pap I. Winkler, Monede poloneze din secolele XV-XVII tn Transilvania,
în ActaMN, III (1966), p. 197-210.
7 Vezi, în special, E. Chirilă N. Gudea - Gh. Moldovan, Der Munzhort von Mălîn
cra'fJ, 17 jh., în Munzen a1ts der Sammlung des Museums der Stadt Sighişoara, Muzeul municipal Sighişoara, 1972, P· 69-73.
8 Cf. Huszar Laios, Az erdelyi penzveres tortenete, în A torteneti Erdely, Budapest,
1936, p. 513; F. Pap - I. Winkler, op. cit., p. 199.
9 Huszar Lajos, A lengyel penzek /orgalma Magyarorszagon a XVI-XVII. szazadban,
în NumK, LXVIII-LXIX (1969-1970), p. 58.
1° F. Pap I. Winkler, op. cit., p. 208; pentru comerţul transilvana-polonez, vezi
F. Pap, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637),
în ActaMN, XIV (1977), p. 371-398.
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moment dat, aproape cu exclusivitate În Transilvania. 11 • Desigur că această frecvenţă a monedei poloneze în Transilvania apare, prin prisma tezaurelor descoperire, într-un mod diferenţiat: în cuprinrul unora dintre ele, emisiunile poloneze sînt prezente În proporţii mai Însemnate, pe cîn.d aJ.tele le conţin Într-o măsud mai redusă. Din acest punct de vedere, nu este
de · prisos să trecem în revistă repartizarea numerică pe ţări emÎ!tente a monedelor găsite În
curtea Conservatorului de muzică:
Transilvania
Polonia.
Lituania
Riga . .
Curlanda
Silezia (Teschen-Glogau)
Ungaria

1336 piese
221-t
206

515
16
19
1

Total

4307 piese

Avîn.d În vedere similitudinea de valoare a monedei emise pentru Poloniia cu emisiunile
bătute pentru zonele aflate În directă dependenţă de coroana polonă, c'a şi cu cele din alte
ţinlllturi

care urmau modelul polonez 12 , putem considera drept monede de tip polonez şi pe
acelea din Lituania, Riga, Curlanda şi Teschen-Glogau. In acest fel, repartizarea numerică
mai ~us înfăţişată se prezintă, din punct de vedere procentual, după cum urmează:
Transilvania . . . . . . . . . 31,02% din total
Polonia şi monede de tip polonez
. . . . . .
. 68,96%
Ungaria
0,02%
Total

.100,00%

Confruntînd această repartizare procentuală cu cea ca.re reiese din repartizarea pe
ian (zone) a altor tezaure monetare 13 , vom găsi că ,tezaurul noswu prezintă analogii cu cele
de fo. Mihai Viteazu (proporţia de monedă poloneză = 69,240/o) şi Mălîncrav (60,210/o).
în acelaşi timp însă, două particularităţi îl deosebesc de aicestea enumerate, şi anume, dura.ta
de constituire (adică intervalul scurs Între data celei mai vechi şi a celei din urmă emisiuni)
şi numărnl absolut al monedelor. În cazul tezauru-lui de la Mihai Viteazu, cele 498 piese
descoperite se eşalonează Între anii 1492-160014, iar monedele componente ale tezaiurului de
la Mălîncr.av, În număr de 142 bucăţi, cuprind perioada 1607-163015 • Prin urmare, dacă
în primul caz avem de-a face cu o acumulare de monede aparţinînd mai multor perioade
de istorie monetară (sub raportu,! schimbărilor de valoare), iar în al doilea, tezauruJ se constÎ!tuie Într-o perioadă imediat următoare celei a tezaurului clujean, monecl.e.le găsite în curtea
Conservatorului ilustrează masiv şi omogen un răstimp relativ scurt, în care procesul deprecierii monetare, deşi început şi în curs de adîncir-e, nu a atins încă maximul de intensiitate
care va fi cunoscut În deceniile 2-3 ale secolului al XVII-iea. In Transilvania, această perioadă este cea a baterii de monedă măruntă îndeosebi În timpul principilor Ştefan Bocskay
şi Gabriel Bathori 16 , pe cînd în rega,tud Poloniei se remarcă încercăriJe lui Ştefan Bathori de
11

Huszar Lajos, A lengyel penuk /orgalma .. .• p. 57.
Vezi nota 9.
13 Vezi E. Chirilă N. Gudea - Gh. Moldovan, op. cit., p. 72.
14 E. Chiri:lă A. Hopîrtean, Der Miim:.hort von Mihai Viteazul, în Al/ AC, XVIII
(1975), p. 341-344.
15 E. Chirilă N. Gudea - Gh. Moldovan, op. cit., p. 63-64.
16 Huszar Lajos, Az erdelyi penzveres tărtenete, p. 516-517.
12
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reglementare a activităţii monctare 1;. Sigismund III Wasa, în prima jumătate a domniei sale,
caută să păstreze normde monetare introduse În timpul predecesorului său. 1n această tendinţă a sa se Înscrie şi faptul că,· pînă în anul 1608 18 , triplul groş rămîne principalul nominal al
acestei perioade. Deşi valoarea sa, aproape neschimbată, contribuia .J:1 desfăşurarea mai lentă
a procesului Je depreciere monetară, acesta nu putu fi oprit. ,O indică măsurile luate m anu
următori 19 •

Cu excepţia piesdor de 6 groşi polonezi din 1596 şi 1599, precum şi a Încă cîtorva
monede, tezaurul constă din tripli groşi. Dacă urmărim repartizarea lor cronologică (Tabelul
II), vom constata (cu milei fluctuaţii) o primă creştere numerică progresivă, atingînd cifrele
maxime în anii 1596-1598, cind, pe lingă monedele poloneze propriu-zise, apar în tezaur
emisiunile Curlandei şi cele de Teschen-Glogau, precum şi primele em1smn1 transilvănene:
triplii groşi ai lui Sigismund Bathori.
Tabelul l I

Repartizarea

cronologică

a tezaurului monetar de la Conservator:0
Numărul

Anul

3
1572
1580
1581

1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595

1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602

groşi

6

groşi

I

pieselor
creiţari

3

creiţari

1
1
7
4
10

5
15
23
20
59
112
94
135
173
287
254
303
377
384
272
154
132
2

38

1

6
5

În anul 1578, se stabileşte fineţea de metal, greutatea brută, numărul de piese ce
trebui'.'!~ bă:tute dintr-o marcă de argint. Dispoziţia, puţin modificată, rămînc În vigoare şi
s~~ S1g1smu~~ _III. pînă În anul 1?23, cînd deprecierea monetară se resimte puternic în înrău
taţ1rea valoni mtrmsece a monedei. Cf. M. Gumowski, Handburh der polnischen Numism:ztik,
Graz, 1960, p. 40, 208, 21 O.
18 Idem, p. 44.
19 Idem, p. 45.
20
Am omis din calcule monedele cronologic nedeterminabile, precum şi fragmentele
(nr. 4308-4403), ceea ce nu schimbă Însă cu nimic natura concluziilor posibile pe baza Tab.
II, avînd În vedere puţinătatea pieselor În cauză şi inexistenţa unor deosebiri notabile faţă
de piesele precis datate.
7
_1
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Tabelul II (conlinua,e)
Numărul

Anul
3

groşi

groşi

6

I

creiţari

-

12
12
87
357
365
138
323
123
2

1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611

pieselor

I

3

creiţari

-

-

-

-

-

-

-

-

După o scădere sensibilă, înregistrată Între 1602-1604, o nouă creştere Începe În
anul 1605, accentuîndu-se în 1606-1607, cedînd în anul Îirmător şi reapărînd în 1609.
Aceş,ti ani, în care emisiunile poloneze se împuţinează considerabil, încetînd după 1607, sin t
marcaţi de prezenţa tot mai mai;ivă a monedelor transilvănene emise de Ştefan Bocskay,
care, în anii 1608-1609 (ca emisi'llili postume), se asociază cu cele ale lui Gabriel Bathori.
lată evoluţia numerică a triplilor groşi de tip polonez şi a celor transi,lvăneni în tez.auruJ
pe care îl prezentăm 2 1:

Anul

1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
· 1607
21

I

Polonia

I

Lituania

-

1

6
3

I

1
5
1

5
27
54
55
68
105
204
165
231
291
334
254
137
129
1
12
12
45
15
4

I

Curlanda

-

-

I

9

-

-

6

I

-

ruga

-

I

4
13
li

18
21
36
35
18
24
5

-

3
l

-

Vezi nota 19, cu referire la

8
21
-

15
28
45
28
49
47
47
54
49
44
39
14
17
-

-

-

această evoluţie numerică.
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-

I

Silezia

-

-

-

-

1
5
6
4

-

-

-

Total

-

-

-

I

-

)O

5

15
23
-

-

3
9

-

-

I

7
4

-

20
59
112
94
135
173
287
254
302
373
384
272
154
132
2
12
12
45
15
4
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TRANSILVANIA
Anul

1596
1597
1605
1606
1607
1608
"
1609
"
1610
1611

Emitent

Nr. piese

1
4
42
342
361
46
92
13
310

Sigismund Bathori
Ştefan

Bocskay

Gabriel Bathori"
Ştefan Bocskay
Gabriel Bathori

123
2

Prin urmare, devine evidentă o succesiune cronologică în constirui!l"ea tezaurului
nostru - a monedei poloneze sau de tip polonez (prezentă Îrutre 1580-1607) ~ a celei
transilvănene (1596-1611). Este credem - reflexul acelui fenomen cu două feţe care
consta în parirtatea va.lorică între nomina.Iul transilvănean şi cel polonez - sau, cel puţin,
prommţata lor apropiere22 - , iar pe de altă pa,ne, efortul de a redresa moneda transilvă
neană faţă de modelul său de largă circulaţie. Această din urmă tendinţă apare Încă de pc
la finele primului deceniu al sec. XVII, reclamată fiind de înrăutăţiirea treptată a valorii
monedei poloneze, care - de pildă, În Ungaria - dădea naştere unor vehemente nem,u.lţumiri
şi plîngeri23 • Iată de ce, În tezaurul găsiit În curtea ConservaitoruJ.ui clujean, mari,le caintităţi
de tripli groşi polonezi sînt secondate şi, apoi, urmate cronologic de acelea similare emise În
Transilvania. Această prezenţă concomitentă, respectiv succesiune, poate indica intenţia propricta.I1Ului de a utiliza tezaurul pentru retopire şi prelucrare. Pentru acest scop poate
pleda compoziţia aproape unitairă din punct de vodere al valorilor nominale (triplii groşi
constituie cca 98,800/0 din totalul monedelor (şi chiar scăderea numerică bruscă, în anwl ultimei emisiuni din tezaur (vezi Tabelul II) 24 • Dealtfel, atit în Transilvania, cît şi În Polonia,
procesul deprecierii monetare a continuat, la începutul celui de al doilea deceniu al sec. XVII,
cu asemenea intensitate, încît, de pildă, În 1614 principele Gabriel Bethlen a interzis baterea de monedă măruntă 25 • Ea va fi reluată abia în 1617; şi aitunci, pentru scumă vireme,

reglementarea monetară efectuată de Ştefan Bathori încă în 1578 ivezi nota 17)
în 1616, triplii groşi polonezi avuseră o puritate de 14-13 laţi, faţa de 7½ loţi
la dt s-a redus aceaista mai a.Les după 1623. De aceea, ,,dur.ca veche• (proprie şi perioadei în
care intră tezaurul nostru) era echivalată În Ungaria cu 10 denari, spre de06ebire d'e
„dllltca nouă• = 9 denari; cf. Husz.âr Lajos, A lengyd penzek /orga/ma ... , p. 59. Precum
se ştie, În aceea.şi perioadă triplul groş maghiar şi transi'1vănean se consideră a fi cu aproximaţie echivaJ.ent celui polonez; cf. Huszar Lajos, Az erdelyi pen'Z.'Ueres, p. 514; idem,
Bethlen Gabor penzei, Cluj, 1945, p. 9, 12-14 (siiruaţia a persistat şi m prima perioadă
de domnie a lui Gabriel Bethlen) .
. 23 Huszar Lajos, A lengyel penzek /orgalma ... , p. 58.
.
24
Ceaiiahă scădere numeriică puternică, cea din anii 1602-1604 (vezi Tab. II), se va fi
datorind Împrejurărilor nefaste legaite de frămîntăriile ce au avUJt loc în Transilvania după
uciderea lui Mihai Viteazul, În timpul ocupării ei de către g•:ieralul Basta şi, apoi, al m~cării
con4use de Moise Szekely.
25 Huszar Lajos, Bethlen Gabor pen-z.ei, p. 5-6.
22

şi pînă

După
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deoarece tocmai buna lor calitate ar fi determinat ieşirea lor din ţară 26 • Aşadar, oricare să
fi fost mobilul acumulării, anul ultimei cmisiu11i din cadrul tezaurului clujean discutat marca
deja o fază avansată de depreciere monetară.
Cit priveşte persoana proprietarului, materialul arhivai cercetat nu a dezvăluit-o. Ea
trebuie căutată însă, cu mare probabilitate, printre meşterii argintari care domiciliau, pc a.c.ca
vreme, În Platea Regis (actuala srr. 23 August), înu-ucît locul de aflare al tezawuliui se
s~tua mai aproape de această sa-adă a Clujului medieval, docît de cea paralelă Media Platea
(În prezent, str. Dr. Petru Groza), ori de străduţa ce le Întretăia pe ambele: Vicus ad rrudiam plateam (corespunzind cu aproximaţie părţii dintre str. Dr. Petru Groza şi 23 August
a actualei străzi Tomis). ln cartierul acesta îşi aveau casa şi meşteŞugari Înstăriţi, unii
dintre ei cetăţeni de vază ai oraşului, cu funcţii magistratuale, activi şi În comerţu,! extern
al oraşului. De pildă, argintari ca Scres Istvan junior, Szakal Janos, T6thazi Mihaly 27 şi
alţii sînt adeseori înregistraţi la oficiul tricesimal al oraşului cu mărfur~le pe care le importau, ori le scoteau din Cluj Înspre ahe ţări28 • Astfel, deşi persoana proprietarului tezaurului În discuţie nu a putut fi identificată cu exactitate, există temeiuri pentru a artribui. acest
tezaur unuia din aurarii-argintarii domiciliaţi În cartierul Media, şi anume, probabi,1, pe
Platea Regis. Stare.a materială a multora dintre aceşti meşteşugari, Înstăriţi nu numai de pe
urma . practicării meseriei, dar şi prin negoţul ce-l desfăşurau, justifică cu prisosinţă o acumulare monetară de genul tezaurului descoperit.
Transformată În moneda de calcul a vremii, florinul cameral sau unguresc şi subdiviziunea
sa denarul (pe baza cărora se efectuau şi calculele tricesimale), ~aloarea tezaurului în discuţie se ridică la suma de cca 4.438 florini,29 , Deşi această sumă nu este neglijabilă, confruntaită
cu sumele vehiculate în com::rţul clujean, ea nu ne mai apare atît de consistentă, cum s-ar
părea În comparaţie cu alte tezaure monetare, ori aşa cum adesori ,se procedează comparînd-o cu preţul a diferite produse meşteşugăreşti sau agricole luate izolat. Mult · mai judicios este, după părerea noastră, ca asemenea descoperiri de monede să fie comparat.e, valoric, cu ansambluri financiare de mai mare anvergură. In cazul nostru, dispunem În acest
scop de date privind operaţiunile comerciale desfăşurate de meşterii arg:mari am~1t1ţ1,
dintre cei domicilraţi În chiar cartierul descoperirii aci înfăţişJte. Astfel, mărfurile prezentate
de Seres Istvan la oficiul uicesimal în ziua de 13 aprilie 1612 30 , taute cu 9 Doriini şi 87
denari, corespund unui preţ comercial de cca 296 florini şi 10 denari31 • Această su;na este
însă modestă faţă de altele realizate de pe urma unor transporturi mai mari, sau chiar faţă

26

Idem, p. 8-9.
Seres Istvan junior este menţionat pentru prima oara m 1604; pentru Szakal Janos
există da,te Între ,mii 1592-1623; T6thazi Miha.ly (,al doilea cu acest nume) figurează În
registrul aurarilor în anii 1593, 1603, 1604. Vezi Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arhiva breslei aurarilor. Registrul oentru anii 1561-1794. Informatic Mae:dalena Bunt:1.
~8 De exemplu, la 13 aprilie 1612 Seres Istvan aduce mărfuri, printre caire: pîn:z;eturi,
hîrt!e, mătase, piper, articole de mercerie, plătind pentru ele tricesima de 9 florini şi 87 denari (Arhivele Statului Ouj-Napoca, Socotelile Oraşului Cluj, 13 a, VI, p. 16); la 11 martie
1614, · a.celaşi este înregisua.t ca trimiţînd În Polonia miere şi mied, cu vama tricesimală de
5 florini şi 60 denari (idem, 13 a, XXIII, p. 22). - Szakal Janos exportă mied şi pogăci
cu miere, la 7 noiembrie 1614 (idem, 13 a, XXIII, p. 48).
29 Am luat ca bază de calcu,! următoarele raporturi valorice: triplul groş (polonez sau
transillvănean) ,,vechi" (,,dutca veche"; vezi nota 22) = 10 denari; la fel, 1 florin cameral =
10 denari. Cf. Huszar Lajos, Az erdelyi penzveres tortenete, p. 514-515. Nu am ·.luat în
considerare creiţarul emiş de Maximilian II şi cei 7 tripli creiţari de Teschen-Glogau, care
însă nu schimbă substanţial suma calculată.
30 Vezi nota 28.
31 Calculul tricesimal convenţional este de 1:30 (preţul come{cial al mărfii
de .30 ·ori
valoarea vămii percepute).
~

7
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de investiţiile unora şi aceloraşi meşteşugari-negustori în operaţiuni de · import-export desfă
?7-1rate ·~.de pildă - de-a lungul unui an calendaristic. Cazul activităţii de comerţ extern
desfăşurate în anul 1610 (deci, la o dată foarte apropiată de cea a LLl.timci' emisiuni din
cadrul tezaurului discutat aici) de clujeanul Matei Vicei, şi el de ineserie aurar-argin.tar,
domiciliat însă în ah cartier al oraşului, este cît se poate de elocvent. Pentru cele 4 transporwri de mărfuri, toate de import, efectua.te de el în: acel an, i s-au perceput 524 florini şi
28½ denari taxă triccsimală, deci mărfurile: cumpărate de el Însumau cca 16.118 florini şi
75 dcnariJ 2• Desigur că investiţiile fiecărui negustor (care, după cum se ştie, putea fi meşte
~1i.gar, de orice br.mşă, desfăşurînd şi activitate neguţătorească), ca şi o serie de alte chcltu:cli
( de prnduqie şi transport etc.) trebui:tu să fie În mod obligatoriu contracarate de încasări,
pentru a se su.bili echiJibrnl financiar necesar continuării activităţii şi realizării unui CÎştig.
Reala sa putere economică, într-o perioadă dată, era, prin urmare, mult mai mare decît o
trădează sumde de taxă vamală ce i s-au perceput În acea perioadă. Astfel, tezaurele monetare - În cazul de faţă, cel găsit în curtea Conserva:torului - apar drept citi.mi (mai
mult sau mai puţin Însemnate) ale averi-i proprietarilor lor.
Revenim, în ace~ punct, asupra cauzei posibile a încheierii acumulării În cazul de
faţă. în afară de cauza mai su~ amintită, de natură economică (deci, faptul c.~ la 1611
începuse deja deva.lorizarea monedei poloneze şi de tip polonez, precum şi că, la aL-ccaşi
da:tă, se manifestau tulburări şi În bat;rca de monedă mărunt.~ transilvăneană}, se mai
poate prezumi o cauză politică de însemnătate transilvăneană şi cu violente repercusiuni
asupra oraşului Cluj. Este vorba despre răzmeriţa unui grup nobiliar Împotriva principelui
Gabriel Bathori declanşată În primăvara anului 1611 şi în spatele căreia stătea intenţia Împă
ratului Maria I de a-l înlătura pe principele ale cărui abuzuri personale şi poli,tice atingeau
sensibil interesele imperiaJe. ConducereJ. oştirii fu încredinţată d.: capul mişcării, cancelarul
Şrefan Kendi, lui Sigismund Forgach, căpitan general al Ungariei superioare. în înaintarea
c.:i, oastea a ajuns la 19 iulie 1611 sub zidurile Clujului. în 21-22 iulie) asupra oraşului se
întreprinde un atac concen trie, dinspre nord şi, cu tt1nuri grele, dinspre viile Hajonga,rdului
cc împrejmuiau În sud Clujul. La cererea orăşenilor, în 23 iulie focul de artilerie Încetează
)i În ziua de 25 iulie Clujul se predă lui Forgach. Incendiul izbucnit nu mai putu fi oprit
însă decît cu multă greutate. El bîntuia mai cu seamă În cartierele de sub vii, deci putea
,,foota şi cartierul Media. Iată deci împrejurări de natură a determina populaţia să salveze
ceL--a ce se mai putea salva, ascunzÎnd1.1,-şi şi averea la loc sigur. Dar recucerirea Clujului de
către trupele princiare, În 31 august a aceluiaşi an 33 , putea crea şi ea, rla rîndul său, o situaţie
)i a:tmosferă asemănătoare. Nu este exclus ca tezaurul să fi fost a,scuns În pămînt În una din
aceste ocazii.

*
În sfîrşit, o menţiune despre valoarea numismatică a tezaurului. în ceea ce priveşte
TransiJvania, se remarcă paralelismul emisiunilor din 1608 şi 1609 ale lui Ştefan Bocskay şi
Gabriel Bathori, realitate cunoscută şi din alte tezaure, aici încă o dată confirmată prin numeroase piese. Variantele (specificate în Tabelul I, Observaţii) nu se ridică la valoarea unor
tipuri noi, dar prezenţa lor aver,tizează asupra nevoii de a se studia comparativ activitatea
moneta!l:ă a drferitelor oficine În fonqiunc sub cei doi principi.
32
Vezi cazul, pe larg expus: Francisc Pap, Efectiv monetar şi moned~ de calrnl în
comerţul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII), ms. predat pentru publi~are În volumul

comemorativ închinat celor 25 ,ani de activitate a Muzeului de istorie din Turda.
1
" Jakab Elek, Kolozsvar ti:irtenete, II, Iludapest, 1888, p. 480-484.
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Din rîndud monedelor poloneze, remarcăm emisiunile din 1596 bătute probabil la
Olkusz (nr. 2257-2259), de tipuil celor din primii ani de domnie ai lui Sigismund III;
or, la acea dată monetă.ri:a regală din Olkusz - conform da1telor cunoscuite - dădea la
iveală tripli groşi cu legendă de ah tip. Cum însă excelentul <let<:rminator numismati-c al lui
Gumowski a,re mai mult caracter de sinteză, iar acela, mai vechi, al contelui H'\llm::o.-Czapski
~ste de fapt descrierea unei ce-i drept, vaste coleqii, ne rezumăm aici do:1,r a
semn-aria prezenţa amimi,telor piese, neavînd cert~mdinea unui tip in"...<lit de triplu groş .

*
Tezaurul monetar medieval găsit în curtea Conservatorului de muzică „Gh. Dima"
este a pa•tra descoperi;re de această narură - cunoscută de noi - de pe teritoriul oraşu.1ui
împrejmuit cu ziduri 34 • Faţă de cele trei anterioare, el se remarcă prin i,ntervailul de timp
relativ restrîns, numărul mare de piese, marea omogenitate a emisiuniJor. Prin aceste caracter.istici, tezaurul analizat consti~uie, pînă ~cum, vestigiul numisma1ti.c cel mai tipic al
Înlten,sei activităţi economice care se desfăşura în Cluj la sfîrşiml secolului al XVI-I.ea şi
Începutul celui ll!rmător.
P. IAMBOR -

F. PAP

Fig. I b.

Fig. la.

34 Cf. I. Winkler, Tezaurul de taleri şi ducaţi descoperit la Cluj, În Ali AC, XVIII
(1975), p. 331; F. Pap, Tezaure monetare din sec. XV-XVIII descoperite la Cluj- Nap oca
şi unele probleme de circttlaţ ie monetară, în - Al!ACN, XXI (1978) , p. 291-292.
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LE TRf:SOR MONE.TAIRE, XVIe-XVIIe SIECLES, DE CLUJ-NAPOCA
(TROUVE. AU CONSERVA TOIRE)
(Resume)

a

Trouve
l'occasion des excavations faites pour elargi-r !'edifice du Conservatoi-re „Gheorghe Dima" de Gh1j-Napoca, .Je treror contiont 4307 pieces restees entiercs (ou resvaurees) et
96 fragments. Elles sont emi5es cntrc Ies ans 1572-1611, en Transylvanie, Pologne (pour la Couronne, a1ussi que pour la Lituanie et pour Rigue), Curlande, SiLcsie
et Hongrie. La plupart des monnaies sont cellcs polonaises et de type polonais (2970 pieces);
ii y a aussi 1336 emissions transylvaines et unc seuJe picce hongro1se. On remarque l'homogeneiire de la valeur nominale des monnaies:
l'ex.ception de 51 pieces, ii y a dans le tresar
seulement de triples gros.
A. propos de cette decouverte, Ies auteurs discutent de problemes se referant
la valcur
recile de tels tresors - valeur qui est confrontce avec l'ensemble d'un circuit economique de
longue duree - , aussi qu'a la dcstination des tresors. On montre que Ies tresors monetaires
sont de valeur- insignifiante en comparaison, par exemple, :tvec le fond roula.nt des commer93J1ts t,ransylv.ains, investi dans Ieurs operiations d'affaires. C'est pour ce raison, parmi
d'autres, que dans Ic cas des tresors _monetaires on ne peut pas parler,
cc temps, d'une intention deliberee d'accumulation monetairc commc but principal d'activite.

a

a

a
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RUTE COMERCIALE Şl LOCALITA ŢI TRANSILVANE 1N
COMERŢUL CLUJULUI CU PRODUSE AGRICOLE ŞI VITE
(PRIMA JUMA TA TE A SEC. XVII)
•
într-o lucrare anterioară 1 am abordat tema comerţului cu produse agricole desfăşurat
pnn intermediul oficiului vamal al or~ului Cluj În prima jumătate a sec. XVII. Bazat.~ pc
date cuprinse în registrele de percepere a triccsimei (taxa vamală cc se cifra la a trci1.ecc;1
parte din preţul pe piaţă al produsului), lucrarea În cauză preciza sumele totale ale tax.ci
tricesimale şi respectivului preţ comercial confruntîndu-le cu cifre reieş.ite din cercetări
priv~toare la al.te soiuri de produse sau la alte zone geografice În care se desfă5ura schLmbul
de mărfuri în secolele evului mediu dezvoltat, În ţara noastră - , analizînd apoi În detaliu
situaţia cantităţii şi valorii comerţu.lui cu mărfuri agricole şi vite. S-a stabil.ir ordi!llca valorică a sortimentelor de mărfuri care erau trecute prin punctul vamal clujean, precum ~i
direqiile în care se transportau produse de la Cluj şi acelea din care se aduceau mărfori
la Cluj. In general, dispunerea geografică a zonelor şi localităţilor reflectă adaptarea rutelor
comerciale la situaţia politică creată după înfrîngerea Ungariei de către turci la \foh,irs
(1526) .şi ocuparea Budei (1541), precum şi evenimentele politice survenite În viaţa principatului transilvănean În primele decenii ale secolului al XVII-lea. Drept urmare a celui dintîi
complex de împrejurări, în a doua jumătate a sec. XVI şi în c~:. dintîi jumătate a se~oiului
următor,· drumul comeI'C~l cc atinge localită\i din nord-vestul Transilvaniei de astăzi (aflat.c
În Partium: regiunea Sălajului, localităţile Carei, Baia Mare şi Satu Mare) devine mult mai
uzitat <lecit Înainte, cind prin Oradea se putea trece fără impedimente în Ungaria )i de
acolo mai departe, spre centrul Europei. Prin extinderea treptată a stăpînirii otomane şi
ocuparea unei bune părţi a Ungariei de răsărit, scade Încă în a doua jumătate a soc. XVI
Însemnătatea oraşului Oradea ca punct principa,J de tranzit. In acelaşi timp, pc menţionatul
drum de nord-vest se intensifică mult traficul comercial 2 • In ce priveşte acest din urmă dmm,
observăm că localităţile situate În zona de nord-vest, prezente cu înregistrări la oficiul v.tmaJ
clujean, sînt di~puse de fapt pe două ramificaţii. O primă ramificaţie o găsii".? in zona, uşor
(\e parcurs, a văilor Almaşului şi Crasnei, trecînd prin regiunea Sălajului şi ajungînd în
localitatea Carei, pe cînd cea de a doua: urmează cursul inferior al rîului Someş, unde haltl'.
importante sînt, rînd pc rînd, oraşele Baia Mare şi Saru Mare. Mărfurile trecute prin vama
Clujului, fie ele venite din~re zonele geografice amintite, fie îndreptate înspre ele, puteau fi
aât mărfuri de import~expoilt, cit şi de tranzit, dar pute.au constitui şi obiect al co~erţului
intern, desfăşurat Între oraşul Cluj şi localităţile (sau zonele) transilvane ce erau spţcif:cate
În în.registrări ca loc de provenienţă şi de destinaţie a produselor taxate.
Dacă examinăm, mai Întîi, intensitatea de circulaţie, valoarea vamală ş: pretul comercral al produselor agricole şi v,itelor trecute prin vama Clujului şi venite din - ori îndreptate Înspre vest şi nord-vest, ne dăm seama cum această situaţie reflectă cotitura
1

Produse agricole la vama Clujului în prima
III (1973), p. 345-356.
2
Vezi şi S. Goldenberg, Clujul În sec. XV I.
reşti, 1958, p. 292-293.

jumătate

a secolului XV li, în Terra nas-

/Ta,

Producţia
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din cursul dc,ceniilor 3-5 ale secolului al XVI-iea. lată cum se repartizează, ca
f rccvenţă a cazurilor de transport, valoare vamală şi preţ comercial, comerţul cu prodtL~e
agricole şi vite pc localităţile (respectiv zonele) amintite, între anii 1599-1637.
Tabelul I

Nr.
crt.

Localitatea
(regiunea)

Nr.

I cazurilor

Sălaj

Satu Mare

6

Tăşnad

7
8

Crasna
Caransebeş

Total

232

Totalul taxei vamale

124 fi.
161 fl.
24 fl.
14 fi.
12 fl.
O fi.
O fl.
O fl.

69
87
38
32
3
1
1
1

Oradea
Carei
Baia Mare

1
2
3
4
5

I

12 ½ d.
d.
57½ d.
92½ d.
70
d.
20
d.
14 ½ d.
09
d.

Preţul

3672
4625
733
474
381
6
3
2

Ş4½

1338 fl. 30 ½ d.

fl.
fl.
fi.
fl.
fl.
fl.
fi.
fl.

comercial

12 d.
O1 ½d.
51 ½d.
30 d.
00 d.
00 d.
25 d.
00 d.

19897 fl. 20

d.

Din eitaminarea acestui tabel reiese că transportul de produse spre - şi: dinspre Ora.dea nu mai dă cota cea mai ridicată a volumului şi valorii comerţului, ci rănu"ne în urma
celui desfăŞ'llrat pe 1linia Sălaj-Cuei, unde pot fi situate şi localităţile Crasna şi Tăşnad,
zonă din care localitatea Carei, luată singură, dă deja cantităţile şi valoriile comerciale maxime. Destul de intens şi, după cum vom vedea, relativ continuu este şi traficul comercial
desfăşu.rat pe valea Someşului, unde localităţi.le Baia Mare şi Satu Mare erau haltele comerciale mai de seamă.
Dacă aceasta este imaginea generală a intensităţii şi a valorii comerţului între Cluj
şi localităţile menţionate, în schimb, o situaţie oarecum nuanţată se desprinde din examinarea
repartizării pe ani şi localităţi a comerţului (Tabelul It).

Tabelul II
Repartizarea
Anul
1599
1611
1612
1614
1615
1617
1618
1619
1621
1622
1623
1630
1632
1633
1634
1635
1636

localităţilor

pe ani de înregistrare a transporturilor de produse agricole

I

şi

Localităţile

Oradea

Sălaj

Carei

Satu Mare
Baia Mare

Satu Mare

Tăşnad

Baia Mare
Oradea
Sălaj

"

Carei
Oradea
"

Oradea

Sălaj

Carei Baia Mare
Caransebeş

Crasna
"
" Baia Mare
Carei

Oradea
Sălaj
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Ţirund seamă de .menţiona.ta grupare pe zone geografice a rutelor comerciale, inclusiv
zona vestică reprezentată prin Oradea, observăm că, În esenţă, produse agricole şi vite erau
transportate pe toate cele trei rute, cu mai mare continuitate în cazul rutei vechi -tradiţia-,
naie, căreia i se alătură, în deceniile 2 şi 4, ruta someşană, iar -în deccniwl ,a,l patrulea şi
cea a Almaşului şi Crasnei. Faptu'! se explică prin dubla calitate a oraşolor-tîrg transilvane aîezate pe rute de comerţ extern, ele fiind În acelaşi timp centre (mai mici sa,u mai mari) zonale ale comerţU.lui intern şi etape ale schimbului de mărfuri cu centre comerciale de peste
hotarc3• Pe piaţa acestor oraşe-tîrg se vindeau, respectiv se cumpărau, şi produse destinate
schimbului comercial intern, ca şi mărfuri autohtone (ori tranzitate prin Tranwvania) care,
revîndute, urmau să fie scoase peste hotare, respectiv altele străine, aduse pînă acolo şi,
după revînzare, introduse spre centrele comerciale mai mari. în acest fel, înviorarea comerţului cu produse agricole şi vne în direqia Slovaciei şi Poloniei pe cele două ramificaţii
de nord-vest nu este însoţită de o încetare a traficului comercial pe ruta tradiţională Cluj:_
Oradea, deoarece, pe de o parte, se continuau relaţiile comerciale Între cele două oraşe, iar
pc ele alta, prin Oradea se făcea legătura cu Europa centrală, via Debrecen.
Totuşi, da.că trecem în revistă natura mărfu.ri:lor amintite (vezi Anexa), se cerc fă
o distincţie. Traficul de mărfuri spre Oradea este mai sărac cu cîteva produs~, decît,
În special, cel al Careiului. Spre Oradea nu găsim menţionate transporturi de animale, nici
de sare şi de vin. în ceea ce priveşte transportul de animale, acesta este înregistrat În mai
multe rînduri spre Carei: un transport de vaci şi boi în 1630\ unul de boi şi unul de cai
în 16335 , unul de cai în 1634 6, cai şi boi în 1635 7 , cai în 1636R. Sare se transpor:tă la Carei
În anii 16329 , 1633 10 , 1634 11 , 1635 1~, 1636 1\ iar vin În Sălaj în 163CH. Această situaţie
diferenţiată nu este Întîmplătoare. Oradea, poartă de ieşire şi în direcţia cîmpiei ungare,
era o piaţă de desfacere mai cu seamă pentru animalele provenite chiar din zona de cîmpie15, unde un rol remarcabiJ îl avea oraşul Debrecen, atît în domeniul creşterii vitelor, cit şi
al comercializării lor 16 . La fel, sarea constituia un articol mai degrabă de import, adus din

rntă

8 Vezi F. Pap, Comerţul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XV I l Îlz
registrele vamale (I), în ActaMN, XI (1974), p. 174-175; idem, Schimbul de măr/uri între
Cluj şi Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637), în ActaMN, XIV (1977), p.

374-375.
4
Arhivele Statului duj, Socotelile Orawlui Cluj (în continuare: ASC, SOC), 18 b,
IV, p. 57 (2 septembrie 1630: 79 vaci sterpe ~i 22 bo~ duşi la Carei).
5 ASC, SOC, 19, VII, p. 79 (17 mai 1633); idem, p. 80 (20 mai 1633).
6 ASC, SOC, 19, XI, fasc. 1, p. 9 (6 iunie 1634).
7
ASC, SOC, 20, I, p. 20 (3 septembrie 1635); idem, p. 25 (18 septembrie 1635;
două transporturi deosebite de animale înregistra,te în aceeaşi zi); ibidem .(19 septembrie
1635).
8 ASC, SOC, 20, VI, p. 6 (13 iunie 1636); idem, p. 16 (23 august 1636); idem,
p. 17 (30 august 1636); idem, p. 18 (4 septembrie 1636; 4 transporturi).
0 ASC, SOC, 19, VII, p. 17 (17 mai 1632).
to ASC, SOC, 19, VII, p. 96 (2 septembrie 1633).
11 ASC, SOC, 19, XI, fasc. 1, p. 19 ( 1 septembrie 1634; 8 transporturi m aceeaşi zi).
12 ASC, SOC, 20, I, p. 18 (30 august 1635; 4 transporturi În aceea5i zi); idem, p. 28
(18 octombrie 1635; 8 transporturi În aceeaşi zi).
13
ASC, SOC, 20, V, p. 13 (26 aprilie 1636; 2 transporturi); ASC, SOC, 20, VI,
p. 16 (21 ,august 1636; 4 transporturi); idem, p. 17 (30 o.ugust 1636); idem, p. 23 (20
octombrie 1636; 2 transpol\turi).
14 ASC, SOC, 18 b, IV, p. 41 (18 iulie 1630); idem, p. so (12 august 1630).
15 Cf. L. Makkai, Der ungarische Viehhandel (1550-1650), în Der Aussenhandel Ostmitteleuropas J450-1650, Koln-Wien, 1971, p. 501.
16
Idem, p. 492, 501.
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parte a Ungariei. Aveau căutare însă şi vitde exportate din Transilvania pe ruta
ele îşi aflau o bună piaţă de deifacere În sud-vestul Slovacici 17 •
1n ceea ce priveşte aducerea de mărfuri la Gluj clin aceleaşi localităţi, ea prezintă o
imagine mult mai palidă, decît transportul îndreptat spre acele localităţi. In general, nu se
aduc la Cluj mărfuri sau sortimenrte deosebite de cele scoase din oraş. De la Oradea se Înregistrează un transport de peşte sărat (1617) 18 , unul de slănină (1623) 19 , două de piper
(1632) 20 şi unul de griu (1632) 21 • De la Carei se aduce piper (1630) 22 • De la Baia Mare
gaS1m înregistraită aducerea de castane în două rînduri, în anul 1630 (singurul produs care
figurează exclusiv printre miirfurile aduse Ia Cluj) 23, din Sălaj se aduce in 1618 piele24, iar
de la Caransebeş se transportă la Cluj, în anul 1632, caş 25 • Raritatea şi nant.ra eterogenă
a produselor agricole adu.se la Cluj indică un caracter doar accidental al respectivelor transporturi. De altfel, raportul între cantitatea şi valoarea totală a mărfurilor agrico:e i~ite şi
cele ale mărfurilor intrate b Cluj este net În Lwo:i.rea celor clintii (vezi Tabelul III).

nord-vestică, căci

Tabelul I I I
Produse
I,ocalitatea

_ _N_Tr_._c_a,-z_un_·_1o_r__
intrate j ieşite

Oradea
Carei
Baia ~fare
Sălaj

Satu Mare
Tăşuad

Crasna
Caransebeş

Total

agricole

l

şi

animale

Val. ,·.unală (fi. d.)
intrate
ieşite

5
1
2
1

64
86
36
31
3
1
1

1

-

6,10
0,18
0,13½
0,35
-0,09

222

I 6,85½ I

-

10

intrate

şi ieşite

Preţ comcrc. (fi. d.)

I

118,02½
161,36½
24,44
14,57½
12,70
0,20
0,14½
331,45

intrate

ieşite

163,30
6,00
4,50
10,50
-

3488,82
4619,01 ½
729,01 ½
463,80
381,00
6,00
3,25

2,00

I

206.30

•

-

I

9690,90

Examinarea acestui raport confirmă concluzia care se impune şi din trecerea în revistă
a ~-.m;mentelor de produse agricole luate pe localităţile sau zonele transilvane cu care Clujul

avea relaţii comerciale, anume că scoaterea de produ~e agricole şi de animale din Cluj precump:ineşte mult faţă de aducerea mărfurilor simii.are în acest oraş 26 • Coroborate cu informaţiile despre politica economică a principilor Transilvaniei în perioada studiată, datele analizate confirmă constatarea de ordin istorico-economic privind tendinţa principilor Transilv.1niei oe a promova o politică de prevalare a exportului faţă de import 27 •
17
Cf. Pavd Horvath, Die Viehausfuhr aus der Siidwest-Slowakei in die europii.ischm,
osterreichischen und bohmischen Lander wahrend des Fiinfzehnjăhrigen Krieges, în Der
A.ussenhandel Ostmitteleuropas .. ., p. 512.
18 ASC, SOC, 14 a, XXII, p. 5 (17 ianuarie 1617).
19
ASC, SOC, 16, XI, p. 4 (29 ianuarie 1623).
20
ASC, SOC, 19, VII, p. 29 (1 iulie 1632); idem, p. 46 (16 septembrie 1632).
21
Idem, p. 29 (1 iulie 1632).
22
ASC, SOC, 18 b, IV, p. 23 (27 mai 1630).
23
Idem, p. 88 (28 noiembrie 1630).
24
ASC, SOC, 14 a, XXV, p. 44 (1 octombrie 1618).
2
~ ASC, SOC, 19, VII, p. 49 (9 octombrie 1632).
28 Cf. F. Pap, Cornuţul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în
registrele vamale (II), În ActaMN, XII (1975), p. 237-239, 241, 244-245.
21 Idem, p. 248.

https://biblioteca-digitala.ro

nun;

1N COMERŢUL CLUJULUI

353
Anexă

Circulaţia mărfurilor

între Cluj

şi localit1'1ţile

din vestul

nord-vestul Transilvaniei

A. Ora<lea
·1
:\1111.l, --~..

Produsul, cazuri
import

·I

1599

..

-

ca.1 I
rachiu 1
orez 1
piele 1
piele I

-

-

"

.,

--

·-

"

-

..

vin 3
brînz1'1 2
unt 1
ulei de

-

..

-

"

-

,,

--

Cantitate:?

export

nepreciz.
4 găleţi

½

cîblă

150 piei bou
250 piei Yaci si
juncani
'
8 butoaie
11 burdufuri
30 eiteli

"

--

"

--

sămînţă de
in 1
pîine 3
cozonac 2
făină 1
usturoi 1

1611

-

orez 1

2 „kantar"

H,J2

-

miere 1
rachiu 1

8
3

.. "

''

I Taxa vama.H'L I Preţul cimerciul

200 funţi
8 cîble
nepreciz.
5 cîble
nepreciz.

-

boi 1

49 boi

1617

-

miere 1
mie'd 4

31 găleţi
4 butoaie
( = 320 găleţi)
+ 70 găleţi
nepreciz.

"

"

peşte sărat

-

-

I

-

seu 1

J(î21

-

caş

1622

-

griu 1

1623

slănină

1630

--

..

1632

..

..
..
..
"

..

"

graşi

1

IGIS

--

1

----piper 1
-

-griu 2
-

1

caş 1
rachiu 1

-caş 7
miere I
sare 2
rachiu 4
orez 1
seu I

8,00

/240,00 J
[33,00"j
[4,50]

0,15

găleţi
găleţi

H-H4

6,00
[12,00]
[l,80]
[225,00]
[375,00]

1, to

-

"

0,18
0,40
0,06
7,50
12,50

31,53

20,00
['12,00J
11,00
[7,50]
2,00
949,80

o.so

[24,00)

0,24
0,30

Q.54

[7.20]
[9,00]
16,20

24,50

[735,00]

n,60

0,40
0,33
0,25
0,06

0,80
4,87

½

[24,00]
[146,20

½l

½

3,00
173,20

½

0,09

5,76

16 chintale

1,60

[48,00)

nepreciz.

0,09

3.00

40 cîble

2,00

160,00]

16 buc.

2,56

[76,80]

nepreciz.
1 ½ găleţi

0,12
0,15
0,27

2,00
[4,S0J

½ chintal
nepreciz.
7 X 40 găleţi
13 buc.
16 găleţi
1 .,kantar"
13 cîble
7 chintale

1,50
2,83½
21,00
0,13
2,40
0,25
1,95
1,12
31,18 ½
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[45,00]
63,00
[630,00]
[3,90]
[72,00]
[7,50]
[58,50]
[33,60]
913,50
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Oradea

Anu1

1633

..

..
1635

..

.

I

Produsul, cazuri
import

I

I

export
caş 3
rachiu 1
orez 2
brînză 1

nepreciz.
2 ½ găleţi
2 „kantar"
1 burduf

-

caş 1
1u.iere 1
orez 1

nepreciz.
5 butoaie a 40
1 „kantar"

-

caş 3
orez 1

-

-

-

I

Cantitatea

Taxa

vamală

2,85 ½
0,37½
0,75
0,13½
4,11 ½

găleţi

I

(contlţlunre)

Preţ

comefcial

63,50
[l l,20½]
[22,50)
3,00
100,201/z

0,18
15,00
0,37½
15,55 ½

4,00
[450,00]
[11,20½]
465,20½

0,99
2,25
0,37½
3,61½

22,00
[67,50]
[11,201/z]
100,70%

-1636

....

-

peşte sărat

Total

5

64

nepreciz.
6 „kantar"
1 1 tonă

124,12½

3672,12

9,00
10,00
-19,00

[270,00)
[300,00]
570,00

B. Carei
1599

..

-

-

miere 3
rachiu 2

1619

-

mied ·•·1

1630

..
....

-1632

....

...
..

1633

...
....

-

boi i
caş 1
orez 1
vaci 1
slănină

-

-

1
mied 1
sare I
rachiu 2
orez 1
slănină

-

boi 1
2
miere 2
sare 2
cai 1

,,~,-·re-·

1

caş

-

-

15

-

piper 1

caş

I

4 ½ butoaie
100 găleţi

1

găleţi

nepreciz.
22 bucăţi
nepreciz.
4 „kantar"
79 vaci sterpe
1 bucată

nepreciz.
10 găleţi
8 buc.
6 găleţi
4 „kantar"
4 buc.

4 buc.
nepreciz.
75 găleţi
115 buc.
2 buc.
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0,28

[8.40]

0,18
22,00
0,18
1,00
31,60
0,06
55,02

6,00
[660,00]
6,00
[30,00]
[948,00)
2,00
1652,00

0,06
0,121/1
0,08
0,60
1,50
0,12
2,48½

2,00
[3,70 ½]
[2,40]
[18,00)
[45,00]
[3,60]
74;70 ½

6,00
0,38½
5,62½
1,15
3,00
16,16

[180,00)
8,50
[168,70 ½]
[34,50]
20,00
411,70½
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Carei (continuare)

Auull
1634

...
..
"

1635

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

Produsul, cazuri
import

-

-

-

1636

.."
"

nepreciz.
365 buc.
1 „kantar"
400 piei argăsite oaie
2 buc.

caş 1
sare 8
orez 1
piele 1
·cai 1

-

-

I

Cantitatea

export

I
I

I

Taxa

vamală

0,09
3,65
0,37
3,00
3,00
10,11

I Preţ

comercial

2,00
[109,50]
[11,20 ½]
[90,00]
20,00
232,70 ½

½
½

[360,00]
36,50
[1,80]
[187,50]
[67,50]
10,00

boi 3
caş 5
mied 1
sare 12
orez 2
cai 1
cai + turtă
dulce 1

8 buc.
nepreciz.
3 găleţi
625 buc.
6 „kantar"
1 cal „bun''

12,00
1,64
0,06
6,25
2,25
1,50

nepreciz.

0,85
24,56

½

19,00
682,30

caş 6
mied 1
sare 9
cai 7

nepreciz.
17 găleţi
450 buc.
13 cai „buni"

4,58
0,34
4,50
24,50
33,92

½

113,00
10,20
[135,00]
[735,00)
993,20

½

½
I

Total

161,54

86

1

½

I
I

I

4625,01

½

C. Baia Mare

-

miere 1

55

1614

-

caş

1

1615

-

caş

2

1612

--

găleţi

1, 10

[33,00)

nepreciz.

0,06

2,00

nepreciz.

0,46

•

½

..

-

-

mied 2
griu 1

112 găleţi
43 cible

2,22 ½
2,19
4,41 ½

1618

-

caş 1
orez 1

nepreciz.
1 „kantar"

0,24
0,25
0,49

' 1630

-

caş 3
drez 3

nepreciz.
2 ½ ,.kantar"
+ nepreciz.
nepreciz.

0,90
0,68

1617

..

..

..

-

castane 2

-
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0,13
1,72

15,50
[66,70 ½]
[65,70)
132,40 ½
8,00
(7,50)
15,50

½
½

30,00
20,70

½

4,50
55,20

½
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Ilaia l\Jare (continuare)
Anul 1---P_r_o_d_us_1~1l_,_c_a_zu_r_i_ _
import
export

Cantitatea

Taxa

vamală

I Preţ

comercial

.

1632
"

-

-

"
"

--

1633
-

"

1634

-

caş 2
miere I
orez 2
slăninii

0,40
8,00
0,56
0,12
9,08

nepreciz.
4 X 40 găleţi
I ]/
12 ,,kantar"
4 buc.

I

40

~/2

~/:!

9,00
[240,00)
[16,80)
[3,60]
269,40

miere I
orez 3

2 „kantar "

3,00
0,75
3,75

orez 6

4

,,kantar"

1,73

caş l
orez 2

nepreciz.
l )12' ,,kantar"

0,09
0,57
0,66

2,00
[17, 10 I
19,10

caş l
orez 1

nepreciz.
l ,,kantar''

0,72
0,37 ½
1,09 ½

16,00
[11,20 ½I
27,20 ½

găleţi

~'2

[90,00]
122,50)
112,50

~12

51,70

--1635
"

1636
"

Total

-

-

---

2

36

D.

1599

-

-

piper 1
l
miere 1
rachiu 1
griu 1
brinză 1
făină 1

1 „kantar"
10• [buc.?]
2 tone
3 găleţi
24 cible
3 burdufuri
14 cîble

1618

-

rachiu 1
-

8 găleţi
7 buc. p.

..

1630

...
..

piele 1

-

733,51

2,00
0,15
0,57
0,30
1,20
0,30
0,70
5,22

[60,00)
5,00
19,00
9,00
36,00
9,00
21,00
159,00

0,80
0,35

Us

[24,00)
[10,50]
34,50

0,90
0,20
2,25

30,00
[6.00]
[67,50J

0,36

18,00
121,50

]/

ti

Sălaj

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

caş

24,57 1/,
,_

I

caş 4
mied 1
vin 2

.

vacă

nepreciz.
15 găleţi
1 butoi + 100

găleţi

peşte sărat

1

1

tonă
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Sălaj

Anul

I

Produsul, cazuri
import

-

1636

..

caş 4
mied 6
rachiu 4

-

.

export

-

I

nepreciz.
108 găleţi
11 găleţi

:HI

l

Total

Cantitatea

Taxa

(continuare)

Yamală I Preţ

comercial

1,03
2,16
1,65
4,84

½
½

45,00
64,80
49,50
159,30

14,92

½

474,30

E. Satu Marc
·----- -------· ..
1599

-

miere 1
rachiu I

3 jum. ele butoaie
87 găleţi

--

miere 1

2 lmt.

-

..

1612
Total

a

40

3,00
8,70
-11,70
--

găleţi

1,00

F.
1612

-

Total

-

mied 1

[30,00J
381,00

12,70

3

-

[90,00 J
[261,00 J
:351,00

Tăşnad

găleţi

20

1

0,20

[6,00]

0,20

[6,00_j

G. Crasna

--

1633

--Total

-

I
I

caş

1

nepreciz.

I

H.
1632

caş

1

--Total

1

I
I

-

I

0,14

½

I

3,25

1·

0,14

½

I

3,25

0,09

I
I

Caransebeş

nepreciz.

--

0,09

2,00
2,00

FRANCISC PA l'
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ROUTES COMMERCIALES ET LOCALIUS TRANSYL VAINES DANS LE COMMERCE
DE LA VILLE DE CLUJ AVEC DE PRODUITS AGRICOLES ET D'ANIMAUX
(le MOITII:: DU XVIIe Slf:CLE)
(Resume)
Apres avoir presente la quantite et la valeur du commerce avec de produits agricoles et
d'an.imaux, deroule par l'intermede de )'office douanier de Cluj (voir Terra nostra, IIl/1973,
pp. 345-356), l'auteur analyse en detail le commerce avec le meme sorte de marchandises,
entre ladite ville - l'un des importants centres commerciaux transylvains au:c XVl 8 -XVIIe
siecles - et Ies autres villes de la Transylvanie. Parmi Ies routes pratiquees, celle traditionnelle (vers l'Ouest, par la viJle d'Oradea) est doublee par l'une dirigee vers le Nord-Ouest,
en liant - par deux derivations -, plus counement que l'autre route, la Transylvanie avec
la Slovaquie et la Pologne. Cest specialemcnt dans Ies ze et 4e decennies du XVIIe sicde
que Ies trois voies sr juxtaposcnt. L'anaJyse de la quantite et de la valeur des marchandise~
t ransportees entre Cluj et Ies autres localites transylvai'!ll~S montre que Ies tramports contenant
Ji: produits agricoles et d'animaux, de Cluj vers d'autres villes de la Transylvanie, dep.assaient
consideria.blemcnt la valetll! et le nombre de cas dont de telles marchandises furent apportees
a Clu1.
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O SIGLA DE MEŞTER - DOI ARGINTARI TRANSILVANENI
DIN SECOLUL AL XVII-LEA

Este bine cunoscuta importanţa siglei de meşter În cadrul cercetării argintăriei medievale, în majorita.tea uzurilor ea dovedindu-se hotărîto.ue în stabilirea paternităţii unui obiect
din metal preţios. Folosirea ei în cadrul breslelor din Transilvania se generalizează În secolul al XVI-iea, în urma privilegi11.1J.ui emis la 26 ianuarie 1504 de către regele Vladislav1,
prin care, la cererea meşterilor sibieni, aceasta impune obl1gativitatea însemnării obiectului
finit cu poini;onul propriu al executantului. Prezentarea grafica şi conţinutul scriptic sau
simbolic al siglei era la libera alegere a meşterului, care se bucura şi de dreptul de a o
lăsa moştenire urmaşilor săi. Cu rare excepţii, sigla meşterilor transilvăneni era compusă
din iniţialele numelui şi prenumelui său. Sînt lesne de Înţeles considerentele economice şi sociale de breaslă care au dus la ideea necesităţii însemnării obiectelor de argintărie cu astfel
de sigle şi nu intenţionăm, În cadrul acestor rînduri, să insistăm asupra lor.
La începutul secolului nostru, colecţionarea siglelor a căpătat o importanţă deosebită,
numeroase studii ale literaturii de specia.li•tate fiind dedi·cate acestora. Cu toate acestea,
multe dintre ele au rămas încă neelucidate ca apartenenţă sau datare, simţindu-se În continuare lipsa unui catalog complet care să uşureze munca istoricilor ce s-au dedicat acestui domeniu al artelor. încercările mai vechi Încep să se dovedească depăşite, fiind vorba În majoritatea _cazurilor de simple Înşirări şi reproduceri ale insemnelor folosite de me5terii aparţi
nători uneia sau alteia dintre breslele din TransiJvan.ia; noile studii au scos la iveală multe
confuzii, pentru a căror lămurire necesitatea reluării anumitor probleme se impune de
la sine.
In aceste condiţii, nu ni se pare lipsită de interes încercarea· de a elucida problema
unei sigle, ce apare des pe piese de argintărie din secolul al XVII-iea şi care a fost de-a
lungul anilor identificată cu doi meşteri argintari aparţinători unor bresle diferite. Este
vorba despre sigla cu iniţialele DB, prezentate sub forma unor majuscule latine, dintre ca:re
litera B se Înscrie în litera D. Poim;onul care se circumscrie acestor iniţiale prezintă mai
multe variante: rotund, oval, cu marginile cre~tate eu:. Cei doi meşteri argintari în discuţie
sînt Daniel Bloweber, membru al breslei din Braşov şi Daniel Brassai, meşter clujean.
Înainte de a trece Însă la dezbaterea problemei propuse, trebuie să amintim că această
combinaţie a iniţialelor DB În cadrul siglei nu a fost folosită numai de către cei doi
meşteri pomeni\i, fapt pe care dorim să-l subliniem pentru a evi,ta de la început unele confuzii ce ar putea decurge din compararea acestor poini;oane. Orfevrarul care posedă o siglă
asemănătoare cu cele pe care le-am lu.1t În discuţie, este de data aceasta membru al breslei
din Sibiu şi îşi desfăşoară activitartea în secolul al XVI-lea. T. Gyarfas 2, publicînd în anul
1910 lista meşterilor argintari sibieni, pe care îi identifică după tabla cu sigle a breslei respective, îl pomeneşte şi pe Daniel Bulkesch, care intră în corporaţie în anul 1580. V. Roth 3
1

T.

Gyarfas,

A

nagyszebeni

otvosăk

, mesteriegytablaja,

m

ArchErt,

XXX,

1910,

p. 408.
2
3

Idem, p. 410, fig. 39.
V. Roth, Kunstdenkmăler aus den sachsischen Kirchen Siebenburgens, I. Goldschmiedearbeitt:n, Sibiu, 1922, p. 225, planşa 180, fig. 4 1 sigla de meşter pe planşa 199, fig. 84.
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ne face cunoscută o cană cu capac ele I.a bi.serica evanghelică din Mediaş, foarte frumos realizată din punct de vedere tehnic şi artistic, datată În anul 1589, pe care o atribuie acestui

pe cînd Gyarfas îl identifică cu posesorul unei sigle (fig. 1, a) m care
descris anterior, doar forma poins:onului deosebindu-ie de cefe pe care dorim să le dezbatem pentru elucidarea problemei celor doi meşteri
din secolul al XVII-iea, Roth .publică 6igla de pe cană (fig. 1, b), care însă nu se aseamănă
cu cca dată de Gyarfas decît prin faptul că posedă aceleaşi iniţiale. A. Resch 4 dă o siglă
cc se aseamănă foarte mult cu cea pc care o găsim la Roth, deosebindu-se doar forma poini;-om:hi cc Încadrează monograma (fig. 1, c).
meşter sibian. Dar,

iniţialele se Înscriu una într-alta în felul

Chiar dacă toate aceste descifrări şi atribuiri sînt corecte, nu csre primul caz cunoscut
cînd un meşter foloseşte mai mukc sigle, mai mult sau mai puţin asemă:nătoare Între ele; pen·tru noi are importanţă doar prima variantă, în cadrul cărci,a combinarea iniţialelor luate În
Jiscuţie se aseamănă cu cea a siglelor folosi-te de Daniel Blowcber şi Daniel Brassai. Meşte
rul sibian este însă despărţit în timp de o jumătate de secol de primul şi de un secol Întreg de al
doilea argintar, deci nici un fel de identificare Între ei, pe baza siglelor, nu poate fi Încercată. Am
amintit totuşi şi această variantă folosită de Daniel Bulkesch, pentru a atrage atenţia
a~upra posibifoăţii de a greşi, În cazul În care am av~a în swJiu o pi.::să astfel semnată,
dar nedatată şi fără clemente ornamentale care să facili,teze Încadrarea ci în timp; analiza
atentă a formei În care se Înscriu iniţialele de siglă se dovedeşte astfel obligatorie şi hotă ritoare.

O Încercare mai nouă de atribuire a siglei DB ne vine din partea arcetătorilor maghiari\ sub forma unei supoziţii ce lasă cîmp deschis pentru eventualele di&cuţii pe această
temă. Vorbind despre meşterul argintai- llcl.:nyesi Gyorgy, care activează În jurul anului
1685, se aminteşte că nu em: exclus ca şi sigla DB să o fi folosit tot ci, afirm.iţie neargument.nă, mai ales că ni<.·i prenumele de Gyorgy nn justifică D-ul <l:n monogramă, astfel că
momentan nu o putem lua În considerare. Sîntem datori totuşi să atragem atenţia .asupra unui
fapt care ne-ar putea obliga, eventual, să revenim cu o altă ocazie asupra acestei probleme:
13elcnycsi Gyorgy este orfl!vrarul de curte al principelui Mihail Apafi şi în acelaşi, timp
directorul monetăriei din Făgăra5, ora5 unde lucrează mult 5i la comanda lui Mihail Ti:>leki.
Or, multe dintre piesele executate de către Daniel Brassai şi la care vom reveni ulterior,
~înt lucrate la comanda principelui Ioan Kcmeny şi a soţiei acestuia, descendentă a familiei
Telcki. Stadiul actual al cercetărilor nu ne permvte Însă să tragem deocamdată nici o conch17_ic, mai ales că sigla cunoscută pentru meşterul Belenyesi nu are nimic comun cu cele
m discuţie.
Revenind la problema p.-: care ne-am propus-o iniţial, să trecem mai întîi in revistă,
pc scurt, piesele atribuite de-a lungul anilor celor doi meşteri din secolul al XVII-iea, care
semnează C'J sigla ce conţine monograma DB.

T. Gyarfas 6 , care -

după cum am văz11t anterior -

se ocupă şi de meşterii sibieni,

publică În anul 1908, pc baza unui manuscris, lista argintarilor care erau membri ai breslei

din Braşov În secolele XVII-XIX, printre ci pomenind şi pc Daniel Blauwcber, care devine
mqter în 12 iunie 1628, murind la 31 ianuarie 1646. Fiind vorba despre o simplă enumerare a membrilor corporaţiei bra5ovcnc şi stabi.Jirca anilor Între care activează ace.5tia, nu
,c face nici o ,referire la vreo piesă lucrată de acest meşter sau la ~igla folosită de c,l.
4

1927,

A. Resch, M,ircile de /abric,i ,1/e argintarilor saşi di11 Tramih·a11ia, m CNA, VIII,

f· 13.
6

A. Za.dor şi I. Genthon, Muveszeti lexikon, Budapesta, 1975, p. 197.
T. Gya.rtfas, Rigi brassai i:itvi:isi:ik, în ErdM, nr. XXV, 1908„ p. 382.
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Tot ca membru al breslei din Braşov îl pomeneşte în anul 1922 V. Roth 7 , numele lui
tra.nscriindu-1 sub forma de Bloweber, anii de a~tivitate a lui fixîndu-i Între anii. 1628-16't8.
El publică şi sigla de meşrer (fig. 1, d), pe care o găseşte bătută re o parenă d atată îri
anul 1634.
În continuare A. Resch 8, publicînd în anul 1927 o listă de meşteri argi ntari saşi din
diferite -centre a.!e Transilvaniei, a căror sigle le-a colecţionat de-a lungul anilor, pom eneş te
şi pe Daniel Bloweber, ca activînd În cadrul breslei braşovene Între anii 1628-1648. Ca
ş i Gyarfas, el se rezumă la o înşirare fără exemplificări d e piese executate de către cei
pomeniţi ; sigla pe care i-o atribui~ este monograma cu binecunoscuta combinare a iniţi a
lelor, fără ni,ci o încadrare însă (iig. 1, e).
In sfîrşir, trebuie să mai amintim cele trei pahare publicate În ultimii ani de C. N icolescu9, care p oartă şi ele sigla DB, dtnt.re care prime'.e două, foarte ase:nănă·toare ca for m ă
şi elemente ornamentale, se găsesc la Mănăstirea Dintrunlemn şi respectiv la Mănăstir e a
Trei Ierarhi, acesta din urmă fond datat În a.nul 1631 ; evident că ambele au fost exerntate
la comandă primit~ de peste munţi. Al treilea pahar se găseşte la Braşov ş i se deosebeşte
esenţia,l, atît ca soluţii tehnice cît şi stilistic, de celdahe două . Forma poinc;onu lui ce încadrează iniţialele de siglă se deosebeşte puţin de cele văzute anterior (fig. 1, f).
Deoc amdată atÎ·t despre prima variantă de a,tribuire a siglei DB ; În cele ce urmeaza
vom mai reveni asupra ei.
La Arhivele Staitud.uii din Cluj-N~poca s-aill
iregi~e a:e breslei :mr,ar.ilor u111de au
fost 3nscrişi meşteri ce făceau parte dun brea'SJ.a
clujeană în scoolcle XVI-XVIII. Pmnre ei fi~urează şi D ani-el Brassiai, am intit de~a 1lunguJ anilor În cadru:! liitera,rurii de speoÎJaJi,ra:te de că,tte
J. Novak, E. Koszeghy ş,i ,aJţi~ 1 J.
In ultirni.i -ani, M. Bunt.a 11 reia ceroe-tiirile privind meşterii a.W'airi apa:rţină·tori breslei din CIL~j
şi lu,arăruJk lor, dînd publiciităţiu multe piese de
airgi.nităr.ie semnaite c<U sigla identifi,ca:tă şi de ea tot
cu meşterul Da.miel Br-a.ssa.i (fig. 1, g, h, ii). O a1!1tă
serie de obiecte laice şi eclez:Îlastâce din metal preţios, ce nu posodă siglă de meşter, ,s înt atribuite
de cănre ceroetătoare aceluiiaş,i meşter, pe baza unor
ana>logii stilistic·e.
De daica a:ceasta ni se pare neoesa,r ca, mă
cair În -weacăt, să Înceocăm -a relua a,n,a!Ji:z:a unei
piirţi dim piesele ,a,tflÎhlllÎite d e M. Bt111ta meştoru:lni
clujean, pentru a reveni apoi asupra problemei iniţiale. Nu dorim să .reluăm diisouţia în kgitură cu
paharele, tăv,iJe şi recipierutuJ perutru nwroden.ii, caire

păstrat două

a

b

C

d

e

f

g

h

i

(1) Sigle de meşter cu iniţialele DB
folosite de către Daniel Bulkescb, Daniel
Bloweber şi Daniel Brassai

7

V. Roth, op. cit., p. 277.
A. Resch, op. cit., p. 5 .
9
•
C. Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în ţările romane (sec. XIV-XIX), Bucureşti, 1968, p. 70.
19
J. ~~v~k, __.,-ţ kolozsva~~ ~tvosce,h a XV/1/.-ik szazadig, Cluj, 1913, p. 18; E. Koszeghy,
Mag_-v~~orszagi otvos1egyek _a koz_ep~ortol 1867-ig, Budapesta, 1936, p. 170.
M. Bunta, Aurari clu1m1 şi .operele lor (sec. XVI-XVII), în ActaMN, XIIL,
1976, p. 329-350.
8
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se găsesc la Muzeul Naţional din Buda.pesta şi_ pe care nu am avut posibi.ilitatea să le vedem.
Ne vom referi doar la cele ce se găsesc în Cluj-Napoca. Menţionăm, de asemenea, că· nu
intenţionăm să c-0n~tăm în nici un fel valabilitatea concluziilor cercetătoarei, ci doar să
atr,agem arenrua asupra unor eventuale nelămuriri rezukate în wma anailizei suparfJ!oi,aJ.e
a pieselor În discuţie, care, preluate pc urmă de către literatura de specialitate, pot duce de-a
lungul arul.or la confuzii.
Este vorba În primu.I rînd despre piesele de la biserica reformată nr. I diin Cluj-Napoca. Dintre cele trei căni hexalobate (fig. 2) ce se găsesc în proprietatea acestei parohii,
două au bătută pc fund sigla cu iniţialele DB; a treia este opera unui alt meşter, tot
membru al breslei din Cluj. Pe baza unor analogii - neprecizate, rezultate în urma unei
analize pe ca.re am putea-o numi „la prima vedere" - sînt atribuiie tOt Jui Daniel Bras~ai alte două piese de la aceea~i biserică, ce formează Împreună o garnirtură, anume o cană
rn c.ip::i.: şi cioc de turnare }i o tavă ovală de dimensiuni mari. Acestea din urmă nu au
~iglă

d!

meşter 1 2.

Ai::i am dori msa sa revenim la ceea ce numeam analiză la prima vedere; da, într-ade-

''J.!, h prima vedere, cele două piese din urmă se aseamănă foarte mult din punct de vedere
<ti !:<tic rn cele două căni semnate cu sigla de meşter DB, folosind aceleaşi tehnici de prelucrare a metalului şi În mare acelea.şi elemente ornamentale, interpretate într-o manier:i de
stilizare foarte apropiată. Dar, tot a5a, foarte asemănătoare Între ele sînt ,toate cele trei
căni hexalobate cu capac, dintre care, totuşi, după cum s-a mai amintit, numai două sînt
lucrate de către meşterul Daniel Brassai, iar a treia poartă sigla de meşter RB, identificat."i
de către autoare cu meşterul clujean V alcntinus Radccius 13 •
Jn fond, este vorba despre soluţiile tehnice şi clementele ornamentale preferate în
cadrul argintăriei baroc din Transilvania, pe care le regăsim pe multe obiecte aparţinînd
altor meşteri clujeni sau unor meşteri aparţinînd altor bresle de aurari din Transilvania sau
chiar din străinătate.
Lucrurile se complică şi mai mult, dacă amintim că la biserica reformată nr. II din
Cluj-Napoca se găsesc alte două căni hexalobate de capac 14 (fig. 3), la fel de asemănătoare ca
formă, manieră de tratare tehnică şi elemente decorative cu celelalte trei căni amintite anterior; una dintre ele nu posedă siglă de meşter, iar cealaltă arc sigla compusă din iniţialele
12

Idem, p. 340.
Idem, p. 335-356.
Vom descrie pe scurt, de fiecare dată, piesele noi, pe care le introducem în discuţie
pentru exemplificarea argumentelor.
A. Cană cu capac din argint aurit, turnat, ciocănit la rece, mătuit, cizelat, gravat.
Are o bază festonată, hexalobată. Corpul cănii, tot hexalobat, este Împărţit În şase sectoare
vert~ca1le, dintre care trei sînt simple, doar mătuite, alternînd cu altele trei ce po.a,rtă ornamente
cizelate compuse din' vrejuri şi flori, dispuse în cartuşe baroc. Capacul are tot şase lobi,
corespunzînd celor de pe corp, trei mătwţi şi trei decoraţi cu flori şi fructe. Butonul capacului este în formă de con de brad. Toarta foarte evazată, terminată În volută, este decorată
cu o hermă turnată.
Nu are siglă de meşter.
Dimensiuni: î = 29,5 cm; D
15,2 cm; d = 12,3 cm; G = 1595 g.
Nr. inv. 51.
B. Cană cu capac din argint aurit, turnat, ciocănit la rece, mătuit, cizelat, gravat.
Forma se aseamănă cu cea a cănii descrise anterior. Ornamentele dispuse În cartuşe baroc
se compun din flori, fructe şi mascheroni. Toarta esre decorată cu o hermă turnată, cu capul
globular desprins de pe minerul propriu-zis. BL!tonul capacului lipseşte. Pe fundul cănii
este bătută sigla de meşter, pe care M. Bunta (op. cit., p. 343-344) o regăseşte pe o cană
cu-,·~pac afl.ată În proprietatea Muzeului. Naţional din Budapesta, descifrînd-o PH şi identificînd-o cu persoana aurarului clujean Huszar Peter.
· · · · Dimensiuni: î
.30 cm; D = 16,6 cm; d = 13,6 cm; G = 1985 g.
Nr. inv. 48.
·
13
14

=
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PH. La această a doua parohie reformată se mai găseşte o patcnă simplă 15 (fig. 4, a) lucrată de posesorul sig:lei DB, fapt confirmat de sigla pe care o poartă, şi o altă piesă, de
data aceasta un potir 16 (fig. 4, b), pe care dor~m să-l punem În discuţie datorită inscripţiei
din ca.re reiese că a fost donat bisericii reformate din Cluj de către principele Ioan Kemeny
şi soţia sa, Anna Teleki, în anUll 1685. Acest lucru ni se pare important deoarece în acelaşi
an şi datorită aceloraşi donatori a ajuns biserica reformată nr. I În posesia celor două căni cu
sigla DB, inscripţii,le lor fiind asemănătoare cu cea a potirului amintit.
Ceea ce pînă acum s-a omis din literatura de specialitate, este fapt11! că toate piesele
mai sus amintite au făcut parte împreună dintr-o mare donaţie 17 , Într-o perioadă cînd principii Transilvaniei sprijineau cultul reformat În defavoarea catolicismului; o parte dintre ele
au ajuns la o altă adresă mult ulterior, după ce la Începutu! secolului al XIX-iea se construieşte În Cluj încă o biserică reformată, bunurile primite ajungînd să fie împă.rţi1 te 18 •
Astfel privind lucrurile, obiectele de cult din metal preţios pomenite, la o analiză
istonic:a sau artistică a lor, nu pot fi luate disparat, ci doar în ansamblu. Pentru că, dacă
ele au făcut obiectul unei donaţii în comun, ele au fost tot împreună obiectul unei comenzi
adresate breslei aurarilor din Cluj. Or, în acest caz, prea puţine analogii - mai ales superficial observate pot da indicii valabile pentru atribuirea lor unuia sau altuia dintre
meşterii breslei clujene, chiar dacă avem cunoştinţă despre faptul că unul sau altul dintre
principii Transilvaniei preferau periodic pe unul sau altul dintre meşterii mai vestiţi 1 9,
mărimea comenzii depăşind de data aceasta posibilităţile de execuţie ale unui singur meşter.
f;.ptul este adeverit şi de observaţia că, dintre piesele pomenite, ce poartă sigle de m~ter,
nu toate sînt semnate de acelaşi.
Pe de altă parte, simpla asemănare a unor obiecte laice sau de cult din metal pr·eţios,
uneori chiar identitatea unor detalii, nu ne pot permite atribuirea lor aceluiaşi meşter, în
15 Patenă

de dimensiuni m1c1 - D = 21 cm; G = 155 g. -, cu trei inele marginale
În relief, din argint aurit, turnat, gravat. Sigla DB este aplicată În relief pe fundul piesei.
Forma ei circumscrie litera D din siglă.
Inscripţia de donaţie este pe marginea inferioară, gravată În limba maghiară, cu majuscule latine: KOLOSVARI . ORTHODOXA . ECCLESIA . SZAMARA . LEGAL T .
ARANYAS. EZUST. TANGYER.
Nr. inv. 57.
16 Potir din argint aurit, turnat, cizelat, traforat, gravat. Prezintă o talpă hexa:lobată,
picior prismatic, fus cilindric scurt, Întrerupt de nodul sferoidal turtit. Marginea verticală
a tălpii are o friză traforată de patru lobi înscrişi În cerc. Piciorul are faţetele decorate rn
vrejuri şi flori. Cupa netedă, fără paner, este supradimensionată faţă de celelalte proporţii
ale potirnlui (posibil ca ea să fie opera unei refaceri ulterioare).
Pe marginea inferioară a tălpii este gravată inscripţia de donaţie, În limba maghiară,
cu majuscule latine: TEKINT rETES] . NAGY [SAGOS] . KEMENY . JANOS . ES .
HAZAS . TARSA . TEK [INTETES] . NAGY [SACOS] . TELEKI . ANNA . CSINALTATTA . A . KOL [OSVARI] . ORTH [ODOXA] . ECC [LESIAN] AK . 1685.
Nu are siglă de meşter.
Dimensiuni: î = 24,2 cm; D = 11,6 cm; d = 11,3 cm; G = 495 g.
Nr. inv. 57.
17
Posibil ca dintre piesele ce au făcut obiectul acestei donaţii să fi făcut parte şi
patena descrisă, chiar dacă inscripţia nu pomeneşte şi numele donatorilor şi alte obiecte
de cult din secolul al XVII-lea de la cele două biserici reformate din Cluj-Napoca (poate
chiar şi cana cu tavă ovală pomenită deja În cadrul studiului de faţă), dintre care o parte
au fost deja publicate de M. Bunta, restul urmînd să vadă lumina tiparului cu o altă ocazie.
18 Este singura posibilitate de a explica existenţa unor piese din acelaşi an, donate de
aceleaşi persoane, la două biserici diferite, dintre care una a fost construită mult ulterior
anului donaţiei. Sînt dealtfel nenumărate În ţară exemplele, cînd o biserică nouă este înzestrată cu obiecte de cult din patrimoniul alteia mai vechi din aceeaşi localitate.
19
J. Novak, op. cit., face dese referiri la astfel de preferinţe manifestate faţă de
anumiţi meşteri clujeni.
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lipsa unor argumente mai hotărîtoare - siglă identică, documente ale vremii care să ateste
acest fapt sau alte indicii - , deoarece este foarte bine cunoscut obiceiul de a folosi acelaşi
upar de toartă, buton de capac etc., de către doi sau mai mulţi meşteri ai aceleiaşi· bresle,
tipar cc putea fi uneori chiar un bun comun al întregii corporaţii. Acest ,tipar putea fi
confeqionat În cadrul breslei, sau putea fi cumpărat de la altă breaslă din ţară sau din
stramatate. Iar obiceiul calfelor de argintari, care trebuiau să-şi efectueze aşa-zisa „pribegiea
înainte de a deveni meşteri, in cursul căreia cutreierau centrele cu puternice bresle de
aurari din ţară şi din Întreagă Europa, nu îl mai dezbatem, deoarece a fost În repetate
rînduri amplu descris 20 • Amintim doar că aceştia se Întorceau cu colecţii Întregi de desene
de forme şi ornamente, care uneori influenţau întreaga lor creaţie ulterioară. Şi atunci, În
cc măsură unele analogii de formă sau clemente decorative mai pot permite atribuirea mai
multor piese aceluiaşi meşter În lipsa unor dovezi mai concludente?
Nu dorim însă, prin aceste rinduri, s,"i minimalizăm roLrtl argumentelor de ordin stilistic
sau al analogiilor de acest fel, nici s,i dăm Loc concluziei c.'i singurul indiciu absolut sigur
pentru identificarea lucrărilor unui meşter L-am considera a fi doar sigla; procentajul pieselor
cc deţin o astfel de siglă de meşter est~ mult redus faţă de cel al obiectelor d;n metal preţios nesemnate, şi adoptînd o a~emenca poziţie rigidă, cercetătorii care 5e ocupă de orfevrăria
mcdii:vală s-ar vcd'-'.a în imposibilitatea de a aborda cu şanse de reuşită o marc parte din
materialul ex:stcnt. Dorim doar să subliniem necesitarea de a co~obora argum~ntele stilistice
cu alte date, atunci cînd le avem la dispoziţie, mai ales cînd cercetăm probleme legate de
argintăria clujeană, care a fost insuficient abordată pînă acum, fiecare informaţie nouă primind deci o valoare deosebită.
Problema atribuirii lui Daniel Brassai a cănii şi tavei ovale fără siglă, de la biserica
reformată nr. I din Cluj-Napoca, În lipsa unor argumente mai convingătoare, rămîne deocamdată, după părerea noastră, deschisă.

Revenim la problema siglei de meşter Dll şi a posesorilor ei, cunoscînd acum deja materialul astfel semnat pe care î,l avem la dispoziţie. Rămîne să încercăm a explica, de ce
doi argintari aparţinînd unor bresle deosebite şi la o distanţă În timp destul de mare
unul de celălalt - Danid Bloweber activează în prima jumătate a secolului, iar Daniel
Brassai În a doua jumătate - folosesc totuşi aceeaşi siglă. Căci, cei 67 de ani ce se scurg
între prima pomenire în anul 1628 a meşterului braşovean, pînă la ultima pomenire în anul
1695 a meşterului clujean, exclud de la Început po·s~brlitatea de a postula existenţa unui
singur meşter care a folosit această siglă, identificat fiind în mod arbiuar de către diferiţii
autori cu unul sau celălalt dintre posesorii amintiţi ai unui nume ce Începe cu iniţialele siglei.
Este vorba deci despre doi meşteri diferiţi, cu sfere de actiivitate distincte, bine delimitate în
timp şi spaţiu.
Cum se face, totuşi, că cei doi meşteri folosesc aceeaşi siglă? Deoarece, o subliniem
încă o dată, micile deosebiri În forma poin1,onului ce încadrează aceeaşi combinaţie a iniţia
lelor DB nu dau indicii suficiente pentru identificarea uneia sau alteia dintre forme cu unul
sau altul dintre meşterii în disouţie. Pe d~feritele piese atribute lui Daniel Brassai forma scumlui de" siglă este uneori rotundă, alteori ovală, iar alteori cu marginile crestate; această
din urmă formă apare Însă şi pe piese atribuite lui Daniel Bloweber, piese datate din prima
jumătate a secolului al XVII-iea, excluzînd astfel posibilitatea vreunei confuzii.
Am amintit la începutul studiului de faţă că forma şi conţinutul siglei de meşter erau
la libera alegere a acestuia şi că ele puteau fi moştenite ca atare de către urmaşi. Se cunosc
şi cazuri cînd sigla utilizată de tată şi fiu, membr,i ai aceleiaşi bresle, este identică, şi cazuri
cînd ea este diferită, în esenţă sau în mici detalii.
20

Vezi, de exemplu, V. Guy Marica, Sebastian Hann, Cluj, 1972, p. 14-16.
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DOI ARGINTARI

Trecem pc:;tc posibilitatea ca asemănarea siglelor folosite de cei doi argintari să fie
pur şi simplu doar un rod al Întîmplării, dar ea rămînc totuşi amintită. Căci cum am putea
altfel explica asemănarea pe care ea o prezintă cu sigla utilizată de sibianul Daniel Bulkesch?
Sau, poate că În problema combinării literelor de monogramă În scutul siglei îşi spunea cuvîntul şi moda timpului. Fluctuaţiile stilistice sînt bine cunoscute în domeniul heraldicii,
dar acest aspect al siglelor transilvănene nu a fost pînă acum suficient abordat.
Nu credem însă că pe cei doi meşteri cu iniţialele Dil cc activează În secolul al
:\VII-iea să-i fi legat doar asemănarea datorat.~ hazardului, În felul cum şi-au Întocmit
sigla. După părerea noastră, meşterul clujean trebuie să fi fost un urmaş direct (fiu sau poate
chiar nepot) al meşterului braşovean, numele de Ilrassai - Braşoveanul - fiind şi el un
argument În acest sens; În evul mediu era foarte răspîndit obiceiul, care s-a perpetuat pină
În ziJcle noastre, de a folosi nume ce indică locul de baştină al persoa,nei. Iar hotărîrea
de a părăsi Ilraşovul, unde, datorită descendenţei sale dintr-o familie de breslaşi, ar fi putut
profita, conform statutelor de breaslă, de toate avantajele ce decurgeau din această situaţie,
nu ni se pare nici ca nejustificată. Faima şi importanţa breslei din Cluj o depăşea pe cea a
Ilraşovului; aurarii clujeni nu au avut concurenţă În Transilvania decît pe perioade scurte,
~i aceasta nu din partea Braşovului, ci a Sibiului, iar avantajele pe care le oferea un centru
<.:c beneficia de nenumărate comenzi nobiliare şi princiare, pe care uneori le primea chiar şi
din străinătate, sîm incontestabile. De aceste avantaje a beneficiat din plin şi Daniel Brassai,
după cum s-a văzut anterior. El a ajuns unu,! din meşterii de frunte ai breslei clujene, fiind
menţionat, după cum arată M. Bunta21 , în anii 1680 şi 1685 printre staroştii de breaslă. Iar
dacă supoziţia noastră este corectă, atunci, aşa cum numele de Brassai avea rolul de a desemna oraşul de unde a descins, sigla pe care o moşteneşte de la Înaintaşul său trebuia să
dovedească originea sa dintr-o familie de meşteri aurari.
Anii de activitate a celor doi meşteri nu se suprapun, astfel că atribuirea pieselor datate nu ridică nici un fel de problemă. îri cazul unor piese nedatate, care să nu posede nici
inscnpţu şi mc1 ornamente ce
să poată ajuta la încadrarea lor în timp, vom fi nevoiti
să recurgem la analogiile stilistice. V a fi nevoie deci de o analiză a ten tă a amănuntelor ornamentale specifice pentru fiecare meŞter şi pentru breasla din care făcea parte.

ADRIANA HALASU

EIN MEISTERZEICHEN - ZWEI SIEBENilORGISCHE GOLDSCHMIEDE
AUS DEM XVII. JAHRHUNDERT
(Zusammenf assung)
In cler Fachliteratur die sich mit cler mitteralterlichen Goldschmiedekunst beschăftigt,
treffen wir oft das Meisterzeichen DB an. Obwohl die Ausfiihrung des Zeichens beinahe
immer verschiedenartig ausgefiihrt ist, erscheint die Kombination cler lateinischen Groflbuchstaben immer dieselbe, und zwar cler Buchstabe B innerhalb des Buchstaben D. Diese Zeichen
beniitz:tcn zwei siebenbiirgische Goldschmiede aus dem 17. Jahrhundert: Daniel Bloweber,
ein 1\1:eister aus Braşov (Kronstadt) aus cler ersten Hălfte des Jahrhunderts und Daniel Brassai
aus Cluj (Klausenburg), dessen Tătigkeit aus cler zweiten Halfte des Jahrhundens wohlbekannt ist.
Die Verfasserin sucht die Verbindung zwischen diesen beiden · festzustellen und auflert
die Mei<nung clas Daniel Brassai der Sohn oder cler Enkel des Goldschmiedes aus Braşov
gewesen sein konnte und argument.iert aie Vorteile, welche ihm die klausenburger Goldschmiedezunft bieten konnte.
21

M. Bunta, op. cit., p. 341.
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ON A MEDIEVAL EMBROIDERY
BELONGING TO THE HISTORY MUSEUM OF TRANSYLVANIA

Striving after a rcconstimtion, as complete and nuanced as possible, of the medieval
society, the historian has to take into account the evidence quality of the applied art
products, which enable him to pursue through . the medium of cliffcrent manifestations
- materi.ad as well as spiritual - thc process of the historical development.
Amang the applied am, it is perhaps the textile craft which shows the largest and
mast vaTied field 1, cnjoying at the same time millenary tradicions. The clothing pieces omamented by means of the needle range with the first twin destined products - arti5tic and
utifoarian - of the primitive man 2 •
The embroidery craft, this very ancient technique of dccorating the textile wares
occupies an important place în the civilization of every people. Embodying different features
of the material and spiritual cultur.e, the embroidery ma:terializes the artistic taste of a
people, his aspirations, his creative capability, but alsa the knowledge stored throughout
his history 3• Unlike the art proper, the embroidcry allows of a broader scape needed by
the man as a manifestation field for his talent, taste and grounding. The embroiderer enjoics
the liberty of choosing among a great many motifs, different materials and techniques, having
to obey fewer rules and principles, and consequently the limits requircd by them. Thus, the
embroidery appears as perhaps the mast true embodimcnt of the artistic sense of the peoples 4 •
Actually, each piece of embroidery is uniquc of its kind, as regards the material and the
techniqui: used, as well as the way of approaching motifs, if we take into account that .there
was no seriai! production, nat even during the last development stage of the feudal socicty5 •
The lack of any compdling Standards from the embroidery craft makcs it possible for the
embroiderer to approach certain motifs and schemes in a personal way, individualizing them.
Consequently, the embroidery opens a wide field for the artistic choise as well as for man's
creative capabilityG.
The artistico-aesthetic quality of the embroidefy is accompanied by its remarkable valuc as a historical cvidence. Amang all the applied ans, the embroidcry proves to be the
ablest to express and to cvoke the daily life of the different social classes of the medieval
society, giving evidence about certain aspects of the economic, social and -;- it goes without
saying - artistic life. Thus, Îit helps reconstituting a truthful historical image of the past
P. Petrescu - C. Irimie, Mefteşuguri artistice în România, Bucureşti, 1967, p. 10.
La grande encyclopedie, Paris, VIII, p. 95; I. Katona, Cel es megval6sulas. Fejezetek
az lparmuveszeti Muzeum 100 eves tortenetebol, in Muzeumi kozlemenyek, Budapest, 1972,
No 2-3, p. 35.
3
M. A. Muzicescu, Broderia medievală românească (hereinafter: Muzicescu), Bucureşti, 1969, p. 5.
4
M. Varju-Ember, A 17. szazadi magyar himzesek motivumkincse, in Folia Historica,
I, 1972 (hereinafter: Varju-Ember) (1972), p. 45.
5
P. Petrescu - C. Irimie, Meşteşuguri artistice în România, Bucureşti, 1967, p. 6, 7;
.
Muzicescu, p. 5.
6
La grinde enc·yclopedie, Paris, VIII, p. 95; Varju-Ember (1972), p. 45.
1

2
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centuries7 • In this respect, the study of the embroidery pieces, as well as that of othcr art
or applied art products, proves necessary, the more so as the documentary sources giving
evidenc~ about the daily life of the Romanian feudal society emerge relarively latc:r than m
western Europe 8•
The medieval history section of the History Museum of Transylvania offers, by its
ample collection of lay and church embroideries, a rich research material. The here studied
embroidery piece9 has bcen choscn by vinue of its being datable, an all important argument
sinc.e the uri,Iiz~ion of many unchanged, or vcry slightly changed, ornamental motifs through
more than a cenrury rises serious difficulties as to the dating of the embroideries. Whcn
the embroidery does not bear on it the production year or an othcr helping clue, it is
difficuh to determine its precise date10•
The embroidery piece under discussion, a liturgica! cover, belongs to the category of thosc
bea.ring the embroiderer's and giver's name, sewn with blue silk thread in letters of 0,5-1 cm.
high in the midd:le of the embroidery field:
BElLEN JANOSNE FEKETE CLARA (fig. 1). lt is the sccond wife of John Bethlcn,
born Fekete, who is concerned. By briefly surveying thc genealogy of the Beclean branch
of this family we find out that John 11 <lied in 1678, whereas their son Samuel, father of 8
children, dcceased in 1708 12• Considering this piece of information as a starting point, we
can ascribe this embroidery to the second half of the 17th century. Taking into account thc
abscnce from this text of any indication pointing to the widow state of the giver oftcn spccificd if the situation were so wc assume that this embroidery was made
during the third quarter of the 171h ccntury, that is to say bcfore 1678. As a mattcr of
facr, thc smdy of the composition, of thc motifs and the ana:ysis of the matcrials and
techniques here used do not fai1 to strcngthcn thc proposcd dating.
lt is a 73 cm 2 embroidery, macle on a silk thread non-bleached ground 13 • Agaiinst such
a ground, an exquisitc chromatic scale of pastel shades (beige, light blue, greenish-blue, pale
red) is enriched by thc shine of the golden and silver threads. For this work, thc cmbroiderer made use of unspun colourcd silk threads, thin wirc-drawn gold and si,lver wire. Thc
embroidery is hemmed by means of a golden string, macle by the winding of a metalli'C wirc
on a ydlow silken thread lace 14 • The string is set in such a way, that it coils in a row
of elongated loops, placed at a distance of 2 cm. from one another, in order to get an
increased ornamental effect. As regards the sewing technique, the embroiderer chose two
kinds of satin sti'tches: thc stern stitch - for the details worked in gold and silver thread
C. Nicolescu, Istoria costumului de curte în ţările române. Secolele XIV-XVIII,
1970 (hereinafter: Nicolescu), p. 6, 17; Muzicescu, p. 5, 23.
8 Nicolescu, p. 6.
9 The Hisrory Museum of Transylvania, inv. N° F 6626; purchased in 1914 by thc
exlate T ransylvanian Museum; the seller was the reformed church of Odorheiu) Secuiesc.
10 A. J. B. Wace, Burlington Fine Arts Club Catalogue, London, 1914, p. XXIV;
K. DivaiLd, A magyar iparmuvesz.et tortenete, Buda.?est, 192,9 (hereinaifter: Divalld). p. 197;
G. Tapay-Szab6, Magyar uri himzes, Budapest, 1941 (hereinafrer: T:ipay-Szab6), p. 1O.
11 lt is the well-known historian, author of two valuable works: Rerum Transylvanicarum libri quattuor and Historia rerum Transylvanicarum. See L. K6vari 1 Erdely nevezetesebb
csaladai, Cluj, 1854 (hereinafter: Kovari), p. 42, 43-44; I. Nagy, Magyarorsz.ag csaladai
cimerekkel es nemzedekrendi tablakkal, Budapest, II, 1858 (hereinafter: Nagy), p. 83-84;
lstRom, III, p. 308.
12 Kovâci, p. 45; Nagy, p. 88.
13 Ana1lysis bt1Uetin N° 23 from May the 4th 1978.
14 . A«ording to the analysis buHietin N° 1 from March the 20th 1978, the „gold"
wue was in fact a gold and silver alloy; the „silver• wire was a silver and gold alloy;
a!so, the wire used to make the string w-a.s a gold and silver alloy.
7

Ducureşti,
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Fig. 1 -

The name of the embroiderer-donor.

a.nd the spl~t stLtch for the cdloured porrions. Here a:l)d there, the outlinc ·_ sti tch
cmerges ; it served to sew the tendrils, t'he frame of the stern and the borders of its branches
(fig. 2). All these sr.itches are identica! on both sides (front and back) of the cmbroidery 15 .
Thc decoraition consists of twelve morifs, placed round ,the border o f the embroidcry ,
letting its field without omaments, only bearing the wording presented above. The mot ifs,
identically dr.aw~1, arc set vertically, witho ut finding the prope-r means of arranging them
in the corncrs (f:g. 3).
' The motifs, occupying a surface of 12 {height) X 10 (bread th) cm., belong to the
,,bunch" ry pe, consisting of a pr incipal stern, wiith severa.I bran ches : thrce on the left,
one on the right (fig. 4) . Since alll thc twelve motifs are identi.call y drawn, differing solcl y
in colour, we shall present but one of .them.
Starting from a stylizcd heart, the main stern arches to the right and bears the central
omamennail element: a pomeg;ra.naite. The pomeg;r,3l11131te foans
on ' a spot fla nked by two pointed smaH lea•v es, which,
together w~th ithe two ones set on rhe rop of the spot,
suggost ithe form of 11:he oal yx. The three--sLiced pomegnanaite i.s 111ot compaiot but as put in mo 1lÎlon through the
medium of spacing out the slices and by abandoning the
rigidin:y of the contoll!I" lines. The cCll'tr.aJ. sliice is l~ke a
sle~der mandor.Ja; the lateral . slices d etach themselves
from • .i:t .and theiir iiatemal contour takes •t he shap,e of
a serrated iline. 1n the spaces between the three slices
there a-re spons ~ t by four. The pomegl'a[JJaite is toppcd
by a tu:Lip wiith three peuals ailld two st>amens, showing
a remarkoable chromatic effoct.

a

On the lef.t of the pomegranate there î-s ano•ther
motif of a particular ornamental value, as much în rega:rd of iits fan,na,sy shape as by the colours chooen: a
would-be „acamhus fl ower". 1n order to .fiH the empty
spa:oes and to balancc the moitif, two more bra:ru:hes detach th~mselves from the main stern to the left: one bearing a sm.aJJ ,three-pota1iled 1,ulip · ,a,n,d the other one ra
15

b

c~
Fig. 2 - Stitches used on the
embroidery: a) stern stitch;
b) split stitch ; c) outline stitch.

,M. Undi, Magyar himvarr6 muvesz t, Budapest (hereinafter: Undi), p. 77, fig. 19,

7 VIII, p. 97; Encyclopedia Britannica, Chicago,
2 5, 11, p. 79, 80, 82; La grande encyclopedze,
!972, XVI, I;'·. ~83,,184,Jig. 1_; Va_rju-~mber {1'772), p. 71, 72; A. Vana, Olasz kors6s minta
gy magyar urzhzmzesen, m Folia H1stor,ca, IV, 1976 (hereinafter: Vana), p. 151.
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F ig. 3 -

The embroidery roa de by the wife of Johnj Bethlen.

doublc ,rll'l,ip , 6011:h ri,chl y co1oured. In rhe sp·a,ce delimited by the curvanure of •the mam
soom , that is to say on the righ r, the.re is a · srylized pomeg,ranate; both the dynamic shape
and its ~hromatic cornp osition give ir • an irnpoi:ta.Ilt role in the rea]iz,ation of the aesthetic
effeons. The varied chro macic solwtions iUSed for the iroalizatiicm of the motifs co~tÎit:ult,e an
l!TlpoJ'llantt con,t:ribllltion to the aestheni<:0-airt•ist:ic quaili1ty of 'llhe embroiidery 16 •
16 Constant identica! colours fo r al! the twelve motifs: golden stern and branches, framed by a greenish-blue ; golden tern:kils; the pomegr.anate ca,lyx: si.lver · spot a nd two go.Jden
leaves; golden mandorla framed by blue; the eight spots pl aced in the spaces between the sliccs of the pomegr,a nate are golden and silver.
The colours of the other ornamental components change. The heart (the starting point),
is either red or blue; the lateral slices of the pomegranate are either beige or leight blue;
the two leaflets of the calyx are either ted or blue; the top of the · pomegranate has two
golden externai leaves and the central one is either .blue or beige (alternating wi th the colotirs
1
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Fig. 4 -

One of tbe component mot ifs.

Thc pastel shades combined with the gold !md silvcr of the metallic threads c:-nbad y one
of the characteristic features of the central European embroidery belonging to thc cultur ed
soci-a,[ environment of the 17th and 18 th cen mrics. These embroideries, produced at the
crossing point of the Wesit and the East 17 , took over the warm p astel colours of the western Renaissance stuffs, enriching them with golden and silver threads, fo low ing the oriental
influence18 • The interference of the western an d eastern influences, their creative implementation, wi.!1 determin in the 17th century the appearance of many late Renaissance embroidery
masterpieces. As a matter of fact, the stitches used by John Bethlen's wife point too to
of the lateral sl,ices with which it is never identica!). The „acanthus flower" has a red and
golden-petalled coro.Jla, the bud being greenish-blue and silver. The small tulip is sewn in
a combinationr-- of light blue and gold, the double one combines the gold with beige and
pa,le red, alternatingly from moti,f to motif. The stylized pomegranate is macle by combining
gold, silver, beige and leight blue.
·
17 Muzicescu, p. 23 .
18
D ivald, p. 194; Tapay-Szab6, p. 7; Nicolescu, p.-83; Vona, p. 147.
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the -second half of the 17th century 19 • Thc ornamental structurc - the decoration of the
sides by repea.ting the same motif - shows a rnther conservative propensi.ty, a predilection
rowa.rds older ornamental textures. The wtal or partial reiteration of the same moti.f all
over the
decorated surface constitutes a characteristic feature of the older embroidedes,
belonging to thc second half of the 16th century or to the beginning of the next one 20 •
Although in the course of the 17th century other ornamental schemes generaJize21 , the older
ones did not disappear, at least not abruptly. Ailso, the ,,bunch" type of composition, the
consti,ruents of 1:he motifs (the pomegranate, thc „acanthus flower", the tulip) help ascribing
thc piece under study to the cmbroidery production of the second half of the 17th centuI"y;
bcaring all the same the imprint of thc late Renaissance ornamental devices. The spaced, balanccd, well proponioncd composition, w:,tnesse-; a strong inf!uence of the artistic principles
of the Renaissance 22 • The „bunch" ranges with the oldest types of composition, its earlicst
embodiment (yct found out) being the silk stuffs woven at Achmim in the 6th century 23
(fig. 5). From the 15th century on it has been one of the compositions frequently used by the
Italian, but panicularly by the Oriental (Turkish and Persian) weavers 24 • Owing to its
being a composition type with great ornamenta,) attributcs, the „bunch" was taken over
by the 17th century Transylvanian and central European embroidery, as one of its most
recurrcnt patterns 24 a (fig. 6). In this case too, onc can find out the merger of western
and oriental influences: thc balanced, proportioned „bunch" - composition of Renai~sancc
type - bears on its main stern, as well as on 1hc four branches, five different flowers, owi.ng
to thc influence of Iranian „hom" 25 •
The main ornamental clement of the „bunch", the pomegranate was creat.ed in the 15th
ccntury by the Italian ve:vet wcavers. lt came of the Chinese lotus, by modifying as much
the hean-shaped middle part as the surrounding corolla of Jeaves26 • The pomegranate would
bccome one of the most freqnent omaments of the Italian, Spanish, English and Oriental
19 The on front and back identica! stitchcs are typical for the embroideries of the
sccond haJf of the 17th century. See M. V.arju-Ember, A textilgyujumeny ,,j himzesei, in
Fo!Arch, XXII, 1971 (hereinafter: Varju-Ember) (1971), p. 226.
20 Varju-Ember (1972), p. 65.
21 One of the prefered ornamental
structures consists of fotl'f identica) motifs set
in 1he corners, combined with other motifs, diffcring from those in the corners, placed on
the sides.
22 Varju-Ember (1971), p. 226; Varju-Etnber (1972), p. 46; Vona, p. 147.
23 O. Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei,
Berlin, 1921 (hereinafter: Falke),
p. 6, fig. 31; E. Flemming, Das Textilwerk. Gewebeornamente und Stoffmuster vom Altertum bis z.um Anfang des 19. /ahrhunderts, Berlin, 1927 (hereinafter: Flemming), p. 13,
fig. 1; Vona, p. 148, 154.
24 Falke, fig. 524, 525; Flemming, p. 291, 292, 293, fig. 2, 295, 304, 305, 310.
2 ~a Tapay-Szab6, p. 11, 15, 22, 25, 29, 30, 31; fig. 1, 9, 18, 21; Nicolescu, p. 140, 156,
157, 248, 249; pi. CXXXVIII, CXXXIX, CLXXIX, CLXXXIa, CCII; Varju-Ember (1972),
p. 76, 140; fig. 34-37, 46; Vona, p. 148, 154.
~, The „horn", or „tree of life", as an ornamental motif was taken over by western
Europe as early as the Early Middle Ages. See G. Migeon, Manuel d'art musulman, Paris,
1907, II (hereinafter: Migeon), p. 461; P. Petrescu, Motive decorative celebre, Bucureşti,
1971, p. 43; Vona, p. 147.
26 J. Huszka, Magyarische Ornamentik, Budapest, 1900 (hereinafter: Huszka), p. 5;
Falkc, p. 40, 41; fig. 422; Flemming, p. XVI, p. 54, fig. 1; p. 75, fig. 2; R. Reichelt, Das
Granatapfelmotiv in der Textilkunst, Berlin, 1956 (hereinafter: Reichelt), p. 9.
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Silk st uff. Achmim,
centuries.

Fig. 6. -

Emb roidery with a „ bun ch " type m otif.
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stuffs, and wiU remain as such many cenruries long27 • As an embroidery ornament, the
pomegranate went through a long evolution, giving hirth in thc course of it to countless
variants, many of them strongly individualized. Consequently, our attempt to outline the
evolution stages of the pomegranate cannot and does not claim to be exhaustive.
The staning point is the simple, closed pomegranate, very dose to its natural shape 28
(fig. 7), smahl-sided, found cither on the borders or filling the empty small surfaccs. During
the next stage the surface is dividea by different means. In the beginning, ,the surface remains
closcd; one tries to suggest the pips ei1:her by technical solutions (by sewing the corc in
other stitches than the rest of the fruit), or by chromatic effects (by embroidering the core
in gold or silver thread, or in silk thread in a colonr which contrasts with that of the lateral slices) 29• The next move brings the dissolution of the rigid contours and of the closed
surfaces. At first; a distance appea-rs between the slices of the pomcgranate: a central slice
emerges - almond-shaped or round - flanked by two, four or more latera;l slices, having
between them an unembroidered space. Qui,te often, this space is decorated with spots 30 .
Once again, the model of the sliced pomegranate and of its spotted variants is constituted
by the ornaments of the Italian and Spanish tissues, produced in the 15th and 16th centuries30 a
(fig. 8). The last modification intended to dissolute thc rigidity of the motif is made by drawing the contours, either internai or externai, or both, in a dynamic way. Sometimcs, the central slice is even-framed, whereas the lateral ones have a serrated or a lobate contour, othcr
time9 all the contours are as put into motion, giving birth to a great aesthetic effect31 (fig. 9).
The development stages of this motif cannot he stricoly delimited. Very oftcn, the formcr
solutions appear alongside of the interpretations produced by the new development stage.
This is prccisely the case of the embroidery under study. Here, the moving off of the slices,
beside the row of spots, combines with lateral slices strongly serrated on their inside. As to
the sccond pomegranate - placed inside the curvairure of the main stern - it is sharply stylized, showing an attempt to render the very essence of the motif: the pulp consisting of
many pips. This kind of stylizing allies to an interpretation from the last development stage
of thc motif: the transformation of the teeth. of the lateral slices into independent lcaflets.
27
Falke, fig. 423-430, 432-433, 443-450, 467-472, 478, 479, 482, 492, 493, 517,
518; Flemming, p. 76, 79, fig. 1, 80, 81, 86, fig. 2, 90-93, 101, 102, 104, 108, 109, 111,
121, 122, fig. 2, 123, fig. 2, 132, fig. 2, 134, fig. 1, 135, 138, 274, 275, 277, fig. 1, 279,
298, 299, 318; ]. Ba:ogh, Koloz.svari reneszansz lada 1776-bol, EmlKel (hereinafter:
Ba:logh), p. 12; Nicolescu, p. 182-184, 185-186, 187, 190-192, 194, 197-199, 200-201,
202-203, 209, 210-211; pl. 1, 2, Ila-b, Illa-b, IVa-b, VI, VII, X, XIII, XV-XVI, XXI,
XXIV-XXVII, XXIX, XXXIV, XXXVIII, XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LV, LXI, CXXa-b;
Varju-Ember (1972), p. 51, 73; Vona, p. 148, 154.
28 Similar shapes can be seen in: Falke, fig. 174, 391, 395; Flemming, p. 10, fig. 2,
p. 37, 62, 64; Tapay-Szab6, p. 17-18, 30-31; fig. 13; Nicolescu, p. 187, pl. XXI; VarjuEmber (1972), p. 50; fig. 27, 33.
29 Huszka, pl. IV, XXX, fig. 1; Tapay-Szab6, p. 14, 17-18, 20, 22, 25-26, 30-31';
fig. 13, 17, 18 (by technique), fig. 6, 15, 22 (by colouring); Va:rju-Ember (1972), p. 50;
fig. 26, 27, 39 (by colouring).
ao Huszka, pl. IV; Varju-Ember (1971), p. 225; Varju-Ember (1972), p. 51, 139, 140;
fig. 20, 21, 25, 27; Vena, p. 148, 159, fig. 1.
3
oa Falke, fig. 425; Flemming, p. 83, 90, 121, fig. 2, 132, fig. 2, 134, fig. 1.
31 Huszka, pl. IV, XIX, fig. 3, XXX, fig. 4, XLVIII, fig. 2, 3; Divald, p, 194, 195,
fig. 34, p. 198, pl. XI; Undi, fig. 15, 19, 53, 54, 55, 68, 70, 72; Tapay-Szab6, p. 14, 15,
17-18, 25, 26, 29, 30, 31; fig. 6, 8, 11-13, 15, 21, 22; Varju-Ember (1971), p. 227,
'fig. 3, p. 228, 229, fig. 5; Varju-Ember (1972), p. 51, 139, 140; fig. 15, 17, 20, 21, 23,
26-29, 38, 40, 46; Vona, p. 148, 159, fig. 1.
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:Fig. 7 - Small,
closed pomegranate,
close to the natural
shape.

Fig. 8. -

Velvet border. Genoa, end of the 16th century.
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Fig. 10.

a) Golden stuff. Italy , 16th century; b) Velvct. Spain,
end of the I Gth century.

The so--called „acanthus flower" îs also one of the most appreciared embroid.ery orn amenta,! motîfs în the 17th and 18th centuries32 • In search of its origin, we havc again to
go back to the late Renai5sance Ita,lian .and Spanish stuffs. After late Renai.ssaince and
nascent Baroque took over the pomegranate motîf, whîch adapted îtself to the new taste
it turncd Înto .an „acanthus paJmene", with countless var~ants. Therefore, ît cannot be actuall y questîon of the acanthus flower proper. Usu-aJly, some rounded or pointed leaves,
even-edged or serrated, draw the contour of a kînd · of calyx, from which an elongated bud
rises 33 (fig. 10). The „acanthus flower " on the embroidery under question fully proves the
32 Huszka, pi. XXIX, fig. 1, 2, XXXI, fig. 4, XL VIII, fig. 1, 2, 4; Dîvald, p. 194 ,
195, fig. 34, pi. XI; Undi, fig. 19, 132; Tapay-Szab6, p. 11-12, 18, 25-26, 27, 29, 30,
31; fig. 1, 14, 22, 25; Balogh, p. 17, 18; Voarju-Ember (1972), p. 139, 140; fig. 15, 19, 20, 22 ,
24, 25, 36, 37.
33 Migeon, p. 53, fig. 47, p. 413, fig. 351; Falke, p. 43; fig. 478, 483, 484; Flemmîng,
p. XXIX, 13, 83, 94, 95, 102, 118, 119, 133, fig. 1, p. 300; Nicolescu, p. 185-186, pi. VI.
VII.
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Fig . 11. Embroidery with „acanthus flo we r ". 17th century .

ornamental quality of this morif. Thus, the cal yx shapc suggestcd by five vividl y colou rcd
petals is underlined by means of six goldcn sepals and by the silver stand of the bud.
In its rcndering the influen cc of what was called „tulip of an oriental type", is obvious 34 •
lk~ides, thcre are scholars •thinking tha.t thc „aoamhus flower" appearcd as such during
the transformation proccss of the pomegranate, which gavc binh to rwo independent motifs:
thc rnlip and the carnation 35 •
. Thc tulip, element which contributcs mos-t of all to t.he implementation of a motit
with a particulaT-ly rich ornamental repertory, belongs to thc dccoration treasures of many
cent~-ries. lts first appearances arc shown by the tissues of Alexandria, abo ut the year 600 36 .
From thc 16th ccntury on, thc rulip wiH be increasingly present on the ltali.an, Spanish,
German, but ~bove all oriental tissues 37 , getting a protractcd existence through thc nexr c n34

Balogh, p. 20, 21.
F.alke, p. 48 ; T apay-Szab6, p. 11 : ,,so far a pomegranatc-like tulip" says the author
about one . of the motifs presented in her work, a motif almost identica! with the „acanthus
flower" d e1cribed by us (fig. 11).
3,6 EaJ ke, fig. 46 , 60, 90, 199; Fkmming, pi. I, fig. 2, 5, p. 15, fig. 3; Varju-Ember
(1972), p. 52, 74; Vona , p. 148 , 154 . ·
37
Migeon, p . 406, 408 , 409, fig. 348, p. 411, fig. 349, p. 413 , fig. 351; FaJke, fig. 486,
517-520; Flemming\ p. 97, 98, 99, fig. 2, 102, 120, 122, fig. 2, 123, fig. 1, 128 , fig . 1,
129, 135, 149, 154, 155, fig. 1, 156, fig. 1, 276-279, 281, fig. 1, 282, 303, 306, fig . 1, 314,
fig. 3, 315, 318, fig. 2; Varju-Ember (1972), p. 52, 74; Vonai, p. 148, 154.
35
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~1,;

Fig . .12
„ori~ntal

Fig. 13 - M~ny-petalled
.,oriental tulip" (multiplication of the curvature
of the „lyre"). -'

Three-petalled
tulip" (simple
,.lyre") .

turies. Taken ovcr from the tissues, the tuJip of the seventeenth and eighteen-th centurie ;
cnbroideries appears în many variants, some of them ranging with the „oriental type ",
other ones wiith the „western type" 38 • The seventeenth century Transylvani,an embroideries are
mainly decorat.ed wiith the three-petall ed, so-called „oriental tulip" 39 (fig. 12). Letting its shape
more or less unchanged, the embroiderer try to enrich ithe ornamental effect by combining
the parts. scwn in gold and silver wire with those worked În colourcd si,Jk thread. 0n the
embroidery here smdied, there are two variants of the three-petalled mlip. The second
branch (on the left) of the stern bears a tulip with two lateral petals, one blue and the
other one silver; the central petal changed into a gol-elen tendril, givÎlng the whole motif a
smart note of suppleness. On the third branch (on the left) there îs a double~tuJip, formed
by the superposition of -rwo three-petalled tu!ips. Here the embroiderer ,laid stress on the
chroma.tic effect: the fiirst tu.lip has golden laiteral peta!ls and a central one va,ry:Îing in
colour from motif to motif; the second tulip has a golden cetnral petal, whereas the colour
of the !artera! petals changes. The presen,ce of 1:his „two-storeyed" tu.lip helps rthe histori.an
with the dating of the embroi.dery; it -îs known th at the ru,lips of the „oriental type" , with
many petals r,endered by multiplying the curvatu.res of Î-ts Jyre only appear towar-ds the end
of the 17th century, becoming general in the course of the followmg one40 (fig. 1.3). Thus,
the superposition of two t hree-petalled tulips in order to render an ampler tulip, indica,te the
.second half of the 17th century as the time when the embroidery here under analysis was
produced.
The „oriental tiwlip" îs more styil.iz.ed , rendering its essenice: a111 elongated Jyre, Lateral
petals and a central petal, worked in very different form s. The „western . "type" appears
more naturalistic, as ·much în the contours of the peta!s as ,în colouring. See Bailogh, p. 20,
21 , 22; Varju-Ember (1972) , p. 51, 52.
39 Huszka, p. 11 , pi. XI, fig. 29, XXX, fig. 2-4, XLVIII, fig. 3, XXXI, fig. 3;
Divald, p. 194, 195, fig. 34, p. 198, pi. XI, XIII; Undi, fig. 15, 20, 33, 65, 130; TapaySzab6, p. 14, 15, 16, 17-18, 25-26, 29, 30, 31; fig. 5-8, 10, 11, 13, 22; l3aJogh, p. 20,
21, Varju-Ember (1971), p. 220, fig. 1, p. 221, fig. 2, p. 228, fig. 4; Vruju-Efuber (1972),
p. 51, 139, 140; fig. 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31, 33, 42, 45; Vorua, p. 148, 154 ,
159, fig. 1.
.
40 Huszka, pi. XI, fig. 41, XXX, fig. 3, XXXI, fig. 3; Divald, p. 194,· ţ95, fig. 34 ,
pi. XI, XIII; Undi, fig. 5, 6, 19, 33, 49, 53, 54, 69, 72, 130, 131; Tapay-Szah6, , p. 12-13,
14-15, 18, 20-21, , 25-27, 29, 30, 31 ; fig . .3, 6, 14, 17, 22, 23, 24; Bal:ogh; p,. 20, 21 ;
Varju-Ember (1971), p. 227, fig. 3, p. 228, fig. 5; Varju-Ember (1972), p. _52, 139, 140;
fig. 16, 21 , 23 , 24, 27, 28, 30; Vona, p. 148, 154, 159, fig. 1, p. 162, fig. 5.
38
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Sumrning up what it was said so far, one can remark that the decorative structure,
thc composition solutions, th~ ornamental motifs, the chromatic scale used by the crnbroidcrcr of the liturgical cover under analysis had a widc circulation, belonging to the comrnon
parrimony of Renaissance European repcrtory of ornaments 41 • Thc presence of all these
demcnts places the embroidcry here prcsented in the wider aria of the central European and
- i.n our opinion - European applicd :ms.
ANA MAR/,1 CIPA!ANU

41
•
Ali these constituents of the ornamental repertory do not confine themselves to te
texu_le craft. They can be found on many other applied art products (ceramics, jewels,
furn11)U[e ett), buc ailso on stone and wooden S<:ulptures. We did not intend to extend the
scope of our study to applied arts other than the textiles.
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LAZI DE ZESTRE DIN SECOLELE XVII-XVIII
IN MUZEUL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

Legătur~le trad\tionale comerciale şi cuhur.ale rn Itali:i., intensificarea rclatiilor cu
centre importante ca Viena, Praga, Cracovia, Niirnberg an contribuit În sc,·olul al XVI-iea
la pătrUnderea în T ransi1vania a tot ce era nou În Europa, ~udînd elementele Renaşterii apusene cu elemente de colorit local. În Transihania acestui secol, oraşele, ca ccnt~e cultural.:, ~Înt
în stare să asimileze aceste i111flucnţe noi adaptate În spir;llll tradiţiei locale cîştigate În secolele anterioaire de culrtută. Aceste schimbări au avut o înriurirc Însemnată asupra mrxlului
de viaţă al popu:laţiei înstărite transilvănene, care-şi doreşte un cămin mai comod, m:ti
frumos şi mai luxos, un cămin care să reflecte mai bine rolul ei În viap Principatului. P:ttriciatul urban îşi clădeşte case mai bogate, cu interioare vrednice de a găzdui principi, cancelari şi alţi demnitari ai ţării, interioare cc abundă de mobi:ă scumpă, covoare şi ;ugin tărie.

Se Înţelege că aceste schimbări în viaţa populatici Înstărite au constituit de a~c1rn:nca
un excelent priJej de: manifestare a Îmuşirilor anisti.:e ale unor categorii de m-:)lc>;ngari.
La acea.sta se adaugă şi faptul că Transilvania, unde deprinderile meşteşugăreşti au dciinut
un binemeritat renume, ajunge În secolul al XVII-iea, în timpul Războiului de 30 d~ . ani,
să constirtuie şi locul prielnic pentru activ~tatea meşterilor nevoiţi să se retragă ai.:i din nurile centre ale Europei.
~adar, fie că este vorba de transi:văneni, fie că este vorba de cei veniţi din .1lte regiuni ale Europei, ace.şti meşteri ai Renaşterii conlucrau pentru asigurarea unui grad de
confortabaitate locuintelor orăşenimii ce se voia cultă şi pe undeva aproape de pretenţiile
nobilimii.
ln Renaştere, potrivit uzanţelor vremii, camerele de locuit erau mobilate cu paturi,
mese, mobilier de şezut şi lăzi, iar mai tirziu se răspîndeşte şi dulapul. în secoluJ XVI aceste
piese de mobilier erau lucrate de tîmplari, cu excepţia Iă~i,Jor care erau conifeqionatc de
dulgheri. Abia din iecolul al XVII-iea lăzile de dulgher, care în documentele vremii apar
sub numele de „acsolt lada" 1 (ladă de dulgher), încep să fie înlocuite de lăzile de tîmplar
,,asztalos lada" 2 , cel:: confecţionate de dulgheri fiind folosite acum în cămări pentru păstra
rea alimentdor. Mai tîrziu de se perpetuează în mobilierul popular, rezultÎnd deci că piesa
penttu depozita.t a cunoscut un drum evolutiv, de la hambar la obiectuJ cu valoare repre.zenta:tivă şi decorativă, retrăgîndu-se prin introducerea mobilierului de tip orăşenesc spre
o funcţie de strictă utihtate.
Documentele epocii semnalează mai multe tipuri de lăzi 3 ; ceea ce ne interesează pc
noi în lucrarea de faţă sînt lăzile de zestre.
La Începuturile ei societatea feudală în continuă deplasare nu a avut mult timp altă
mobilă decît chesoanele pentru păstrarea veşmintelor, a documentelor şi a averii. Er,lll con1
2

3

H. Szabolcsi, Regi magyar butorok, Budapesta, 1954, P· 25.
Ibidem.
Zs. Jako, Az orthon mf,vesute a renesza11sz Kolozsvaron,

p. 380-381.
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struqii masive, Iungi, adînci, Închise de un capac. Stabiliza tă, societatea va păstra aceste
lăzi pentru decorarea pereţilor, sau În anticamere pentru a servi la şezut.
Din secolul al XVI-iea apare uzajul de a oferi tinerilor căsătoriţi dota închisă într-un cufăr lung, frumos ornamentat lada de zestre, aşa numita cassone. Plasată la
perete sau la picioarele patului, lada, prin construqia ei, reproduce În mod cert prototipuri
inspirate după sarcofagul greco-roman.
Prima piesă (pi. I, fig. 1) pe care o avem În vedere (nr. inv. I 7176/F. 286; dimensiuni: 117 x 55 X 60 cm) este un exemplar din secolul al XVII-iea, care prin forma sa arhitecturală, profilul frizelor şi ornamentică aminteşte de lăzile de zemc italiene. Este o piesă masivă, de formă paralelipipedică, din lemn de nuc, prevăzută lateral cu două minere metalice
pentru uşurarea transportului.
Partea frontală a piesei este ornamentată, celelalte faţete, inclusiv capacul, sînt neornamentate. Decorul păqii frontale este sculptural, distribuit atît pe verticală, cît şi pe orizontală. În panea superioară făcînd parte din capac, este dispusă o friză ce alcătuieşte un fel
de cornişă, decorată cu aşa-zisul motiv „rais de coeur" 4 lucr~t Înt_r-o manieră stilizată. Faţada lăzii propriu-zise este compartimentată venical În două registre prin trei casete cu profilatură În relief. Atît casetei~ cit şi cele două planuri create din dispunerea lor sînt anturate de frize înguste purtînd ca decor motivul ovelor5, dar de o formă aplatizată. In centrul
fiecărui registru este aplicat, în relief, cîte un romb dispus pe orizontală, decorat la rîndul
să·u, pe cele patru laturi, cu şiruri perlate. In partea inferioară, În lungimea piesei, Întîlnim
aceeaşi friză cu „rais de coeur" stilizate, din care pornesc cele trei suporturi de susţinere,
ornamentate cu palmete realizate Într-o manieră mai mult grafică, legate între ele printr-un
fel de dantelărie de lemn, impresie creată atît de volutele traforate ce imaginează creste de
valuri, cit şi de motivul „ulciorului italian" din care se revarsă o abundenţă florală, motiv
sculptat în relief plat.
În interior lada este compartimentală de un perete lateral, creindu-se astfel o casetă
pentru păstrarea banilor sau a bijuteriilor. Părţi!e metalice (balamale şi închizători) sînt
simplu lucrate, fără o preocupare artistică specială.
Cele cîteva consideraţii certe legate de această piesă se referă la repertoriul ornamental;
În privinţa locului de provenienţă şi deci a unui eventual atelier, rămînem numai la domeniul supoziţiilor, căci vechile registre de inventar nu conţin nici un fel de Însemnări În
acest sens.
După cum am mai arătat, atît forma cît şi compartimentarea interioară ne indică o
ladă pentru păstrarea veşmintelor şi a obiectelor de valoare, destinată a fi mai degrabă o
ladă de zestre decît un cufăr de călătorie, spre această supoziţie ducîndu-ne şi ornamentaţia
relativ bogată a lăzii ca şi lemnul de calitate din care a fost confecţionată.
Concluzia că este o piesă renascentistă este determinată de o serie de elemente care
ţin atît de arhitectonica formelor (masivitatea, forma picioarelor, linia dreaptă care o domină În ansamblu) la care se adaugă departajarea părţii frontale În registre şi casete,
care, chiar dacă au o funcţie strict decorativă, urmăresc îndeaproape sublinierea sistemului
constructiv -, cit şi de repertoriul ornamental. Ovele, palmetele, acele „rais de coeur"
sînt elemente caracteristice Renaşterii, preluate de aceasta din reper:toriul clasic, fie d grec
sau roman, şi prelucrate În maniera proprie acestui mare curent stilistic european.
Cît priveşte celelalte motive sculpturale, rombul şi ulciorul cu flori, acestea sînt de
influenţă italiană, ca urmare a penetrării acestor elemente renascentiste în centrul şi estul
Europei, iniţ:al prin meşteri italieni, mai apoi intrînd în maniera de lucru a meşterifor Io4
5

G. BouJ.anger, L' art de reconnaître Ies styles, 1960, foto p. 207.
N. Graur, Stilurile în arta decorativă. Bucureşti, 1970, p. 79.
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caii. -Şi, după cum este bine cunoscut, această orientare spre arta ş1 motivistica Renaşterii italiene o întîlnim la meşterii clujeni. Ei sînt aceia care au lucrat şi au pictat tavane ca.setate,
cum este cel din castelul familiei Bethlen clin Beclean datînd din secolul ,al XVl.-lea (în jur
de 1570), unde motivul predominant este cd al rombului Încadrat Într-un drepttmghi0, sau
la castelul familiei Kornis de la Mănăstirea (jud. Cluj), unde alături de diferite tipuri de
flori este pictat şi motivul „coroanei italiene• şi al „ulciorului ~talian• 7 • Mai mult, acest din
urmă motiv apare ca model şi în cartea meşterilor timplari din Cluj 8 (pl. I, fig. 2).

In privinţa încadrării cronologice, credem că nu greşim daică atribuim piesa secolului
al XVII-iea. O serie de elemente sînt prezentate acum Într-o formă mai puţin pură, mai
denaturată decît în perioada clasică a Renaşterii: palmetele cu cinci-şase petale le întîlnim
acum cu zece petale, tipul de „ulcior italian" cu flori este mai stilizat, la fel ca şi celelalte
motive ornamentale, Ja aceasta adăugindu-se şi traforarea părţii inferioare a lăzii, tehnică
agreată în tot oursul secolului al XVII-iea.
Atribuirea certă a piesei unui centru sau ailrul este dificilă, lipsa oricărui Însemn Îngreuîncadrarea ei În spaţiu. Lipsa de acurateţe stilistică, maniera mai muLt grafică de
realizare, ne fac să credem că nu este vorba de o piesă de import, ci de opera unui atelier
local transilvănean. Dată fiind motivistica, putem presupune un meşter clujean, care a lucrat-o la comanda vreunui patriciian, căci În tot cazul lada a făcut parte dintr-un interior
nează

orăş~nesc.

Cealaltă piesă care intră În sfera interesului nostru este o ladă pictată din secolul al
XVIII-iea (pl. I, fig. 3).
Apariţia mobilierului pictat la noi e~e legată c-e o serie de factori social-economici,
originea picturii de mobilier trebuind căutată în Europa centra:lă unde a apărut încă din
secolele XV-XVI ca o imitare a decorului de intarsie. înflorirea acestui meşteşug se datorează În mare parte faptului că, suprafaţa piesei fiind acoperită cu o culoare, s-a putut folosi şi lemnul de esenţă moale, ca bradul sau alt lemn de cali<tate inferioară. Acest curent
genera:! a pătruns În ţara noastră prin diferite căi, dintre care cea mai importantă este
desigur marea circulaţie a meşterilor din secolele XVI-XVII. Astfel s-au aşezat, mai ales
În Transilvania, tîmplari şi pictori din mu'lte părţi ale Europei centrale, pe cînd meşteri de
aici, pentru a învăţa meseria, luau <:alea inversă, ajungînd pînă la Ni.irnberg.
în Transilvania pictura pe lemn este aJtestată încă din secolul al XVI-iea, cînd ea a
fost executată la galeriile şi stranele bisericilor protestante şi calvine, pictura iconografica
murală fiind interzisă în urma Reformei. Dar totodată se practică şi decorarea în aceeaşi
tehnică a mobiliemlui patricieni-lor din oraşele transiJvănene. Treptat însă în oraşe pictura
este înlocuită cu furnir şi meşterii care lucrau pentru mediul sătesc au preluat Întrebuinţarea
culorii ca mijloc de decorare.

Lada noastră este o piesă destul de masivă (nr. inv. F. 2865; dimensiuni 153x63X62),
din lemn de brad, de formă .paralelipipedică, aşezată pe patru picioare scurte.
Ornamentica părţii frontale ţine de domeniul pictu,rii şi mai puţin al sculpturii, ambele
îndeplinind o funcţie strict decorativă. Elementele ce domină această tîmplă a lăzii sînt trei
casete incastrate În ancadramente sculptate cu profilatură în relief, formate din linii frîmc
închise. Lateral, de-o parite şi de alta a feţei principaJe, în micile suprafeţe create prin aplatizarea colţurilor sînt dispuşi doi pilaştri strunjiţi, semiangajaţi, care de asemenea au un rol
decorativ.
11
1
8

Voi,t Pal, Regi magyar otthonok, Budapesta, 1943, p. 122.
Idem, p. 135.
Idem, p. 136.
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Nota dominantă o dă pictura ce crează motive ornamentale :nit În casete cît şi În spale anturează. Ca~etele laterale sînt identice atit ca formă cit şi ca decor. Motivul
inserat ce acoperă În Întregime spaţiul este al ulciorului italian cu caneluri şi două torţi mari,
din care se revarsă o abundenţă florală, de o parte şi de aha fiind dispuşi cîte doi br·ăduţi
,au chiparoşi.
ţiul · cc

În caseta centrală se descifrează un pitoresc peisaj rustic, o plăcută ambianţă de decor
vcgc1al şi arhitectonic.

1n exterior, În părţile ,uperioare ale casetelor laterale, În spaţii-le creat: de apfatizarca
anc.,dramentelor, sînt dispmc nişte compoziţii decorative, simetrice şi identice una faţă de
cealaltă, dar În cadrul fiecărei unităţi compoziţionale nu exist.'i o simetrie a clementelor ce
o alcătuiesc. Dominant este motivul „pavilionului urechii" 9 inclus Într-un vrej floral, racordate două cîte două de fiecare parte a casetdor. Deasupra lor, central, este plasat.1. cîte
o cochilie pictată în alb cu striaţii roşii. Intre casete, în partea inferioară În1îlnim mici
buchete de flori. Gama cromatică este variată: alb, rO}ll, verde, motive ce se detaşează pc
un ·fundal verde tern. Pe capacul brun al lăzii se descifrează urme de pictură, iar pc păqilc
l:11cralc, pe acelaşi fond brun Închis, sint trasate două chenare negre. In interior un perele
dc•,părţitor crează lateral o Gt~ct:i pentru păstra:rca ob:cctelor de valoare. In partea interioară
,l capacului, În cele două planuri departajate de ancadramente cu o profilatură uşor relieL11ă. este pictată În alb pc fond alhamu o imcrip 1ic În limb., germană (pi. I, fig. 4):
Und samtc Schetz in c.li
Ser \X' cit, dic man don
Ewig auch beh!!lt
Anno 1788

Man fiir das Lebcn
Aho hir das M:m den
Seeg:n nicht vcrlir
Michael Hay
ceea cc
Aici este pentru viaţă
Deci aici
Să nu pierzi harul
1'lichael Hay

in

traducere ar fi:
~i acele comori din această
Lume pe care Ic păstrezi
Ve5nic şi dincolo
Anul 1788

Părţile metalice ale piesei (închizătorile, balamalde) sînt simple, nu văd~sc preocuparea
mqt~rului pentru realizarea artistică a acestora.
Şi În cazul acestei piese sînt necesare cîteva precizări. Si această ladă, ca 5i precedenta,
est~ o Iadă de zestre, purtătoare a unui conţinut ,imbo:ic, destinatie dovedită şi de inscripţia
<le pc capac. Încadrarea cronologică este de ::n.:mmea certă, ·amil 1788, după cum ne este
iăcut cunoscut şi numele meşternlui, Mrchacl Hay.

Din punct de vedere al motivisticii, aspect11l general al părţii frontale este al unei
piese baroce. De fapt întîlnim o serie de elemente preluate din Renaştere şi prezentate Într-o
formă barocizat5.. Motivul „pavilionului urechii" intîlnit ca motiv aplicat transilvănean pe
lăzile de sfîrşit de secol XVII 10 (pi. II, fig. 5) ornament care de altfel este primul făurit
mecanic în Renaşterea germ.ană 11 , în cazul nostru este pictat ~i apare mai învolutat, imr-un
context flora.I specific transilvănean; motivul cochi,liei (pi. II, fig. 6), de asemenea renascenti~t este foarte răspîndit În Transilvania, chiar dacă ne gîndim numai la lăzile din
H. Szabolcsi, op. cit., p. 26.
Vezi lada lui Bethlen Kata din 1695, în Voit Pâl, op. cit., p. 167.
11 H. Szabolcsi, op. cit., p. 26.

9
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https://biblioteca-digitala.ro

IEff•.-> '-?' ·:,

l\i~~~;~it r-;r==·"OO:,-, -•

,,,,_

-~'',,\'
-

'i i

PL I - I, L adă ele zestre, secolul a l XV II-iea - 2, Moti vul „ u lciorului italia n ", aşa cum apare în
cartea m eşt e ril or tîmpl ari din Cluj - 3 , Lad ă de zestre p ic t ată , secolul a l XVIII-iea - 4 , Cap acul
l ăz ii picta t e cu in sc ripţi a în lim ba ge rm a n ă,
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PI. II - 5. L ad a de zestre a lui Bethlen Kat a, 1695 - 6. L ada
miresei d in părţile nordice ale Un gariei - 7. Uşă din castelul
familiei Kornis de la Mă n ăst irea (jud. Cluj).
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secolul al· XVII-lea 12 , dar perpetuat în tot seralul XVIII. Tipul casetelor, tip de innueniă
italiană 13 este des Întîlnit În sculptura în lemn din Tramilvania. El :ipare nu numai l.t
lăzile sus-amintite, dar constituie motiv decorativ şi p~ uncie uşi, cum sînt cele din castelul
contelui Kornis de la Mănăstirea (pi. II, fig. 7), lucrate probabil În 1673 odată cu restul
părţilor lemnoase din castel (operă a meşterului clujean Moln.ir Albert)u. Găsim :icelcaşi
casete cu picturi florale şi la portalul intrării În navă din biserica leproşilor din Sighişo:ira,
datînd din 1754.
Ulcioru] italian cu flori, apărut În Tramilvani:1 Încă din ~ern'.ul X\", În timpul lui
Matei Corvin 15, este foarte răspîndit şi În St.x:olele XVI-XVII, motiv asemănător accm1i
ulcior constituindu-l şi partea superioară a amvonului bisericii reformate din str. Kogăl
niceanu din Cluj datat la anul 1646 16 • Din punct d~ vedere tehnic, În sculprnră, decorul
ulciorului italian crează o imagine simetrică şi statică, pe cînd în pictură pierde din rigiditate, dobîndeşte un ritm mai liber.
Este vorba aşadar de o compoziţie motivistică În care se îmbină o seric de elemente
renascentiste, adaptate cerinţelor stilului secolului XVIII transilvănean.
priveşte locul de provenienţă, acesta est.: necunoscut. Inscripţia În limba
ca şi numele meşterului Michael Hay, tot german, ne îndrcptăteşte să afirmăm
că piesa ·este lucrată În regiunile locuite de sa~ii din T ransil vani.1, probabil zona llra~ovului,
de unde Adolf Resch, bijutier şi coleqionar braşove:lll, a oferit spre achiziţionare o serie
de piese Muzeului aJI'dclean, printre care şi lăzi pictate.

în ceea ce

germană,

VIORICA POP

COFFRES DE MARIAGE DE XVIIeme~XVIIIeme SltCLES
DANS LE MUSEE D'HISTOIRE DE LA TRANSYL V ANIE
(Resumc)
On decrit et on interprete deme coffres de mariage, confectionnees par d'artisans de
T r;:imy lvanie, l'une, sculptee, prov~nant du XVII-cmc sicde, l'autre, peinte, datee
t 7118.

a

12

Voit Pal, op. cit., p. 167.
Idem, p. 135.
u Ibidem.
•
15
J.
Balogh, Kolozsvari rmesza11sz. lada, În EmlKel, Cluj, 1957, p. 12
16 Voit Pal, op. cit., p. 135.
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LA ISTORIA SATELOR
DIN MUNŢII APUSENI

Cercetînd aşezările ş1 viaţa oamenilor de pc văile Arieşului şi Ampoiului, precum Şt
din regiunea unde aceste rîuri îşi au obîrşia, În evul mediu, se constată pe de o parte
aceleaşi condiţii geografice şi pe de altă parte aceleaşi relaţii feudale ca În alte părţi ale
Zairandului sau în ţinutul Someşurilor.
Privitor la aşezările din această regiune :.înt şi informaţii mai vechi, ca de exemplu
cele privitoare la satele Săcel, Filea de Jos şi Filea de Sus, din veacul al XV-lea şi care
În veacul al XVI-iea au aparţinut mai întîi cetăţii de la lara şi apoi oraşului Cluj. Un
document din 1585 ne informează despre obligaţiile pe care le aveau aceste aşezări. Oraşul
Cluj primea de la Săcel, de la Filea_ de Sus şi Filea de Jos dijma din oi, ceea ce dă posibilitatea să se evalueze numărul acestora aproximativ 430, fără miei, cifră rezonabilă
pentru aceste aşezări cu hotare nu prea Întinse şi cu un număr mic de locuitori. Oraşul mai
încasa, la Sfîntul Gheorghe, din porcii pe care. îi ţineau oamenii, 482 de dinari. 1n toamna
aceluiaşi an, la Sînmihai, oraşul, În urma unei noi inventarieri a porcilor, a mai luat În
contul dijmei încă 9 florini şi 58 de dinari precum şi 4 porci vii. Şi din bucatele aduse
la moară a luat încă 9 florini, iar judelui, cele trei aşezări, îi dădeau de crăciun 24 de găini.
În afară de acestea oraşul Cluj mai primea de la iobagii din cele trei sate 160 de cîble şi
j,1/2 măsuri (vica) de ovăz, precum şi 21 de florini şi 73 de dinari din vînzarea vinului.
La toate acestea se mai adăuga şi suma de 75 de florini şi 51 de dinari ce rezulta, . din
răscumpărarea dijmei din porci şi albine, din vînzarea vinului şi din censul anual. într-un
registru din anul 1594 se menţionează din nou dijmele celor trei sate şi anume: 162 cîble
de grîu, din care s-au luat 57, rţ5tu[ vînzîndu-se cu 114 florini; 40 de florini şi 40 de dinari
a fost renta În bani; 20 de florini s-a realizat din vînzarea finului. Din 46 de oi şi 29 de
mici din dijmă s-au vîndut oi şi miei În valoare de 10 florini. 48 de dinari, iar lîna de
la ,oi ~a wndut şi ea a:i 2 florini şi 34 de dinari. întreaga sumă primită·, împreună CLL
valoarea griului luat, a fost de 190 de florini şi 44 ck dinari.
Oamenii mai aveau şi obligaţii În muncă la arat şi la cositul fînului 1•
După desfiinţarea cincizecimei iobagii din aceste părţi urmau
să plătească
dijmâ
din oi, ceea ce însemna o îngreunare pe care constatînd-o şi autorităţile, au hotărît, mai·
Întîi în comitatele din nordul Transilvaniei, şi apoi şi în celelalte, să ia numai o oaie din
20, adică „vigesima", ceea ce rămînea totuşi o obligaţie grea. Şi aceasta a fost una din
cauzele care au dus la faptul că păstoritul a încetat să mai constituie o ocupaţie de predilecţie a iobagilor români, şi nu numai în cîmpie, ci şi în regiunile de munte. în schimb
;c con1;tată că ţăranii Încep să crească tot mai mult vite mari. După care, În această epocă,
impunerea era mai suportabilă. Ei ţineau Însă şi oi, dar numai pentru nevoile gospodăriei
(lapte, brînză, caş, lină). Faptul se reflectă şi în urbariile din satele Munţilor Apuseni, două
veaouri mai tîrziu. La Baia de Arieş bunăoară, 51 de familii de iobagi şi jeleri aveau pe
1 S. Goldenberg, Clujul în sec.
1958, p'. 303-304.
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la 1770 doar 854 de 01, care se distribuiau astfel: 23 de familii aveau sub 10 01; între
10 şi 20 de oi aveau 14 familii; iar mai mult de 20 de oi aveau tot 14 familii. 29 de
familii nu ţineau oi. In Baia de AT,ieş existau la această dată 86 iobagi şi văduve de
iobagi, precum şi 16 jeleri. Unii dintre aceştia trăiau mai mulţi pe aceeaşi sesie. Din cei
16 jeleri 4 aveau cite 2 oi, unul 10, iar unul 20. 9 nu aveau nici una. Cele 20 de oi apar1ineau la doi fraţi, care aveau gospodărie comună. Şi la al1i iobagi se constată gospodării
comune. Doi fraţi, Tăranu. aveau 75 de oi, alţi cinci fraţi, tot din familia Ţăranu, aveau 60,
iar trei fraţi Seruna, 46. Doar judele domeniului, lghian Crăciun, avea 80 de oi, i,u un
alt iobag, Iacob Biro, 40. O proporţie identică în distribuirea oilor se constată şi În cdelalte posesiuni aparţinătoare domeniului de la Baia de Arieş. În Cioara 40 de iobagi şi
jeleri aveau 254 de oi, dintre care unul singur avea 20, restul aveau mai puţine. în Muncel
de la 63 de iobagi şi jeleri au fost înscrise 384 de oi. Aici se găsesc 2 iobagi, unul cu
30 de oi şi altul cu 40. În Sarcoş, Ia 87 de iobagi şi jeleri, au fost înregistrate 500 de ?i;
un singur iobag avea 30 de oi, ceilalţi de la mai puţin de 10 pînă la 19. În Brez.cşti la
88 de iobagi şi jeleri s-au înregistrat 465 de oi doar doi iobagi aveau mai multe,
35 şi 30, dar 16 familii nu aveau nici o oaie 2 •
Prin urmare, după cum am mai precizat şi mai sus, numărul oilor în regiunea cerceeste În scădere. Oile nm nu mai erau adunate în turme mari, ci erau trimise la
p:iscut pc hotarele satelor.
tată

Ca urmare a acestui f.1pt se constat:i că ş1 felul d: muncă ~c ,,d1imb:i; cu vitele ~1
cu ,::iii pc care-i ţineau din cc în cc mai mult, oamenii lucrau mai mult p:imÎnt sau lucr:iu
la lemne În pădure. Şi se constată o creştere substanţială a vitelor mari, şi a cailor. ln
domeniul Ilăii de Arieş 378 de familii aveau 367 boi, pc la mijlocul veacului al XVIII-iea.
Boii erau Înscrişi În evidenţe aproape întotdeauna perechi, pc familii cite 2, 4, 6. Se
constată şi existenţa unui număr mai mare de vaci 309, iar junci ~i juninci 265.
Deci În total 574 capete de vit:i. Şi numărul cailor este mai marc 178 şi 24 mînji.
Dar mai era şi un alt motiv, în afară de impunerea din ce În ce mai mare din oi,
prntru care oamenii ţineau mai multe vite mari, ş1 anume calculul timpului de muncă pe
care-l prestau la stăpînii de pămînt. Cei cai-e nu aveau vite şi lucrau doar cu braţele, erau
obligaţ•i să presteze un număr îndoit de zile.
Dar întreţinerea vitelor mari şi a cailor era mai grea decît a oilor şi trebuie \inul
că regiunea cercetată era săracă. In tot domeniul iobagii nu recoltau an,ua,l decît
660 de care de fîn, deci abia peste jumătate de car, de vită, din toamnă şi pînă În primă
vară, cînd dădea iarba. Domeniul nu avea munţi.
,camă

ln ce priveşte lucrul cîmpului, se făcea la fel ca În celelalte sate din Transilvania
acelei epoci. O sesie iobăgească avea pămînt de cultură 5i fînaţ corespunzător. Pe Într~g
domeniul erau 62 de sesii Întregi, 119 jumătăţi şi 47 treimi de sesie, care se mai împărţeau
apoi cînd două sau ma-i multe familii trăiau în aceeaşi sesie sau frac\iune de sesie. Din
cele 378 de familii ce trăiau pe domeniu, numai 144 aveau sesii Întregi. Din 321 gospodării de iobagi numai o treime, 105, erau singure, o sesie aici era enluată la 1/5 din valoarea unei sesii iobăgeşti Întregi. Mărimea varia după loc, întinderea ei nefiind indicată
În conscripţii. Pămînt arător, pc acest domeniu, era foarte puţin, abia 418 iugăre şi de
aici, în timp ce la iobagii din Baia de Arieş media pe familie trecea de 2 iugăre, la cei
din Sartăş şi Brezeşti, era de abia 3/4 de iugăr. Dacă la iobagi rezultă o medie generală
de 1/2 iugăre de familie, Ia jeleri ea nu atinge nici măcar 1/4 de iugăr. 11,60/o din oameni
nu ~veau de loc pămînt, iar 54,70/o din familii aveau doar pînă la un illlgăr araitor. Îrn
2

D. Prodan, Iobăgia În do~niul Băii de Arieş la 1770, Cluj, 1948, p. 40. ~i urm.
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cc priveşte calitatea pămîntului, mai ales cel de pe coastele dealurilor era pietros, Înpă<lurit,
sec şi rece şi trebuia gunoit bine, cel puţin tot la 3 ani odată. Semănăturile obişnuite erau
griul de primăvară, orzul, ovăzul, porumbul şi cîncpa. Griu de toamn:i nu se semăn;\, iar
cartofii nu se cunoşreau Încă. Productivi tatca era foarte scăzntă, produsul În mod obişnuit
Îri mulţi ani nu acoperea volumul muncii şi erau ani cînd nu se s-cotea nici măcar sămînp.
Excepţie făceau pămînturile situate În Valea Aricşulu.i. Din această cauză aproape to\i
iobagii erau nevoiţi să cumpere cereale la tîrguriilc de la Aiud ~i de la Turda sau ~ă-şi
completeze lipsurile cu ceea cc cÎştigau, în alte părţ·i, pe cîmpie, unde n:crgeau la c,>asă
sau la îmblătit.
In ce priveşte fînaţul pe întreg domeniul, cel cosit În fiecare an se ridica la 550 de can:,
iar cel cosit tot al doilea an la 219 care. Oamenii fără fînaţuri erau mai puţini decît cei
fără pămînt ,Hător. Jeleri erau 11, din 51, iar iobagi abia 6 din 327. fn raportul dintre
agricultură ~i cre~terea vitelor prevala aceasta din urmă, dată fi:nd regiunea mai potrivită
pentru aceastJ.
Păduri, iobagii de pe domeniu nu aveau decît cîtcva. Cele folosite În comun L'r,1u
mici şi rare. Proprietarii domeniului, m pădurile lui, ~1-au rezervat exploatarea lemnului.
a ghindei şi a jindui.
Stupăritul era redus, 126 de stt1p1 la 51 dt· capi de familic 3 •
Urmărind evoluţia aceasta şi În alte sate din comita tul Turda, m cecalul .,I X V I I 1-k,t.
con'>tatarea făcută cu privire la numărul mic al oilor se confirmă pe deplin. Pent!"u ilu\trarc, relevăm cîteva cazuri caracteristice. În Runcu, un sat aşezat pe valea cu acel.1)i
nume, învecinat cu Ocolişul, s-au Înregistrat, În 1773, în total 71 de iobagi )i 15 vă<luw,
precum şi 3 jebi şi 2 ţigani, care toţi ave.,u doar 340 de oi. f n evidenţe, boii )i c111
erau înscrişi Într-o singură coloană, fiind impuşi cu aceeaşi sumă de bani, numărul lor
iiind de 88. Vaci erau 48, junci 3, capre 30, porci 27, stupi 6.

În aşezarea fruntaşă Lupşa 397 iobagi :i \"cau 940 oi ~i 8 capre, 376 b"i sau
cai, 159 vaci, 8 junci, 168 porci ~i 14 stupi. Oile se repanizat1 Între 119 iob.1gi. 5i În
Buru numărul oilor era ioar-te mic, 34 de iobagi şi 9 jeleri nu aveau decît 20 de oi şi 15 capre.
Aici era însă mare sărăcie şi În ce priveşte celelalte animale. Boi sau cai erau dt1.u 20,
va.ci 16, junci 2, porci 19, stupi 9. In schimb În Hedeleu cei 137 de iobagi, 33 de v:.i.Juvc
şi 3 jeleri aveau, În 1773, un număr mai mare de vite: 1458 oi şi 63 capre, 253 boi )i cai,
106 vaci, 46 junci, 108 porci şi 35 stupi. În Filea de Sus, pc la 1769 cei 28 de iobagi, două
văduve şi 13 jeleri aveau În total 357 oi şi o capr:.i.. Apoi. boi sau cai 73, vaci 37, junci 12
şi 39 de porci. Mai aveau 7 stupi. în 200 de ani deci numărul oilor de aici nu a cre,rnt
prea mtllt. În 1585 erau 130 de oi, iar În 1769 doar 207. Restul de 150 aparţineau jelerilor.
nu de mult aşezaţi În sat. Banabicul, care la 1461 plătc:i în cincizccime 23 de oi şi 8 florini, avînd deci aproximativ 1300 capete, În 1769 nu mai avea decît 156 de oi şi 12 capre
ale celor 36 de iobagi'.
În ce priveîte Baia de Arieş, trebuie ţinut seama şi de împrejurarea că acc,ht3. ,1)ezare avea şi mine, În care lucrau localnicii, precum şi că unii oameni se ocupau cu spălatul
aurului În apele Arieşului şi· ale ahor rîuri mici de munte. Mine în curs de exploatare
erau nouă, una proprietate regală, celelalte particulare. Două dintre ele se aflau în posesia
unor familii de iobagi români. Mineri, care să focreze numai la mine, dintre care iobagi, erau
înscrişi doar 12. Iobagii de aici a.veau şi 7 şteampuri cu 51 de „săgeţi" (mori, de pis,H
3

Idem, p. 20 ~i urm.

~ Şt.

Meteş, Viaţa agrar,"i economic,1 a românilor din
(manuscris). Datele sînt luate din Urbariile ş1 Conscripţiile
Arh. Naţ. Magh .. Budapesta).
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minereu, minate de ape, avînd cîte o roată şi cîte 6 sau 9 săgeţi fiecare). Spălatul· au.rului
din a1bia rîurilor se făcea În formă primitivă, cu „şaitrocul •, În care se alegeau firele de
metal preţios. In domeniul Băii de Arieş erau menţionaţi ca spălători de aur 48 de capi
de familie. Rentabilitatea acestei îndeletniciri era Însă foarte redusă şi era considerată o
ocupaţie de om sărac. Atît minerii, cit şi spălătorii de aur erau ocrotiţi de legi speciale,
ei nu puteau fi obligaţi la sarcini feudale şi nu puteau fi împiedicaţi în exercitarea acestei
munci. Spălatul aurului din nisip era de fapt liber, dar era oprit În albiile rîurilor pe care
erau instalate şteampurile altora. Toţi cei ce obţineau aur din minerit erau obligaţi să-l
vîndă cămării regeşti, care de la 1770 a căutat să reorganizeze mineritul şi În această zonă.
Către sfîrşitul secolului al XVIII-iea „işpanul" lghianu Crăciun şi familia sa reuşea să
realizeze mari cÎştiguri din exploatarea minelor salej. Menţionăm că urmaşii lui au Întemeiat
mai multe ramuri de familii În care se observă elementele burgheziei româneşti În formare
din care unii vor avea rol de seamă În viaţa români.Jar din Munţii Apuseni (familiile
Jghianu, Adamovici, Tordoşianu, Raţiu, Şuluţiu, Ciura).
în comitatul Alba de Jos păstoritul evoluează În aceleaşi condiţii ca În Valea Arieşului
şi în regiunea de pc cursul superior al Someşului. Satele aşezate la poalele munţilor trec
Însă mai devreme la gospodăria mixtă. In afară de agricultură aici se cultivă şi viţa de
vie, urmarea fiind o bunăstare neÎntîlnită În alte ţinuturi ale Munţilor Ap1,1seni. Iobagii
obţin dreptul de a cultiva vii pe dealurile foarte potrivite pentru aceasta. ln aceste condiţii,
a fost firesc ca păstoritul să se reducă şi aici În mod considerabil, chiar În sate aşezate în
apropierea imediată a munţilor.
In Gaida de Sus 6, de pildă, unde trăiau un număr de 15 iobagi şi 9 jeleri, urbariul
wn 1715 menţionează doar 185 de oi. Şi din acestea 100 de oi erau ale unui singur iobag.
Cei 15 iobagi mai aveau 12 cai, 7 boi, 37 vaci, 27 junci, 36 porci şi 14 stupi. Două văduve
de iobagi din sat aveau un cal, 6 vaci, 7 junci, 5 porci şi 2 stupi. Jelerii din . această aşe
nre, 9 la număr, au declarat 2 cai, 2 boi, 11 vaci, 5 junci, 18 porci şi 3 stupi. în Geomal,
14 iobagi şi 3 jeleri aveau acum, În 1715, doar 39 de oi. Aici iobagii dădeau episcopiei
catolice dijmă din oi şi din mici. Jn anul 1750 cei 62 de iobagi, 4 văduve şi 8 jeleri, din
aceeaşi aşezare, care după cum se vede îşi sporise numărul de locuitori, aveau mai multe
oi - 385, văduvele 16, iar jelerii 6 7 •
Pentru ţinutul Zlamci, Abrudului ~i Cîmpenilor informaţiile din urbariile pe care
le-am cercetat nu Îngăduie evaluarea numărului oilor din sate, nici măcar În temeiul
conscripţiilor fiscale din anul 1820. Informaţiile sÎnt însă importante pentru relevarea raporturilor dintre iobagi şi fisc, care era proprietarul marelui domeniu al Zlatnci. Puţinele
informaţii însă, din veacul XVII, confirmă că numărul oilor se afla şi aici În continuă
scădere. În Abrud-Sat, de pildă, 29 de gospodari aveau În anul 1652 doar 105 oi, din care
50 erau ale judelui, 20 ale unui alt iobag, iar 19 iobagi nu aveau oi deloc. Jn această epocă
satul trecea, după cum se constată şi din alte date, printr-o criză. Din 29 de gospodari
doar 4 erau mai Înstăriţi, 18 i-am putea· califica mijlocaşi, iar 7 nu aveau nici un fel de
bunuri. Din 118 vaci, 30 aparţineau celor avuţi, iar 88 celor mijlocaşi. Din 20 de porci,
9 erau ai judelui, iar 9 ai altui om cu stare. Cam aceeaşi situaţie se constata, m această
epocă, şi la Cărpiniş. În 16 gospodării, aici, existau În total 8 cai, 14 boi, 44 vaci, 70 de
01 }1 7 porci 8 •
5

D. Prodan, op. cit., p. 43 şi urm.

Şt. Meteş, Viaţa agrară economică a românilor din Ardeal şi Ungaria, Documente
contemporane, voi. I, Bucureşti, 1921, p. 69 şi urm.
1 Idem, p. 1.JS şi urm.
8 Idem, voi. II (ms.). Datele sînt luate din Conscripţia, din 1786, a ora.şului Abrud
şi a satelor Coma şi Roşia (orig. Arh. Naţ. Magh., Budapesta).
6
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Urbariul satului Bistra din anul 1746, menţionînd taxele datorate de iobagi, arată
că ei plăteau pemrn 35 de oi cu mieii lor, anual, 35 florini, iar pentru 15 berbeci, 15 flo-

rini. Cifrele din dreptul oilor reprezintă, fără îndoială, răscumpărarea pentru dijma datorată.
Ca urmare numărul oilor se poate evalua la aproximativ 350, la care urmează să se adauge
şi un număr proporţional de berbeci. Cifra aceasta poate fi considerată destul de mică,
dacă se ia în considerare faptul că Bistra făcea parte din cele mai populate sate din munţi.
fn anul 1761 avea 327 familii de iobagi români9• Mic poate fi considerat şi numărul oilor
din Cîmpeni care la 1760 număra 510 fam:lii, iar la 1746 răscumpăra cele 100 de oi cu
mieii lor, datorate În dijmă, cu 100 florini, iar cei 17 berbeci tot cu che 1 f.lorin 10 • Numărul de aproximativ 1000 de oi este fără îndoială mic În raport cu numărul familiilor.
lntr-un extras sumar, păstrat În arhivi.. Zlatnei, sînt date cifre, atÎt În ce priveşte
numărul iobagilor impuşi, cît şi numărul oilor pe care le aveau. El este preţios, cuprinzînd
date din mai mulţi ani. - 1731, 1746 şi 1782 - privind cele trei domenii ale fisoului.
În anul 1731
Satele

Arieşul
Arieşul

Mic
Mare
Cimpeni
Bistre.
TOTAL:

iobagi•

I

329
444
430
205
11.4081

oi şi
capre

I boicai

iobagi

şi

I

Icapre
oi şi I ?oi .
cai
ş1

DOMENIUL
3.983
5.192
4.706
1.919
15.800

În anul 1782

În anul 1746

iobagi

I

oi şi
capre

DE SUS
138
657
249 2.172
222 1.465
85
537

959
1.538
1.268
584

3.203
7.067
4.979
2.833

I 69414.831 I

14.3491

18.082

·1

1671
514
546

620
2.328
3.293

268,12.377_1

11.2271

6.241

I

I

DOMENIUL DE MIJLOC
Cărpiniş

Abrud-Sat
Bucium

1.134
1.044
955

TOTAL:

3.133

I

551
110
113

829
699
849

I

DOMENIUL DE JOS

Zlatna
Petroşani

29
34

3.578
91
1.684
315
184

I I
571

5.852

2.445

24.785

403
60

IP

Galaţi
Feneş

Presaca
TOTAL:

Deci pe
ÎNTREG.
DOMENIUL

268
47
31
64
40

I

I

• iobagii - capi de familie (Hausvăter)
(Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arhiva Zlatnei,
9

10

2.260
182
622
1.025
655

440 14.7441

1.406 11.952
n_umărul

624, 1782).

Idem, voi. I, p. 15 şi urm.
Idem, p. 40 ~i urm.
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843
141

81
221
131

4.770
758
1.173
2.366
948

11.4171

10.051

6.993

34.374

boi
cai

şi
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O conscr1pţ1e a „urbarialişti:lor" şi minerilor din 1787 menţionează ca m Abrud-Sat
erau 220 de iobagi şi 21 de văduve şi aveau 108 oi; În Coma, 146 de iobagi şi 8 văduve
de mineri aveau· 221 de oi, iar în Roşia Montană, 385 iobagi şi 47 văduve de mineri aveau
292 oi. Şi în aceste localităţi miniere deci economia de oi constituie o ocupaţie secundară,
ocupaţia principală a iobagilor de aici fiind mineritul şi îndeletnicirile legate de exploatarea
aurului. Oile le ţineau pe lingă casă pentru lapte ;i lină. In 1773 o comisie care s-a deplasat
la faţa locului, pentru a consemna ;wcrca locuitorilor, a făcut o descoperir!, )i anume că.
în cuprinsul domeniului Zlatna 4333 capi de familie nu erau Înscrişi În registrele de contribuabili (Zlatna 303, Petroşeni 37, Galaţi 22, Feneş 70, Pri~aca 13, Abrud-Sat 123, Bucium
115. Cărpiniş 89, Musca 40, Bistra 518, Rîul Mare 1151, Vidra 848, Cîmpcni 878,' Buceşti 26) 11 • Şi satele în care au fost găsiţi aceşti „evazionişti", fac parte din zona cercetată
de · noi. Lipsesc doar două aşezări: Roşia şi Coma. Urmarea anchetei a fost că tabelele de
impunere din anul 1773-1774 au fost corectate, noile cifre fiind mai aproape de realitate 12 •
Acum, În tot domeniul erau Înregistraţi 7583 capi de familie şi ace~tia aveau: 7589 cai
~i boi, 5872 vaci, 1353 viţei, 19370 oi, 502 capre, 4190 po!ci şi U22 srnpi. Aceasta este
situaii.a care a continuat să existe şi în secolul următor, ba chiar pînă la al doilea război
mondial. Cunoscurul cărturar din Zlatna, Joctorul Vasile Popp, in~emna pc la 1840 că
cele 3747 fami:ii repartizate În zece sate :i.veau următorul număr de oi: Cîmpeni 343,
Cmcje 115, Săcătura 119, Alhac 515, Vidra de Sus 141, Vidra de Jos 125, Sohodol 1070,
Sciiri)oara 557, Ponorcl 119, Neagra 278 13 . Însă fără îndoială că ~i ace\tr cifre erau r!latiw. Pentru Bistra, de exemplu, ci d:i un număr de 1552 de oi, cifră care În compa,raţie
(li cde constatate la 1772 este de asemenea prea mică. Fără îndoială că şi aici se constată
posibilitatea unei evaziuni, iobagii declarînd un număr mai mic de oi pc care le prezentau
la verificare, restul ascunzindu-lc prin văi, lumini.;;uri d! pădure sau pe înălţimi.
Dar păstoritul oarecum redus În ţara moţilor, a ţopilor şi a mocanilor Zlatn-ei îşi
m.1i are şi o altă explicaţie, firea~că, lipsa de păşuni suficiente pentru Întreţinerea unui
număr mai mare de oi. Cum numărul populaţiei era În creştere continuă, pc locurile proa~-păt
defrişate se aşezau cringuri şi sate noi, desfiinţînd păşunile de altă dată. Aşezărili: de pc
v.1lea Aricşului Mare, împrăştiate la Început, se adunau cu timpul şi comtituiau sate noi.
Locuitorii de aici, din Săcătura, Certeje, Albac, Scărişoara, Arada şi Arieşeni, au luat parte
l:i. răscoala lui Horea. Acum apar şi satele Ponorel şi Neagra, iar Vidra se divi7,ează îr.
două, mai tîrziu în trei a5Czări separate. Procesul acesta se poate urmări în urbariile şi În
rc~istrclc fiscale ale domeniului, precum şi în tabelele recensămintelor, relativ frecvente:, ir.
jumătatea a doua a secolului al XVIII-lca. Şi, repetăm, •acestui proces i se datoreşte Împuţi
narea lornrilor de păşune. Un exemplu: moţii din Bi-stra se plîngeau pe la 1820 de lipsa
pă~unilor: ,,Pentru locuri de păşune stăm foarte năcăjiţi, pentru că batăr numai atîtca
mark ţinem cit cu laptele vax:ilor să ne ajungem şi cu boii gazduşagu (gospodăria) şi
slujba domnească să le putem purta, şi accs.tca trebuie să Ic ţinem pînă la mijlocul lui ittnic,
tot pe iînaţele noastre, fiindcă în munte pînă atunci iarbă nu se face. Arunci, mînîndu-le
la munte acesta numai pe jumătate e bun de păşune" 11 •
Bistrenii, deşi aveau un munte al lor, erau totuşi nevoiţi să Închirieze păjuni În munţii
din regiunea T rascăului, pentru a-)i putea păşuna vitele mari. La fel fac şi moţii din Cîm•
peni, care Închiriază, fie de la fisc, fie de la contele Haller, care era stăpînul munţilor
11

Idem, voi. II (ms.); vezi nota nr. 8.
T6th Z., Mişcările ţ,irăneşti din Munţii Apuseni pînă la 18-18,
p. 106-107.
13 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fondul Zlatna, an. 1843, nr. 1472.
14 Şt. Mcteş, op. cit., voi. I, p. 21.
12
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de la Izvoarele Crişului Alb. Fiscul lua pentru păşunat; de la Rusalii şi pînă '1a Sîntă Mărie,
pentru un bou sau pentru un cal 5 creiţari, de vacă 2 creiţari, iar de vite mărunte, porci,
oi, capre, cite un creitar. Stăpînul pădurii în schimb pretindea pentru : vitc'.e mari cite
20 de creiţari, iax pentru o oaie 10 creiţari.
În 1746 cîmpenarii au plătit nobilului din Gilău suma de 700 de florini 15 • 1n anu
premergători, arenda anuală a acestor munti era de 500 florini. Munţii arendaţi de ci
se întindeau de la hotarul Bistrei şi al Abrudului pînă la Dobrin, de o pane, şi pînă l.1
jumătatea cursului apei Belişului pe de altă parte, mărginindu-se şi cu hotarr-ul Agîrbiciului.
Mai În jos de aceste limite pe care cetatea de la Gilău le socotea ca aparţinînd posesiunilor
ei din Valea Someşului Cald şi a Someşului Rece, cîmpenarii şi abrudanii, cum se numeau
ei (în ungureşte iop.inyok cs abrudanyok) în urbariile de la Gilău, se aşează de pe la 1640.
mai îmîi cu oile la păscut, apoi rămin ca jeleri sau ca muncitori sczoni,eri. Urb:iriul Gi.lăului
menţiona pe la 1740 că „Muntele Gilăului, zis .altfel şi Ţiganul, se învecinează cu cîmpcnarii, cu bistren-ii şi cu lupşenii". Cînd aceştia îşi mină oile şi vitele la vărat, obişnuiesc să
dea de fiecare stînă cite un berbec, cite un ca.ş şi 25 de dinari, pe vară. In 1759 cîmpcn.1rii
plăteau 150 de florini pentru păşunatul vitelor mari, iar din toate oile dădeau 50 dt· hcrbt·ci.
Taxdc încasate de nobilul de la Gilău de la ace~ti transhumanţi, În secolul următor,
sporesc. In 1737 urcă la 500 de florini, iar În 1746 la 700 de florini. Aceast.i. Înscmnc.1z:i
şi că numărul păstorilor veniţi de la Bis-tra şi Cîmpeni a crescut mult. In 177-1 ci dctinc.w
50 de munţi 16 , în timp ce la 1727 ocupau doar munţii Mărişcl, Siliac, Copcei, :\Eigur .1,
Ţiganul şi Răcătăul. Dintre iobagii aşezaţi aici, unii, care au rămas pc loc, au fost socoti\i
jeleri aparţinători de satele Someşul Cald, Someşul Rece şi Agîrbici şi aveau obl:g:t\i,1 ~:i
facă anual cite 50 de ciubere, 50 de darace }i 20 albii mari şi mici.
Socotim că nu greşim dacă, Întemeindu-ne pe unele particularităţi etnograiice )i J.:
onomastică, p~esupunem că mişcarea aceasta a moţi-lor s-a desfăşurat şi înspre regiun~a din
Valea lerii şi înspre Crişul Alb. Satele din Valea Iadului, în Bihor, sînt mai vechi. Totuşi
satul Bulz arc un nume tipic moţesc. Mai Înainte, în documente er:i consemnat cu nulinc!c
Csarnohaza (1406), deci „Cerna", de la valea căreia acum se zice „a Iadului". Satul a
fost mutat pe locul unde se află astăzi pe la mijlocul secolului al XVII-lea 17 • Cele din Vale.1
Drăganului Însă, de .!!Semenea mai noi, au pornit din :regiunea de sus a Crişului Repede,
populată de români. Expansiunea moţilor aici nu are caracter eminamente pastoral. La epoca
la care a avut loc, moiii căutau păşuni pentru vite mari. Cei care rămînea,u pe loc nu ~c
mai ocupau decît în mică măsură cu păstoritul, ei în<lcl~micindu-sc mai mult cu fasonare.,
lemnelor pentru case. Ei tăiau lemnul de construcţii şi buştenii, pe care îi transport,rn pc
rîuri, pînă la fierăstraie şi În acelaşi timp defrişau locuri potrivite pentru agricultt,rl.
Cu privire la moţii aşezaţi În regiunea Someş.ului Cald şi a Someşului Rece, sînt trc•1
urbarii Întocmite în anul 1820 (Măgura, Mărişel şi Muntele Rece)lB_
Măgura aparţinea la 1820 nu familiei Banffy de la Gilău, ci fiscului, căruia i-a fost
cedată Încă de la 1775 de către fostul guvcrna~or Banffy. Iobagii de aici ţineau de administraţia domeniului din Zlatna, fiind trataţi ca şi ceilalţi iobagi ai fiscului. Iobagii de aici
se plîngeau că hotarul lor este mic. El se întindea pînă la Muntele Sălbatic, cu pă:nînt
p:etros şi cu climă rece. Semănăturile pe care le făceau, de orz şi secară de primăvară, nu
15

Idem, p. 42.
lG Szabo T. A., A kalotaszegi nagybirtokok jobbagysaganak szolgăltatasâ
ad6zasa,
Cluj, 1940, p. 14, 15; Jak6 Zs., A gyalui vartartomany urbariumai, Cluj, 1940, p. LXXXV
şi urm.
17
Şt. Mete~, Viaţa agraă ... , vol. II (ms.). Datele sînt luate din Urbariile şi Conscripţiile comitatului Cluj, vol. IV, p. 231-270, 479-508.
18 Idem, p. 512.
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se coceau niciodată, deoarece frigul dăinuia pînă .la Rusalii, iar toamna cădea bruma .mai
curînd decît în alte părţi. Vitele puteal.l. fi ţinute la munte doar din iunie pînă În septembrie.
Locurile pentru fîn pe care le aveau, riturile, cum le numeau ei, erau pietroase, pline de
muşuroaie de furnici, ei ziceau că sînt sălbatice, iarba creştea greu şi adesea era adunată
,,de sub omăt". De aceea, oamenii erau nevoiţi să-şi ierneze o parte din vi,te precum şi
oile „ la ţară", pe la Vîlcău şi în alte sate din ţinutul Mănăstirenilor. Acasă ţineau doar
vacile cu lapte şi caii. Traiul şi-l cîştigau tăind scînduri şi grinzi pe care Ic valoriEcau la
Huedin sau la Cluj. Erau 6 ferestraie de scînduri pentru care plăteau „taxă domnească".
Unii tăiau şi clădeau „scinjeni" de lemn de foc, luînd un florin şi 20 de creiţari de stînjen.
Obligaţia pe care o aveau cei care aveau pămînt şi boi - era de 5 zloţi şi 12 creiţari,
cei care nu aveau boi, dar aveau pămînt, dădeau doi zloţi şi 36 creiţari, iar cei care nu
aveau decît casa, dădeau doar 2 zloţi. Cîteodată li se cerea şi dijma din orz şi secarră,
precum şi din miei. Un miel se putea răscumpăra însă cu 3 creiţari. Şi din porci dădeau
tot al zecelea, pe care îl puteau răscumpăra cu 2 florini. Iobagii mai adăugau observaţia
că „toate lipsele se potolesc di11 lemne" pe care primeau de la fisc pe bani, pentru lemnul
de vase (vase de lemn) cite 30 de creiţari, pentru 50 de scînduri cite 18 creiţari de argint.
Din 8 lemne (trunchiuri de copac) puteau face vase cu preţul cărora puteau cumpăra bucate
,,În ţară" ca să-şi ţină casa anul Întreg.
Mărişe:ul a rămas mai departe în posesiunea familiilor Banffy şi Eszterhazy. Obligalui erau mai grele. Iobagii făceau rabotă cite 42 de zile pe an şi erau obligaţi a tăia
fiecare un anumit număr de „trunchiuri pentru scînduri" pe care tot ci le transportau la
Gilău. Iobagii mai erau obligaţi să plătească pentru slujba judelui comunal 18 florini.
Dădeau apoi şi dijmă, dar numai din miei. ,,Rituri" şi fînaţe aveau numai cîţiva oameni
,,dintre gazde". Păşuni În comun „pe seama marhelor şi oilor" aveau la I jar, la Măguriţa,
la Siliac. Muntele Rece, aşezaire la Izvoarele Someşului Rece, n-a avut urbariu şi nu se
cunosc scripte la nobilul din Gilău. Ei făceau zile de rabotă cite li se cerea şi dădeau
de la fiecare vacă cu lapte cîte o jumătate de cupă de unt. Păşuni săteşti nu aveau, dar
li se dădea voie să-şi pască vitele „În pădurile domneşti". Cei care Îşi duceau porcii la
ghindă, erau obligaţi să dea un ·porc din zece. Cei care aveau mai puţin de zece, puteau să
se răscumpere cu cîte . 13 creiţari de porc şi din toată turma se dădea un porc pentru
bucătăria nobilului. Venitul principal al locuitorilor din Muntele Rece provenea din arderea
cărbunilor pe care îi duceau În saci, pe cai, şi-i vindeau la Cluj.
ţiile

Numele iobagilor din aceste trei aşezări de munte sÎnt cele ÎntÎlnite În satele din jurul
Cîmpenilor, regiune de unde s-a pornit o largă roire în cursul secolelor XVII şi XVIII.

SABIN BELU

NEUE BEITRXGE ZUR GESCHICHTE DER DbRFER AUS DEM WESTGEBIRGE
(Zusammenfassung)
Der Aufsatz ist das Ergebnis einer vor mehreren Jahren begonnenen Forschung, die
bisher in weiteren fiinf Arbeiiten iiber die rumanischen Siedlungen im Westgebirge (Munţii
Apuseni) konkretisiert wurde.
Im vorliegenden Aufsatz stelh der Verfasser, ausgehend von der Analyse mehrerer
Urbarien aus dem 18. Jahrhundert iiber die Jobagy,ensiedlungen in den Talern des Arieş und
Ampoi und der Fiskaildomane Zlatna, fest, dafi das Hirtenweson als Bcschaiftigung im Ver-
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~eich zu don fri.iheren Jahrhunderten an Bedeutung verliert und durch eme lebhaJte Beschaftigung mit Rindern und Pferden ersetzt wird. Diese Veranderung ist einerseits den
wac:hsenden Abgaben von Schafen, von cler Quinqu.agesima zur Vigesima und schlieBlich zum
Zehnten, zuzuschreiben, ande.rerseits durch die Tatsache bedingt, dall die Arbeit, die clic
Leibeigenen auf den Adelsgiiten leisten muOten, auf wenigen Frontage beschrănkt war, wenn
sie mit Rindern erschicnen.
Eine Folge dessen war die Verlagerung der Tatigkcit cler Jobagyen. Mit Rindern und
Pferden konmen sie mchr Boden bearbeiten und intensiver am Holzschlag in den Wal<lem
teilnehmen.
Aus den Urbarien geht auch hervor, daO dais Phănomen cler Umsiedlung aus cler Dorfern
des Arieş- und Ampoitales in die Taler des Some~, Iad und Drăgan immer ofter stattfindt:t.
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Cu ocazia vcrifidrii instrumentelor muzicale susceptibile de a intra în patrimoniul
cultural naţional, la Conservatorul „Gh. Dima" din Cluj-Napoca, s-a depistat o vioară di:
meşter a cărei documentaţie a fost făcută încă În anul 1977 şi trimisă Direcţiei patrimoniului culmral · naţional1. Vioara este proprietatea particulara a unui student de la Conservator care a moştenit-o din familie. Instrumentul a fost cumpărat de familia proprietarului
În anul 1878 în Albania. La prima vedere ne a.trage atenţia culoarea lacului galben-auriu, puţin
, deschis, avînd o transparenţă şi luciu foarte frumoase. Apoi, se distinge capul viorii lucrat
cu multă măiesuie, formatul puţin mai mare al viorii, forma artistică a SS-urilor, şi inscripţia
sculptată pe spatele instrumentului: ,,PRO. MAGN. IMPER. RUSIAE KA THRINAE II.
DOM. MONTAGNJ\.NA. FEC. CREMONA 1741".
Din aceste indicii rezultă că ar fi vorba de o vioară consrruilă de marele mc:~tcr
cremonez, mai tîrziu veneţian, Domenico Montagnana (circa 1690-1750). Despre au:sl
lutier se şt;e că a fost un meşter de mîna Întîia, învăţînd meşteşugul confecţionării viorilnr
împreună cu Niccolo Amati, ca mai tîrziu să lucreze În atelierul marelui meşter Antonio
Stradivari2 • Astfel se explică asemănarea izbitoare a viorilor sal~ cu cele ale lui Anloniu
Stradivari, iar acest fapt poate şi explică de ce au rămas alÎt de puţine viori de la Montagnaua. La multe viori construite de Montagnana au fost puse etichetele de meşter ale lui
Suadivari, fapt ce explică şi mai pregnant numărul mic de viori rămase de la el. El
preferă forma mai marc a viorii, frecventă şi la Stradivari, dînd o boltă mai ridicată instrumentului. Şi grosimea lemnului folosit de el coincide cu a celui folosit de Stradivari. Totuşi,
Montagnana a ştiut să introducă în arta sa de a construi viori şi clemente personale, ce fac
ca instrumentele executate de el să aibă personalila,e şi o v;Jo.ue deoscbită 3 • El alegea cu
foarte multă grijă lemnul ce îl folosea pentru construirea unor instrumente, lucrînd cu mult:i
migală şi simţ artistic. Capul viorilor şi SS-urile executate de el sînt foarte frumoase,
artistice, lutraite cu avînt. SS-urile făcute de Montagn2na seamănă foarte mult cu ale lui
Giuseppc Guarneri del Gesu, iar lacul folosit de el, de culoare galben-aurie, este similar cu cel
întrebuinţat de Carlo Bergonzi. Totuşi, valoarea cea mai marc a instrumentelor executate de
Montagnana este sonoritatea lor, şi a,cest ,lucru îl ridid în rîndul celor mai ma.ri constructori
de viori ai tuturor timpurilor 4 • Pc lîngă viori, Montagnana a mai executat violoncele ş1
contrabasuri de mare măiestrie şi valoare.
Făcînd o expertiză şi o analiză mai atentă a viorii discutate de noi, apclînd şi la
serviciile a doi specialişti, prof. Ştefan Lakatos, muzicolog, şi Horea Fulea, asistent la Conscrvatornl „Gh. Dima" din Cluj-Napoca, constatăm că instrumentul în cauză prezmta
foarte multe clemente comune cu cele descrise mai sus în bibliografia de specialitate. In
.

al

1 Fişa

analitică de evidenţă

judeţului Cluj.
~ Zo!tan Hegyesi,
3

4

nr. 5116 la Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional

Vioara şi cons1mctorii ei, Bucureşti, 1962, p. 67.
W. L. Liitgendorff, Die Geigen ;md Lautenmacher, II, Frankfurt, 1922, p,
Ibidem.
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primul rînd, analizînd lemnul folosit pentru vioara disoutată de noi, reiese că el a fost
ales cu foarte multă grijă. Fibrele lemnului sînt paralele şi dispuse wiiform pe toată faţa
viorii, fiind de calitate foarte bună. Lacul folosit, galben-auriu, de o transparenţă şi un luciu
rar întîlnite, este întins perfect pe instrument. Forma artistică a SS-urilor, avînd o lungime
de 7,5 cm, denotă la fel o mină atentă de artist. De asemenea, capul viorii este lucrat cu
multă miială şi mult avînt. Dimensiunile viorii (lungimea 61 cm; lăţimea părţii superioare
16,5 cm; lăţimea la mijloc 11,5 cm; lăţimea părţii de jos 20 cm; grosimea 4 cm) şi forma
sa mai bombată ne dezvăluie faptul că avem de a face cu o vioară de dimensiuni ceva
mai mari faţă de cele obişnuite. Spatele viorii este executat dintr-un lemn de calitate foarte
bună şi," totodată, foarte frumos, avînd o lăcuire impecabilă. Tot pe acea6tă parte, În apropierea gitului În formă de semicerc, este amplasată inscripţia citată mai sus şi o coroană
sculptată în lemn. Colţurile sînt prinse cu multă grijă şi măiestrie. Culoarea lemnului în
interiorul instrumentului este mai Închisă, aşadar materialul lemnos are vechime mai mare.
în interiorul instrumentului se află o etichetă din care aflăm că instrumentul a fost reparat
la Petersburg În 1842 de lutierul Ono Herman. Tot aici mai găsim şi eticheta de meşter
pc care est: scris „Domenicus Montagnana Sub Signum Cremonae Venetiis 1741". De asi:menea invocăm, ca argument foarte important, şi sonoritatea deosebit de frumoasă, caldă,
nobilă şi bogată a instrumentului. Un ultim aspect pe care dorim să-l mai menţionăm este
starea de conservare excepţională a instrumentului, ceea ce constituie meritul fără doar şi
poate al proprietarului. După analiza instrumentului credem că trebuie să răspundem încă
la două Întrebări ce se impun În legătură cu vioara discutată. Prima ar fi legată de existenţa unor comenzi ori legături între curtea imperială rusă şi şcoala cremoneză, iar cea de
a doua s-ar referi la dovezi ale paternităţii viorii discutate de noi.
La prima întrebare, cu ajutorul datelor pe care le avem la îndemînă, putem da un
răspuns afirmativ destul d: ferm. Astfel, cunoaştem că prof. Alexandru Wierzbilowicz, de
la Conservatorul din Petersburg, deţinea un violoncel autentic al lui Montagnana. La fel,
ştim că baronul Steinhei1, tot din Petersburg, avea o vioară Montagnana 5 • In 18.f5, cu
ajutorul prinţesei Jossupov, este cumpărat un violoncel-bass confeqionat şi acesta de Montagnana6. In 1870, la Petersburg contelui \\"'ielhorsky îi este prezentat un violoncel Montagnana din produqia anului 1712 7• Regele Poloniei În 1715 face o comandă pentru 12 viori,
iar reprezentantul său, Giovanni Battista Volumier, stă 3 luni la Cremona, pînă cînd sînt
terminate instrumentele cerute 8• In acest sens mai putem aminti şi vestitul „Cvintet spaniol"
comandat pe vremuri lui Antonio Stradivari de către curtea spaniolă 9 • Din datde enumerate
mai sus reiese clar că, în obiceiul vremurilor, curţile regale făceau comenzi pentru instrumente de meşteri. Ba chiar şi oamenii mai înstăriţi ajungeau în posesia unor instrumente
de meşteri. Astfel, nu este exclusă, ba ni se pare chiar foarte verosimilă ipoteza ca Însăşi
ţarina Ecaterina a II-a să fi făcut o comandă la Cremona În vederea achizitionării unor
instrumente de meşter sau că această vioară a primi,t-o de la cineva din anturajul ei.
Răspunsul la în_trebarea a doua este poate puţin mai dificil, din cauză că este bine
cunoscut faptul că marele meşter Domenico Montagnana după 1720 şi-a desfăşurat activitatea în Veneţia. Din inscripţia de p: spatele viorii ar reieşi că ea a fost executată la
Cremo na În 17 41. Eticheta de meşter din interiorul viorii însă spune mult mai multe, şi
anume „Domenicus Montagnana Sub Signum Cremonae Venetiis 1741 ", adică „D.M. sub
5
6

Ibidem.

Henry Hi'1 l, Arthur F. HiJ,l, Alfred E. HiH, Antonio Stradivari Work - (1644-1737), New York, 1963, p. 123.
7 Idem, op. cit., p. 134.
8 Idem, op. cit., p. 223.
9 Zoltan Hegyesi, op. cit., p. 350.
1
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semnul Cremonei la Veneţia în 1741 • .. După părerea marelui specialist Liitgendorff s-ar
putea ca etichetele pc care apare foarte frecvent, cu greşeală gramaticală evidentă pentru
un italian, ,,sub ·signum• în loc de „sub signo•, să fie totuşi originale, fapt dovedit şi de
violoncelul şi contrabasul, cu certitudine executate de Montagnana, fiind În proprietatea
Conservatorului din Pari:s şi a lui T. W. Bourne din Londra, care au etichetă de meşter
re care apare scris ,,sub signum" 10 • Sîntem şi noi de părere că greşeala gramaticală nu
infirmă şi nu confirmă nimic În cazul identificării instrumentului discutat. Domcnico I\fontagnana a fost în primul rînd un mare meşter constructor de viori şi nu un latinist perfect.
în acest sens ne conving şi mai mult unele cronici medievale cu greşeli gramaticale şi mai
grave, scrise de cronicari latinişti de meserie, mai ales că latina medievală se deosebeşte
foarte mult de cea clasică.
Ţinînd însă cont de toate trăsăturile caracteristice ale viorii, enunţate mai sus, înclinăm să credem că avem de-a face Într-adevăr cu o vi,o'ară confecţionată de Domenico
Montagnana. Putem însă să presupunem şi faptul că fiind vorba despre o personalitate
atît de mare cum era Ecaterina a II-a, meşterul, Învăţînd arta construirii vierilor În Cremona, a sculptat pe spatele viorii numai numele acestui oraş vestit prin lutierii săi celebri.
Desigur, nu putem exclude cu totul nici· posibilitatea că ar fi vorba despre o copie
dar, cu certitudine, o copie bună ieşită din mina unui constructor-artist, care are
o valoare foarte mare. Important este că interpretul este satisfăcut din punct de vedere
al sonorităţii şi instrumentul corespunde pe deplin cerinţelor muzicale, dar şi de valoare
cultural-muzeistică.

ALEXANDRU ARDOS

EINE MEISTERGEIGE
(Zusammenfassung)
Gelegentlich cler Priifung derjenigen Musikinstrumente deren Aufnahme in clas nationale. und kulturelle Erbgut in Frage kăme, wurcle cine Meistergeige ausfinclig gemacht.
Eine emgehenck Untersuchung fiihrte zu der Schlul3folgerung, clal3 es sich um ein wertvolles,
von einem Meister verfertigtes Instrument hanclelt. Nach cler auf cler Riickwancl cler Geige
eingeschnitzten Aufschrift, ,,PRO. MAGN. IMPER. RUSIAE. KA TI-IRINAE. II. DOM.
MONTAGNANA FEC. CREMONA 1741", uncl nach ihren besonclern Ziigen, lăl3t sich
vermuten uncl behaupten, daf3 cler Meister Domenico Montagnana von Cremona war.
Die Geige stellt zweifellos ein reprasentatives Stiick fiir das kulturelle uncl nationale
Erbgut dar.

10

W. L. Liitgendorff, op. cit., p. 341.
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Faţa

viorii.
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Spatele viorii cu

in sc ripţi a .

https://biblioteca-digitala.ro

CIRCULAŢIA CARŢII

VECHI

ROMÂNEŞTI

îN

JUDEŢUL

CLUJ

(I)

Cu prilejul cercetărilor întreprinse de noi pentru depistarea şi cvidcnp bunurilor culturale susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural naţional în satele şi comunele
judeţului Gluj, am constatat că se păstrează aici wt bogat fond de carte veche românească
pe care considerăm util să-l facem cunoscut sub formă de catalog descriptiv.
Majoritatea cărţilor se află În proprietatea unor biserici ortodoxe. Utilizarea lor
vreme îndelungată a dus la deteriorare fizică. Incepînd cu a doua jumătate a s~colului
trecut, aceste cărţi sînt din cc În ce mai puţin folosite, deoarece intră în uz cărţile tipărite
cu caractere latine. Scrierea chirilică este tot mai rar utilizată şi chiar uitată de unii dintre
preoţii de ţară. Acest fenomen a contribuit din plin la uzura morală a cărţii vechi, ducînd
implicit la desconsiderarea ei şi la o mai mică atenţie În ce priveşte depozitarea şi păstrarea.
Nu rare sînt cazurile în care cărţ~ valoroase din secolele al · XVII-iea şi :tl XVIII-iea au
ajuns în mina unor coleqionari, ori s-au deteriorat devenind irecuperabile. In cercetarea
Întreprinsă de noi am ÎntÎmpina•t greutăţi În identificarea unor cărţi, tocmai datori-tă condiţiilor precare de conservare.
In anii din urmă, o parte din cărţile vechi române5ti au fost preluate de biblioteci,
pentru a li se asigura astfel condiţiile optime de păstrare. De cărţile adunate de prin aşezările
rurale ale judeţului În diverse biblioteci ne vom ocupa într-un capitol separat al lucrării
noastre.
Din motive obiective, deocamdată nu putem folosi un criteriu geografic, cronologic
sau alfabetic pentru catalogul pe Întregul judeţ. Cercetarea fiind în curs, vom prezenta cartea
veche românească Într-un şir de articole, pe măsura strîngerii datelor, pentru fiecare localitate servindu-ne de criteriul cronologic. La sfîrşitul studiului, pe lîngă concluziile ce se
vor impune În urma cercetării Întregului fond de cane veche existent în aşezările rurale
ale judeţului, vom întocmi un index al localităţifor, cu menţiunile necesare pentru identificarea rapidă a lor.

în prima parte a catalogului vom cuprinde cărţile de la bisericile ortodoxe din: Felearn,
V ad, Valea Groşilor, Bogata de Jos, Curtuiuş şi Calna, făcînd o scurtă descriere a legă
turii şi a stării de conservare, arătînd formatul cărţii, prezenţa sau lipsa foii de titlu şi
filele existente. La cărţile a căror paginaţie este greşită am specificat acest lucru prin
menţiunea: cu greşeli de numerotare (după ce am făcut o nouă numerotare verificînd continuitatea textului). Facem comparaţie cu exemplarele descrise în Bibliografia românească
veche, arătînd volumul şi numărul unde pot fi găsite. însemnările manuscrise le prezentăm
În general În rezt~mat, deoarece, de cele mai multe ori, sînt făcute pe marginea. chiar a
zeci de pagini şi de obicei cuprind numele celor care au contribuit Ia cumpărarea cărţii,
cui a fost dată, numele celor care trebuie să fie pomeniţi de preot pentru donaţia făcută,
blestemul pentru cel care ar Înstrăina cartea, autorul însemnării şi data. În cazul în care
însemnări,Je au o importanţă deosebită cu.Jturală sau istorică, ele vor fi transcrise în întregime, În măsura În care se păstrează (de multe ori sînt fragmentate datorită filelor lipsă,
cestaurărilor defectuoase sau agenţilor care a:~ contribuit la degradarea h1niei).
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CATALOG
Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă română

Fdeacu

1. Evanghelie, Bucureşti, 1682.
Legătura

în piele aplicată pe lemn, urmele a două închizători.
defectuos, atacată de anobiide.
in-2° (25,9X 18,5 cm); f. titlu + p. 3-7 + [ 1] p. + 174 f.
BR V, I, nr. 74; 4 f. + 175 f.
f.lr.-f.1 lr.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1688, privitoare la donarea cărţii bisencu din Feleacu.
Restaurată

2. Triodion, Rîmnic, 1731.
Legătura

În piele aplicată pe lemn, urmele a două Închizători.
mecanic, atacată de anobiide.
in-2° (30,2X21,2 cm); f. titlu + (1] f. + f. 1-257 + f. 355-372
f. 376, 374, 375,
373
f. 377-420 + (1] f.
BRV, II, nr. 204; [4] f. + 420 f. + (1] f.
f. 157v. - f. 166r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1783 ... sept. 4 zile, autori
popa Ilie şi popa Todor, referitoare la donarea cărţii bisericii din Feleac.
Deteriorată

+

+

3. Antologhion, Rimnic, 1737.
Legătura

În piele aplicată pe lemn.
Filele deteriorate mecanic, parţial restaurate.
in-2° (35,4 X 22,5 cm); f. titlu + (3] f.
numerotare).
BRV, II, nr. 215; [ 4] f. + 650 f.

+

40 f.

+

f. 42,43

+

f. 45-606 (cu

greşeli

de

4. Strastnic, Blaj, 1753.
Legătura

în piele aplicată pe lemn, urmele a două închizători,
mecanic, atac,ată de anobiide şi ciupercă.
in-2° (33X21,5 cm); f. titlu + (1] f.
185 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 290; BRV, IV, nr. 290; [2] f. + 179 f.
Deteriorată

+

5. Penticostarion, Blaj, 1768.
Legătura

în piele aplicată pe lemn, urmele a două închiză1:ori.
mecanic, atacată de anobiide.
in-2° (33X20 cm); lipsă f. titlu; (1] f.
197 f. (cu greşeli de numerotare)
199-202.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
Parţial restaurată, deteriorată

+

6. Minologhion, Blaj, 1781.
Legătura

În piele aplicată pe lemn, fragmente ale închizătorilor.
mecanic, atacată de anobiide.

Deteriorată

https://biblioteca-digitala.ro

+

f.

CARTEA VECHE

ROMANEASCĂ

403

lN JUD. CLUJ

in-2° (32,4X22 cm); f. titlu + 156 p. + [6] f. + p. 157-1140 (cu greşeli de numerotare)
p.
BRV, II, nr. 448; BRV, IV, nr. 448; 1 f. + 1149 + 63 f.
p. 255-271: însemnare cu caractere chirilice, datată 1791, din care mese că'. această carte a
fost donată bisericii Fcleacului de călugărul Ghirontie.

+ 61

7. Octoih, Blaj, 1792.
Legătura

În piele, ornamente imprimate, urme de închizători.
mecanic, atacată de anobiide.
in-4° (21,6 X 16,9 cm); f. titlu
424 p. + 196 p.
BRV, 11, nr. 556; [2] f. +424 p. + 196 p.
p. 256-264; însemnare cu caractere chirilice, datată 1805, 4 zile, iunie, cu privire la donarea cărtii bisericii din Feleacu.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, datată 1860, die 24, iunie, autor Gabriele Papp, referitoare la starea vremii.
Deteriorată

+

8. Petru Maior, Propo•i;edanii la
Legătura

În piele

aplicată

îngropăciunea

oamenilor morţi, Buda, 1809.

pc lemn, ornamente imprimate, o

Închizătoare.

Conservată satisfăcător.

in-4° (21,3X17,5 cm); f. titlu + [4] f. + 3C4 p.
BRV, III, nr. 765; [5] f. + 304 p.
9. Petru Maior, Didahii adecă lnvăţături pentru creşterea fiilor, Buda, 1809.
in-4° (21,3x 17,5 cm); f. titlu + [2] f. + 137 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, III, nr. 766; [3] f. + 139 p.
10. Petru Maior, Prediche, Par,tea I-III, Buda, 1810-1811.
Legătura

în carton cu cotorul În piele.
File deteriorate mecanic.
in-4° (21,8 X 17,3 cm); Partea I: f. titlu + [ 4] f. + 237 p., Partea II: 296 p. cu f. titlu;
Partea III: 92 p. cu f. titlu.
BRV, III, nr. 779; [5] f. + 237 p.; 296 p.; 92 p.

Cartea veche românească la biserica ortodoxii română Vad
11. Penticostarion, Blaj, 1768.
Legătura În piele aplicată pe lemn, fragmente ale celor două închizători.
Atacată

de anobiide.
in-2° (32X 19,5 cm); lipsă f; titlu; [1] f. + 202 f.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
12. Triodion, Blaj, 1771.
Legătură nouă făcută
Atacată

de anobiide,

În 1916.
uni ta:tea

distrusă

cărţii.
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in-2° (32 X 19,5 cm); f. ti~lu fragmentară + 237 f. (cu greşeli de numerotare).
BR V, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [ 1] f. + 236 f. + [1] f.
13. Strastnic, Blaj, 1773.
Legătura

în piele aplicată pe lemn, două Închizători.
de anobiide, distrusă unitatea cărtii şi a blocului de carte.
in-2° (30,7X 18 cm); f. titlu + 187 p.
BRV, II, nr. 382; [1] f. + 187 p.
Atacată

14. Molitvenic, Blaj, 1784.
Legătura

pe lemn, urmele a două închizători.
mecanic, atacată de anobiide.
in-4° (18,1 X 14 cm); lipsă f. tiitlu; [2] f. -t 282 p. + p. 287-604.
BRV, II, nr. 475; [4] f. + 606 p. + [4] f.
în piele

aplicată

Legătura deteriorată

15. Apostol, Blaj, 1802.
Legăwra

În piele aplicată pe lemn.
unitatea cărtii, file atacate de anobiide.
in-2° {30X 19,5 cm); f. titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
Distrusă

Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă

românii i ·,dea

G10şilor

16. Evanghelie, Blaj, 1765.
Legărnra

În piele aplicată pe lemn, fragmente ale celor două Închizători.

Comervată satisfăcător.

in-2° (32X20 cm); f. titlu+ [3] f. + 342 p. (cu gre5eli de numerotare).
llRV, II, nr. 342; [4] f. + 363 p.
p. 1-47: însemnare cu caractere chirilice, datată 1783, ianuarie, 22, autor, preotul Grigorie
din Valea Groşilor, privind cumpărarea cărtii de către Cîmpan Nechita şi ... Petru, cu
14 florinti,
17. Penticostarion, Blaj, 1768.
Legătura

În piele

aplicată

pe lemn, fragmentele a

două Închizători.

Conservată satisfăcător.

in-2° (31,4Xl8,8 cm); f. titlu + [1] f. + 202 f.
BR V, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
p. 101v 102r: însemnare cu caractere chirilice,
cumpărarea căqii de popa Nechită din Valea Groşilor.

datată

1798 ... mat, 10 zile, privind

18. Triodion, Blaj, 1771.
Legătura

pe lemn, ornamente imprimate, urm~ de Închizători.
·
in-2° (33,4X19,2 cm); f. ridu+ [1] f. + 237 f. (cu greşeli de numerotare).
În piele

aplicată

Conservată satisfăcător.
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BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f. + [1] f.
i. 4v-llr.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1796, mai, 21

zile,

referitoare

la

cumpărarea cărţii.

19. Strastnic, Blaj, 177 3.
Legătura

În piele aplicată pe lemn, urme de închizători.
mecanic, atacată de anobiide.
187 p.
in-2° (35 X 20,9 cm); f. titlu
BRV, II, nr. 382; [1] f.
187 p.
forzaţ: Însemnare cu caractere chirilice, cu privire la cumpărarea

Legătura deteriora,tă

+

+

căqii

rn anul 1790.

20. Minologhion, Blaj, 1781.
Legătura

în piele

aplicată

Conservată satisfăcător.

pc lemn, fragmente de

închizători.

+

in-2° (33,6X21 cm); f. titlu
156 p. + [6] f. + p. 157-1130 (cu greşeli de numerot,tre)
+ 61 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, li, nr. 448; BRV, IV, nr. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
p. 3--15: însemnare cu caractere chirilice, datată 1796 ... mai, 25 zile, autor Gale Urs
din Cetan; referitoare la donarea cărţii bisericii din Valea Groşilor de către Cîmpan
Onuţ.

21. Molitvenic, Blaj, 1784.
Legătura

în piele aplicată pe lemn, urme de Închizători.
unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-4° (19,5xl5,3 cm); f. titlu+ [2] f. + 607 p.
[5] p.
BRV, II, nr. 475; [4] f. + 606 p. + [4] f.
f. [ 1 ]r.-p. 19: însemnare cu caractere chirilice, datată 1806, aprilie, zi întîi, autor popa
Sofronie din Valea Groşilor, privind donarea cărţii bisericii din Valea Groşilor de către
Nlîrză Simion şi Bote Toader.

Distrusă

+

22. Apostol, Blaj, 1802.
Lcgăt1,1ra

În piele aplicată pe lemn, urme de Închizători.
Cons~rvată satisfăcător.
1
in-2~ ()4 ,2 X 22,5 cm); f. titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
p. 188-189: Însemnare cu caractere chir,i:Jice, datată- 1806, autor p iroh11l Sofronie, privind
donarea cărţii bisericii din Valea Groşilor.
1

Cartea veche-românească la biserica ortodoxă română Bogata de Jos
23. Antologhion, Rîmnic, 1766.
Legătura

În piele aplicată pe lemn, fragmente ale
mecanic, legătura atacată de anobiide.
-in-2° (29,8 X 19,3 cm); f. titlu + [3] f. + 572 f.

închizătorilor.

Deteriorată

https://biblioteca-digitala.ro

G.ALICU

406

BRV, II, nr. 345; [3] f. + peste 571 f.
însemnare datată 1959, autor Ştefan Teodorean, preot în Bogata de Jos, cu pnvue
la cumpărarea cărţii de la călugărul Getazet Grigore Dumbra, paroh În comuna Tom~ti,

forzaţ:

judeţul Timiş.

24. Penticostarion, Blaj, 1768.
Legătura

în piele aplicată pe lemn, urmele celor
mecanic, distrusă unitatea cărţii.
in-2° (31 x20,8 cm); [1] f. + f. titlu + 202 f.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.

două închizători.

Deteriorată

25. Triodion, Blaj, 1771.
Legătura

în piele aplicată pe lemn, urmele celor două închizători.
mecanic, atacată de anobiide, distrusă unitatea cărţii.
in-2° (33 X 23,3 cm); f. titlu + 237 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [l] f. + 236 f. + [l] f.
f. 94r. 100 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1830, februarie, 18, ,auto'r,
preotul Moroşan Ioan, privind cumpărarea cărţii de la preotul Moroşan Ioan din Bogata
de Jos şi donarea ei bisericii din sat.
Deteriorată

26. Strasmic, Blaj, 1773.
Legătura

în piele maron.
prima copertă, distrusă unitatea blocului de carte.
in-2° (31,5X20,3 cm); lipsă f. ti,du; p. 7-187.
BRV, II, nr. 382; [l] f. + 187 p.
Lipseşte

27. Eva11ghelie, Blaj, 1776.
Legătura

În piele maron, ornamente imprimate.
unitatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-2° (32,2X21,5 cm); f. titlu + [3] f. + 344 p.
BRV, II, nr. 394; [4] f. + 344 p.
p. 156-209: însemnare cu caractere chirilice, datată 1790, iunie, 10, ,autor popa Vasilie
din Bogata de Jos, arătînd că Şandor Văsiiu a cumpărat cartea cu 5 zloţi şi a dat-o bisericii
din Bogata de Jos.
Distrusă

28. Minologhion, Blaj, 1781.
Legătura nouă

În carton cu cotorul şi colţurile în piele.
•
filele deteriorate mecanic, parţial restaurate.
in-2° (31,2X20,6 cm); lipsă f. titlu; p. 1-156 + [6] f. + p. 157-1136 (cu greşeli de
numerotare)
63 p.
BRV, II, nr. 448; BRV, IV, nr. 448; [l] f. + 1149 + 63 f.
p. 3-20: Însemnare cu caractere chirilice, datată 1782, april, 17 zile, cu privire la cumpărarea
cărţii şi donarea ei bisericii.
p. 31-54: însemnare cu caractere latine, datată 1860, iunie, 15 zile, autor George Mur~ianu
din Bogata Românească, referitoare la Buvnariu Ursu din acelaşi sat, care, după oe a 91.uljit

+
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16 am m oastea împăratului Francisc şi a lupta,t împotriva lui Bonaparte, s-a Întors
~1 a. cumpărat cartea cu 50 de z.k>~ dăruind-o bisericii de aici.

acasă

29. Apostol, Blaj, 1802.
Legătura restaurată.

Deformare liniară.
in-2° {32 X 20 cm); f. titlu + 258 p.
BRV;,11, nr. 644; [l] f. + 258 p.
p. 1-13: Însemnare cu caractere chirilice, datată 1806, iunie, în 24 de zile, cu privire la
donarea cărţii biseric~i din Bogata de Jos.
30. Liturghii, Blaj, 1807.
Lcgătwa În piele maron, ornamente imprima;te, urme de Închizători.
Deteriorată mecanic, distrusă unitatea cărţii şi a blocului de cane.
in-4°' (21,SX 17,7 cm); f. titlu fragmentară + 16 p. + p. 19, 20 +
24 + p. 27-314.
BRV, II, nr. 721; [2] f. + peste 204 p.

p. 17, 18

+ ·p.

21-

31. Strasmic, Blaj, 1817.
Legătură nouă

în piele, ornamente imprimate.
Filele pătate de ceară.
in-2° (34,5X21,7 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [l] f. + 217 p.
32. Octoih, Illaj, 1825.
Legătura nouă

în carton

şi

pide.

Conservată satisfăcător.

in-4° (18,8 X 16 cm); f. titlu + 434 p. + 239 p. + [2] p.
BRV, III, nr. 1242; [1] f. + 434 p. + 239 p. + [2] p.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Curtuiuş
33. Liturghie,

Bucureşti,

1728.

Legătura În piele maron, ornamente geometrice imprimate.

Complet distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-8° (I9,8xl3,5 cm); lipsă f. titlu; p. 3-16 + p. 21-28 + p. 31-38 + p. 39, 40 manuscris + p. 41-44 + p. 45 map.uscris + p. 76-208 (cu greşeli de numerotare) + [2] f.
manuscris + [3] f. fragmentare.
nRV, II, nr. 196; [2] f. + peste 244 p.
34. Chiriacodromion, Bucureşti, 1732.
Legătura nouă În carton, cu cotorul în piele.
rile deteriorate mecanic, parţial restaurate.
in-2° (25,2X 17 cm); f. titlu+ f. 4-406 + f. 409-412

+
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BRV, II, nr. 205; [4) f. + 414 f.
f. 4r. - 22r.: însemnare cu caractere chiTilice,
la bi,;erica din Cunuiuş şi a fost lega,tă din nou.
35. Octoih,

Bucureşti,

datată

1786,

arată

ca

această

carte se afla

1746.

Legătura În piele aplicată pe •lemn, urme de închizători.
Complet distrusă uni•tatea cărţii şi a blocului de carte.
in-4° (19 X 13 cm); lipsă f. titlu; p. 65, 66
p. 71, 72 + p. 83-288
p. 305-398 + p. 401-464
164 p.
BRV, II, nr. 249; 464 p. + 200 p.

+

+

+

p. 291-302

+

36. Orologhion, Blaj, 1766.
Legătura

în piele maron, fragmente ale închizătorii, ornamente imprimate.
File deteriorate mecanic, parţial restaurate, atacată de anobiide.
in-8° (14,6X8,2 cm); f. titlu + [J] f.
34 p. + p. 37-272 + p. 503-510
500 + p. 512-584 (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 346; [4) f. + 799 p. + [6] f.

+

+ p.

293-

37. Strastnic, Blaj, 1773.
Legătura nouă

în pînză pe carton, făcută în 1969.
Filele tăiate pentru noua legătură, parţial restaurate.
in-2° (30,6Xl8,2 cm); f. titlu+ 187 p.
IlRV, II, nr. 382; [1) f. + 187 p.
p. 4-13: însemnare cu caractere chirilic;: prm care se arată <.:a sătenii din Curtuiuş au
cumpărat această cane.
p. 25-33: însemnare cu caractere chirilice, datată 1807, die 19 mai, din care se vede că
Strastnicul a fost dat de la biserica din ]ucu de ... ?, În schimbul unei evanghelii, preotului
din Tiocu de Sus.
38. Minologhion, Blaj, 1781.
Legătura

În piele maron, urmele celor două închizători.
prima copertă, deteriorată mecanic.
in-2° (33,5X21,7 cm); f. titlu + 156 p.
[6) f. + p. 157-1140 (cu greşeli de r:.umerotare)
63 p.
63 f.
BRV, II, nr. 448; BRV, IV, nr. 448; [1) f. + 1149
p. 3-31: Însemnare cu caractere chirilice, atestă cumpărarea c:iqii de sătenii din Curtuiu~
În 1822 şi Înnoirea legăturii în 1835.
p. 115-125: însemnare cu caractere chi.ri,lice, datată 1812, în l,ma lui mai, 14 zile, .nestă
cumpărarea cărţii de la Şimişna cu 20 zloţi.
Lipseşte

+

+

+

39. Octoih, Blaj, 1792.
Legătură

în piele din 1835, cu urme de închizători.
mecanic, atacată de anobiide.
in-4° (20,6X16,5 cm); lipsă f. titlu; 424 p.
196 p.
[1) p.
424 p. + 196 p.
.
BRV, II, nr. 556; [2] f.
p. 1-77: însemnare cu caractere chirilice, datată iulie, 2 zile, 1805, privind donarea căqii
biseri<.:ii clin Cunuiuş;
Deteriorată

+

+

+
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· 40. Polusta·v, Blaj, 1793.
Lip~eşt~ legătura, deteriorat., mecanic, di!.trusă unitatea blocului de carte.
in-8° (17,5 X 10,3 cm); lipsă f. titlu; p. 19, 20 + p. 29, 30
p. 39-66 + p. 79-110
p. 1,5-126 + p. 131-142
p. 145-206
p. 229, 230 + p. 235, 236 + p. 27.'278 + p. 283-320 -f-- p. 337-368
p. 383-414 + p. 417-432 + p. 437-444
p. 449-528 + p. 609-628 + p. 637-642 + p. 655-658 + p. 671-722 + p. 71-74 +
p. 723
[3] p. ,
72., p.
[4] f.
BRV, II, nr. 567; [2] f.

+

+

+

+

+

+

+
+

+

41. Penticostario11, Sibiu, 1805.
Legătura

în piele maron, urmele cdor două Închizători.
mecanic, atacată de anobiide.
168 p.
p. 171, 172
p. 169, 170 + p. 175, p,; +
in-2° (34,7X21,9 cm); f. titlu
p. 173, 174 + p. 177-362.
BRV, II, nr. 685; [1] f.
362 p.
p. 312-327: însemnare cu caractere chiri,lice, datată 1811, au lor popa Sofronie din Valea
Gro~ilor, arată că Mateus Lup a cumpărat cartea.

De1eriorată

+

+

+

+

42. Triodion, Blaj, 1813.
Legătura în piele, ornamente imprimate, fragmente de închizători.
Distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-2° (34,2X21,7 cm); f. -ci1:lu + 630 p.
BRV, III, nr. 836; [1] f.
630 p.
p. 7-13: însemnare cu caractere chirilice, datată 1836, august 29, arată că Adam Banfy
a cumpărat cartea de la Blaj şi, după cum reiese din însemnarea În limba maghiară de pe
forzaţ, a dat-o bisericii din Curtuiuş în 28 ianuarie 1837.

+

43. Apostol, Blaj, 1814.
Legătura în piele, urme de Închizători, ornamente imprimate.
Doreriorată

mecanic, atacată de anobiide.
in-2° (33,5 X 21,5 cm); f. titlu +- 264 p.
BRV, III, nr. 845; [1] f.
264 p.

·

+

44. Evhologhion, Blaj, 1815.
Legăit:ura în piele maron, ornamente geometrice imprimate.

Complet distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-4° {19,5X14 cm); lipsă f. titlu; [2] f.
296 p.
BRV,, III, nr. 875; [2] f. + 600 p.

+

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Calna
-45. Evanghelie, Blaj, 1765.

Lcg5wra În piele maron, urme ale celor două Închizători.
Di9trusă unitaitea blocului de carte, deteriorată mecanic.
https://biblioteca-digitala.ro
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+

+

+

in-2° (32,3 X 20,7 cm); f. titlu + [3] f.
287 p. (cu greşeli de numerotare)
p. 290
p. 295-345 (cu greşeli de numerotare) + [ 1] p.; între p. 306-311 sînt cuprinse iar
p. 297-301.
RRV, II, nr. 342; [4] f.
363 p.
f. 3r.: însemnare cu caractere chirilice, autor popa Toma, privind cumpărarea cărţii de la
feciorul popii Grigorie din Calna, în anul 178?, în luna mai.

+

46. Stra.stnic, Blaj, 1773.
Legătura

În piele, urme de Închizători, ornamente florale imprimate.
mecanic, pătată de ceară.
in-2° (32,5 X 19,5 cm); lipsă f. titlu; p. 1-187.
IlRV, II, nr. 382; [1] f. + 187 p.
Deteriorată

47. Apostol, Blaj, 1802.
Legătura

în piele maron, urme de închizători.
W1itatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-2° (34,3 X 21,5 cm); lipsă f. titlu; p. 3-254.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
Distrusă

48. Penticostarion, Sibiu, 1805.
'-egătura

în piele, ornamente florale imprimate, urme de inchizitori.
mecanic, distrusă unitatea căqii.
in-2° (36 X 21 cm); f. titlu + 362 p.
p. 2-9: însemnare cu caractere chirilice, datată 1808, arată că locuitorii satului Calna au
"'-Umpărat această carte şi au dat-o bisericii.

Deteriorată

GRAŢIANA

ALICU

DER UMLAUF DER Al.TEN RUlvlANISCHEN BOCHERN IM KREIS CLUJ
(I)

( Zusammen fassung)
Gelegentlich der ForschW1gen, welche fiir die Aufnahme der în Frage kommenden
Kulrurgiiter, im Kreis Cluj unternommen wurden, entdeckte man einen reichhaltigen uru:I
mannigfaltigen Biicherfonds alter rumănischer Druckschriften, den wir im Beschreibungskatalog vorfiihren.
Weil die Forschung fortdauert, '?terden die alten rumănischen Druckschriften in e~ncr
Reihe von Aufsătzen vorgefiihrt, indem bei jeder einzelnen Ortschaft die chronologische
Reihenfolge beriicksichtigt wird. In dem ersten Aufsatz werden die Biicher von den rumănischen Kirchen aus Feleacu, V ad, V alea Groşilor, Bogata de Jos, Curtuiuş und Colna
beschrieben. Es wird auf ihren Aufbewahrungszustand hingewiesen, die Seitenzahl ruigegeben
und dort wo Handaufzeichnungen vorkommen, werden sie ihrer lled~utunggemăss umgeschricben oder zusammenfassend wiedergegeben.
, ,11· ;
~ •.J I
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O TIPARITURA ROMÂNEASCA NECUNOSCUTA DIN VREMEA
RAZBQIULUI RUSO-AUSTRO-TURC DIN ANII 1787-1792

Războiul ruso-austro-turc din anii 1787-1792 a afectat într-o măsură Însemnată şi
teritoriul ţăriJor române. Banatul, Moldova şi Ţara Românească au devenit tea,tru de operaţiuni, În. timp ce Transilvaniei i-a revenit la rindul ei un rol strategic important mai ales
după intrarea Austriei În război la 9 februarie 1788. Turcii, sprijiniţi de domnul Ţării
Româneşti, Nicolae Mavrogheni, urmăreau imobilizarea în Transilvania a unor forţe austriece
cît mai Însemnate pentru a Împedica concentrarea lor în Banat şi Moldova, precum şi cooperare~ cu trupele ruseşti. In acest scop în cursul anilor 1788-1789 Transilvania a fost ţinută
în permanenţă sub ameninţarea unor năvăliri turceşti şi muntene prin tredtorile Carpaţilor
Meridionali.
Operaţiuni.le militare În această zonă au fost precedate şi apoi Însoţite de o intcns.'i
campanie propagandistică desfăşurată de ambele părţi. Prin proclamaţii tipărite În limba
1omână, imperialii chemau locuitorii din Muntenia să li se alăture, promiţînd libertatea credinţei ortodoxe şi protecţia armatei austriece 1• La rîndul său, Mavrogheni adresează în repetate ocazii chemări şi manifeste ardelenilor pentru a reveni la Ţara Românească „de care
au fost desfăcuţi contra dreptăţii, cu sila", făcînd apel la comunitatea credinţei ortodoxe,
promiţînd respectarea tuturor privilegiilor. În caz contrar, el ameninţa cu pîrjolul ş1
robia2•
Proclamaţiile domnului muntean n-au rămas fără efect în Transilvania, Populaţia, nemulţumită de sarcinile noi pe care Ie aducea cu sine războiul (Întreţinerea trupelor, rea-utarea,
rechiziţiile etc.), ca şi de situaţia economică proastă determinată de recoltele slabe, de scumpete, se agită tot mai mult, neliniştind autori1tăţile. Rezistenţa împotriva furnituri•lor pentru
armată, fuga, iau o amploare crescîndă, iar În august 1788 corespondenţele· diplomatice străine
vorbesc chiar, despre tendinţele spre o ră&oailă generală, alimentate de Mavrogheni 3 •
Operaţiunile militare propriu-zise contribuie la accentuarea acestei stări de spirit, Incepînd din iunie 1788 incursiunile lui Mavrogheni peste Carpaţi devin tot mai insistente, pentru ca În toamnă, concomitent cu marile succese obţinute de turci în Banat, acestea să se
transforme Într-o expediţie de anvergură avînd drept obiectiv ocuparea Sibiului şi Braşovului.
Chiar dacă acest lucm nu se realizează, totuşi acţiunile domnului muntean, ca şi atacurile
turceşti din ţinutul Haţegului provoacă deseori derută în rîndul trupelor austriece, determi-

V. A. Urechia, Istoria românilor, III, Bucureşti, 1892, p. 130; 157.
Ibidem, p. 200-201; Theodore Bl-a.ncard, Les Mavroyeni, I, Paris, 1909, p. 347349; 362-363; 448-450; N. Iorga, Ce-11a despre ocupaţia austriacă în anii 1789-1791,
in :1R,MSI, Seria II, t. XXXIII, 1910-1911, I'· 217; Hurmuzachi, XIX, Partea I, Bucurcşu, 1922, p. 550-551; N. Iorga, Istoria romanilor, VIII, Bucureşti, 1938, p. 52-54; 61;
Al. Vianu, Mişcarea naţional-eliberatoare şi Nicolae Mavrogheni (1787-1790), în Studii,
I 956, IX, 5, p. 45-62.
3
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, II, Burnreşti, 1896,
p. 244_; Blancard,. op. cit.; p. 376-377; Margareta Danciu, Date noi privitoare la lupta
împotnva invaziei otomane în Transilvania la s/î11itul secolului XV I II, în Studia, Series
His10ria, 1961, 1, p. 53~3.
1

2
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nînd de pildă În septembrie 1788 retragerea precipitată a generalului Stader din Haţeg,
rvacuarea depozitelor de alimente la nord de l\foreş şi chiar mutarea Gubcmiului din Sibiu 1•
Distrugerile aduse de de,făşurarea luptelor, de prădăciunile turcilor (în Haţeg de pildă ei incendiază mai multe sate:'), ca ~i deruta vizibilă a austriecilor crează o stare de insc.curitatc
şi panică înregistrată de izvoarele vremii. Populaţia fuge În masă din faţa ina~icului, lă1sind
recolta nestrînsă, ceea ce afectează grav aprovizionarea armatei imperiale. Locuitorii din
Săcele trimit delegaţi l:t Mavrogheni, anunţîndu-şi supunerea faţă de turci. în faţa acestei
situaţii, autorităţile recurg l.t rechiziţionarea rezervelor, dar concomitent Întreprind şi m:irnri
de lini~tire a populaţiei.
În contextul unor atare măsuri se Încadrează ~i emiterc:1 În 30 martie 1789, sub numJrul 2387, a unei ordonanţe gubernialr. tipărite În limba română, care avea menir~a de .1
convinge populaţia Transilvaniei de faptul d s-au luat to:tte mă,urilc pentru asigµrare:1 ,ccurităţii ei. Această tipăritură, al cam text îl publicăm În anexă, a r:b,as necunoscută .uîr
celor care s-au ocupat de istoria războiului din 1787-1792, ,-îi ~i cercetătorilor cărţii vechi
româneşti 6 • În cadrul ordonanţei,- Guberniul Transilvaniei rcaminte~tc că anumite „veşti mincinoase ... şi În anul trecut fără îndestulată pricină foarte mare şi multor lăcuitorilor sim1itoare pagubi au pricinuit" ~i anunţă acum tuturor că ,,,toate, cari sînt trebuincioase pentru
buna stare şi îndrezneala al Ţerii Noastre al Ardealului, prin marele povăţuitoriul a tabcrilor, gheneral comandirtul s-au făcut... şi ostaşilor noştri, adecă căunelor... s-au dat
porăncile ce ale cuviincioase". Zvonurile care au pricinuit tulburarea liniştii publice şi mulr:i
p:tgubă „s-au fo,t scornit prin minciunile vrejmaşului nostru". Recunoscînd astfel efectul procl:tmaţiilor lui Mavroghcni, l:t care se face aluzia, şi confirmînd relatările corespondenţelor
diplomatice privind agitaţiile din Transilvania, Gubcrniul urmăreşte acum preîntîmpinareJ.
repetării unor astfel de evenimente În condiţii 1 e în care pericolul unor noi incursiuni turceşti devenea tot mai evident. În acest scop se ordonă comitatelor să vestească tuturor locuitorilor că deplasările de trupe, mutarea unor bunuri ale armatei „nu iaste nici un semn de
retragerile precipitate şi retragerea depozitelor militare detcrminÎnd
frica vreşmaşului" În toamna precedentă panica şi fuga locuitorilor. Sînt de asemenea instituite măsuri severe
împotriva celor care ar răspîndi zvonuri care să producă „nepăciuire şi turburare". în sfîrşit,
locuitorii sînt asiguraţi că ,,de s-ar şi arăta peste rînduiala noastră cca făcută s:mme din
neştire pentru vreo nenorocirea, din vremea însă va face Înştiinţarea pentru aceasta".
Măsurile autorităţilor din Transilvania erau justificate de faptul că în primăvara lui
1789 vegile despre pregătirile lui Mavrogheni În vederea unei noi acţiuni În Transilvania se
înmultesc. Acalmiei care a domnit În timpul iernii, cînd conditiile naturale îngreuiau traversarea trecătorilor Carpaţilor, îi urmează, începînd din aprilie 1789, un 5ir de ciocniri care
culminează cu pregătirile din iulie-august 1789 pentru un atac general asupra Transilvaniei
prin toate pamrile Carpaţilor Meridionali7 • Infrîngerilc decisive suferite de turci În septembrie,
urmate de ocuparea Bucureştiului de către austrieci În 10 noiembrie 1789, pun capăt îmă domniei lui Nicolae Mavro.gheni şi îndepăr,tează războiul de la hotarele Transilvaniei. Se Încheie
aistfe.J o p:!rioadă pJină de nelinişte şi agitaţie în istoria acestor părţi, al cărei puils •Îil reflect:\
fidel ~i tipăritura românească cc-a prilejuit această prezentare.
J,:JD!SI.AU GYEMliNT
M. Danciu, op. cit., p. 59; 62.
G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe ultimii doue sute de ani, I, Sibiu,
1890, p. 506-509.
6
Un exemplar al acestei tipărituri se păstrează la Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond
Blaj, Circulare (1 f.r-v, in folio, tipărită la Sibiu, în tipografia lui Petru Barth).
7
Hunnuzachi, XIX, Partea I, p. 531-561; Urechia, op. cit., III, p 266-271;
Blancard, op. cit., I, p. 441-451.
4
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ANEXA
2387.1789.
După ce, toate, care sînt trebuincioase pentru buna stare şi îndrerneala al Ţerii Noastre
al Ardealului, prin marele povăţuitoriul a taberilor, gheneral comandirrul s-au făcut bune
şi norăcitie r3ndueli şi gătiri, pen,tru Guc Încă şi ostaşilor noştri, adecă cătanelor, pentru
aceastia buna gătire peste tot, s-au dat porăncile ceale cuviincioase; aî,1 dară de lipsa iastc
acuma şi celor lucrurilor, care împrotiv bunei sterii şi liniştii ceai din lăuntru ai ţerii
noastre, cu chipul inşălăciunii Întru oameni din ţara aceasta eşitelor veşti minciunoasc şi turburerilor cealor care şi în anul trecut fără îndestulată pricină foarte mare şi multor lăcuito
rilor simţitoare pagubi 311.1 pricinuit, cu bună hotărÎ,re şi vrednică pilda Împrotiva a sta şi
bine a le mijloci şi toate lucruri de laudă care s-au fo.st scornit prin mirnciunile vrejmaşului
nostru, şi încă şi prepusurile acele care s-au fost reclicat Între oameni din făcute În părţile
aceaste fără trebuinţă, îngrijeri, caTe n,umai pagubă multă, n~păciuirea şi turbura;re au pricinuit,
Jupă modrul trebuinci~ trebuc dintre oameni să să înmeineaze şi să să depărteaze; pentru
aceiia, în treaba lucrului acestui încă cu de vremea să dea de ştire Ofiţiolatului a varmeghii,
ca să vestească tuturor satelor şi locurilor din Încungiurul său, cum că nicidecum nu iaste nici
un semn de frica vreşmaşului (spre piJda) atuncia, cănd cătanele dintr-un loc spre ajutoriul
altor catandor cu graba ar pleaca la mers, adecă marş, sau cînd ar fi de lipsa bagajia, adecă
sculele cătanelor cealora, care stau în logher a o trimite, fiind aceasta şi aşa spre întîrziare
catanelor, sau şi alte de acest feliu lucruri de s-ar Întîmpla, nu să fac de frica vrejmaşului.
Şi de s-ar Întămpla ca iareş, peste bagare în seama aceştiia vremelnacei vestirii şi încredinţerii să iasă veşti de nepă.:iuire şi turburare, arunce de lipsa va fi, pentru scornirea
veştilor acestor şi pentru scornitoriul lor din temei a cerceta şi aşa apoi pă un scornitoriul
ca acesta de veşti mincinoase şi paguboase, nu numai spre dare respunsului îl rrebue ,ilit, ci
_încă ca pă un turburatoriul a păcii cel de obştea cu pedeapsă, faptei cuvios, îl trebue pc<lcpsit
şi mai vîrtos pentru aceaia, pentru că tot omul trebue să fie Încredinţat, precum că de
s-ar şi arăta, eeste rînduială noa.stră cea făcută semne din neştire pentru vreo nen{lr,1cire.1,
din vremea însa va face ÎnŞ'l:iinţarea pentru aceasta.
Care Ofiţiolamlui a varmeghii pentru luarea de seama cu aceasta să vesteşte.
S-au dat din Crăe~cul Gubernium al Ardealului în Sabii JO Martie 1789.

EIN UNBEKANNTER RUMANISCHER DRUCK. AUS DER ZEIT DES
RUSSISCH-OSTERREICHISCH- TI)RK.ISCHEN KRIEGES AUS DEN JAHREN
1787-1792
(Zusammenfassung)
Wăhrend des russisch-osterreichisch-tiirkischen Krieges von 1787-1792 waren die rumănischen Lănder Operationsgebiet. Die von Nicolae Mavrogheni, dem Fiirsten der Walachei,

unterstiitzten Turken versuchten moglichst viele feindliche T ruppen in Siebenbiirgen festzuhaJten. Deshalb unternahmen sie Angriffe iiber die Karpatenpalle und stachelten im Sommer und
Herbst 1788 die Bevolkerung Siebenbiirgens zum Aufstand an. Das siebenbiirgische Gubernium
versucht durch die in rumănischer Sprache gedruckte Verfiigung vom 30. Mărz 1789, die
wir im Anhang vcroffentlichen, einer Wiederholung cler Panik vorzubeugen, einer Panik
wie sie im Herbst des vorhergehenden Jahres durch die Ereignisse hervorgerufen wurde;
zugleich wird in cler Verfiigung jenen gedroht, die Geriichte iiber bevorstehende neuc Angriffe
des Feindes verbreiten sollten. Die Erfolge cler osterreichisch-russischen Truppen in der Moldau und die Besetzurng von Bukarest im November 1789 machen dieser Zeit der Un~i.chcrheit
in Siebenbiirgen ein Ende.
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UN PROIECT DIN ANUL 1789 PRIVIND CONSTRUIREA UNEI
„FABRICI DE SODA" lN TRANSILVANIA

Este îndeobşte cunoscută şi recunoscută importanţa materialelor documentare cu caracter
tehnic •În procesul cercetării ştiinţifice. Acumulînd de-a lungul veacurilor numeroase şi valoroase materia.le documentare, arhivele au devenit astăzi adevărate laboratoare de cercetare
ştiinţifică, constituind un sprijin incontestabil pentru progresul ştiinţei şi tehnicii. O categorie
de documente cu caracter tehnic, frecvent Întîlnită În arhive, o constituie proiectele privind
construirea de diferite Întreprinderi industriale 1•
Sfîrşitul secolului al XVIII-iea în economia Transilvaniei se caracterizează, sub raportul
gîndirii tehnice, printr-o serie de inovaţii şi invenţii legate mai ales de nevoile dezvoltării
sectorului economic al mineritului şi metalurgici, fapt demonstrat de noi cu alt prilej2. De data
aceasta materialele documentare inedite ne furnizează informaţii importante, în legătură
cu progresul tehnic dintr-un alt sector industrial al Transilvaniei. Este vorba anume despre
ingenioasa gîndire a unui „tehnician minier" (Bergwerkspraktikant) la Baia de Criş, cu numele Daniel Barak - cunoscut. pentru preocupările sale de a îmbunătăţi tehnica minieră şi
metalurgică 3 - , care, la 9 maritie 1789, Înaintează Ctiqii de la Viena un proiect îndrăzneţ
pentru construirea unei fabrici de sodă (Sodafabrik) În Transilvania, menit să înlocuiască
producţia manufacturieră de potasă. Se ştie că potasa (sau sarea alcalină) este o substanţă
salină avînd ca clement component principal carbonatul de potasiu - , care se prodticea
prin fierberea leşiei provenite din cenuşă, şi care avea o largă Întrebuinţare la albirea pînzei,
fabricarea săpunului, a salpetrului şi a stidei 4•
Dar să lăsăm să vorbească însuşi autorul proiectului amintit: ,,Maiestatea Voastră! Eu
am descoperit o problemă foarte importantă, asupra căreia au lucrat pînă acum în zadar,
ca asupra unui mare mister al naturii, cei mai mari chimişti, şi anume am reuşit să prepar
pe cale artificială şi foar.te ieftin aşa-numita sodă sau sare alcalină minerală, care pînă acum
nu se prepară În toată Europa dccît În Spania şi Franţa ... , şi pentru care se scot anual În
străinătate din ţările ereditare foarte mulţi bani. Eu sînt în stare să produc sodă foarte curată sau ~i mai curată decît este cea spaniolă (deşi totuşi pînă acum aceasta este cea mai
bună), şi anume pentrn jumătate costul şi chiar mai ieftină, aşa încît se poate conchide cu
siguranţă că În scun timp aceasta nu numai că va înlocui în cca mai mare parte soda
spaniolă şi .franceză, În statele imperiului şi în mare parte în cele din Europa, ci va înlocui
chiar Întrebuinţarea potasei, putînd să fie livrată aproape la un preţ asemănător. Această
1 Cf. Teodor Necşa, Importanţa materialelor documentare cu caracter tehnic ca izvoare
de cercetare, În Culegere d~ referate, II, Bucureşti, 1974, p. 41-57.
2 Cf. AL Neamţu, Tehnica minieră din Transilvania în secolul XVIII Inovaţii şz
inovatori - , În Al/AC, 1971, XIV, p. 81-104; Idem, Inovatori români în tehnica minieră
din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, în Studii, 1957, an. X, nr. 2,
p. 97-126.
3
Al. Neamţu, Tehnica mini~ă ... , p. 91-92.
4 Cf. Sigismund Jak6, Istoricul manufacturilor de potasii din Valea Ungurului şi Călin
(Contribuţii din domeniul exploatării forestiere la istoria începuturilor capitalismului în Transilvania), în Studii şi articole ştiinţifice, Cluj, 1953, IV, nr. 3-4, p. 347-420.
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invenţie constituie într-adevăr o veritabilă binefacere pentru cele mai multe fabrici ş1 pentru
manufacturile de sticlă, farmacii, deoarece ca poate fi Întrebuinţat.![ cu mari avantaje aproape pretutindeni unde de obicei ~ foloseşte potasa obişnuită" 5 •
Enumerînd şi subliniind o scrie de calităţi ale sodei În raport cu potasa, a cărei preparare, printre altele, duce la „devastarea nemiloasă a pădurilor", Daniel Barok se opreşte
mai pt: larg asupra avantajelor ce decurg din realizarea proiectului său. ,,Astfel - spune ci
- se ştie că potasa obişnuită, aşa cum se află aceasta în comerţ, estc atît de falsificată Încît
adesea conţine aproape pc jumătate corpuri stdine ~i impurităţi; căci Însă~i natura acesteia
:1.ducc cu sine că, la prepararea ci În cantităţi mari, intră prin amestec multe corpuri străine,
În vreme ce soda mea poate fi livrată curată, şi numai întîmplător conţine şi ace-asta ceva
corpuri străine. De asemenea pot să o prepar din astfel de substanţe, care pînă acum rămî
neau În cea mai marc parte neîntrebuinţate şi de care statul n-are nevoie, încît nu se produce nici o pagubă, după cum se Întîmplă prin arderea potasei" 6 •
Solicitînd împăratului de la Viena „privilegiul exclusiva pentru „prepararea sodei după
metoda mea şi permisiunea pentru construirea unei fabrici" (zur Bereitzmg dieser nach meiner
Art zu erz.eugmden Soda i11 Grossen eine k.k. Fabrik durch mich errichten zu lassen),
proiectantul se referă detaliat la avantajele importante, directe şi indirecte, pc care sitatul
Ic-ar obţine de pc urma Întreprinderii sale. În legătură cu foloasele directe ( der umnittelbare ·
Nutun) se face următoarea remarcă: ,,Foloasele directe pentru erariul regal nu pot fi stabilite dinainte cu destulă precizie, deoarece soda este o marfă comercială, iar vînzarea (desfacerea) anuală a acesteia ar putea fi cînd mai mare, cînd mai mică. Cu toate acestea se
poate spera aproape sigur că venim! curat să se ridice anual la cel puţin JO.OOO de florini;
iar dacă În ţările coroanei În locul potasei rele se va Întrebuinţa sodă foarte bună şi totuşi
ieftină, exportul în ţările străine va creşte din zi În zi, iar Ma_jestatca voastră va putea scoate
anual din aceasta de patru sau de cinci ori mai mari venituri" 7 •
Referindu-se Ia foloasele indi·rectc (die mittelbaren Vortheile), autorul proiecru.lui precizează următoarele:

a) ,,Deoarece prin întrebuinţarea sodei foarte bune în locul potasei . . . se va produce
un emporiu cu o asemenea reputaţie (reclamă), Încîr marfa noastră va lua locul cdor străine,
noi vom CÎştiga mult faţă de alte ţări" ... ; ,,deoarece în nici o altă ţară din Întreaga Europă
nu exist.:i asemenea lucruri din care eu îmi prepar soda mea atît de ieftin ca şi În ţărilc
coroanei" ( ... denn in keinem Lande in ganz Europa sind jene Sachen, aus welchen ich me111e Soda bereiten werde, so wohlfeil und so hiiufig, als i11 k.k. Lăndern 8 ).
b) Inlocuirea potasei cu soda va duce la economisirea lemnului: ,,Uria~a cantitate de
lemne, care pînă acum era necesară la arderea potasei va putea fi economisită, iar atît de
silbateca devastare a pădurilor va putea fi prevenită; totodat.ă lemnul, care şi fără de aceasta
este prea pu~in, va putea fi folosit foarte bine şi Înţelept în altă parte". In continuare D. Barak conchi·de: ,,Deoarece acum plîngeri.Je privitoare Ia criza generală de lemne devin din ;,j în
zi tot mai puternice în Întreaga Europă, chiar şi numai aceste două puncte sîm atît
de
importante
şi
de
generale,
incit
prin
aceasta
statul
nostru,
în
treacăt
făcînd o socoteală, va putea cîştiga aproape un milion de florini anual, cu condiţia să Îie
aplicat Întregul meu proiect, după dorinţa mea" ( ... Da mm ohne diess bereits die Klage
iiber einen allgemeinen Holz.-Mangel in ganz. Europa vo11 Tag Z.1' Tag stiirker wird, zmd mer
dieJe l Punkte sind so allgemein, und so wichtig, dass da durch 11nser Staat, beylăufig ge-

:; Cf. Anexa I.
G
7

9

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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rechnet, nicht weit von 1 Million jahrlich gewinnen wiirde, wenn nur mein Vorschlag ganz
nach meinen Wunsche ausgefuhrt werden sollte)9.
c) Avantajele financiare autorul pr-0iectului le vede astfel: ,,Foarte mulţi bani, car::
pma acum au plecat în străinătate pentru sodă, vor rămîne în viitor în ţară, şi prin aceasta
mult mai mulţi bani străini vor ajunge la noi" 10 •
d) In ce priveşte efectele fabricii de sodă asupra forţei de muncă, se precizează:
,.Mulţi oameni prin aceasta vor găsi hrană, şi În felul acesta va creşte industria alimentară,
iar industria se. va Înviora mult mai muh" 11 •
Referindu-se, în final, la problema cheltuielilor necesare construirii fabricii, D. Barak
conchide: ,,C.Onstruqia unei asemenea fabrici nici pc departe nu va fi mai costisitoare decît
aceea a altor fabrici; aceasta reclamă abia 6 sau 7 mii de florini, iar în timp de doi ani
foloasele vor depăşi deja acest capital. Prin urmare ar fi o mare pagubă dacă s-ar Întîrzia
chiar şi numai cu un an construirea acesteia" ( ... folglich ware es ein grosser Schaden, die
Anlcgung derselben auch nur ein Jahr aufzuschieben)1 2•
Autorul proiectului nu uită să amintească faptul că proiectul lui a fost îmbrăţişat şi de
unele persoane particulare: ,,Oameni particulari m-au rugat să construiesc această fabrică
În tovărăşie cu ei, pentru care ei ar putea să-mi furnizeze cu multă plăcere banii necesari".
( Privatleute haben mir ersuchet, diese Fabrik mit ihnen gesellschaftlich zu errichten, woztt
sie mir das nothige Geld sehr geme hergeben mochtm allein) 13 •
La 4 sept. 1789 autorităţile de resort cer proiectantului să răspundă la următoarele trei
Întrebări privind problema construirii fabricii de sodă preconizate 14 :
1. La ce preţ ar fi în stare să livreze soda, în cantitate mare?
2. La ce sumă s-ar urca cheltuielile de construcţie precum şi cele de produqie la această
f a:Jr:că?

3. În ce cantitate ar putea proiectantul să lÎ'vreze soda?
3. La 30 nov. 1789 autorul formulează răspunsul la cele trei

Întrebări,

din care re-

ţincm15:

a) Proiectantul ar putea livra sodă de calitate superioară potasei, la preţul Ia care se
vinde potasa în comerţ, adecă în medie 10-12 florini maja (Zentener).
b) Proiectantul crede că, la început, fabrica de sodă nu trebuie să fie prea marc;
,.totuşi apreciază el trebuie concepută În aşa fel ca aceasta, dacă desfacerea producţiei
ar creşte mult, să poată fi mărită cu cheltuieli puţine. Prin urmare, la început, construcţia
proiecta,tei fabrici nu ar reclama mai mult de 6-8000 florini"l6.
În ce priveşte cheltuielile de producţie (die Erzeugungskosten) D. Barak precizează:
,.Chdtuielile de produqie nu vor fi nici ele totdeauna la fel acestea dcpinzînd, În parte, de
materialele necesare care trebuie procurate din localităţile, cînd mai apropiate cînd mai
îndepărtate, ale Transilvaniei. Trebuie să spunem Însă că, În medie, costul de produqie nu
va depăşi în general suma de 5 florini la o majă (Zentener)"l 7 •
c) Cit priveşte problema volumului de marfă În stare să-l livreze, răspunsul
cît se poate de încurajator pentru piaţa cererii: ,,Subsemnatul - declară proiectantul -

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
14 Cf. Anexa II-IV.
15 Cf. Anexa V-VI; cf. ş1 Anexa VII.
16 Cf. Anexa VI.
17 Ibidem.

9

10
11
12
13
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În stare să livreze sodă Întotdeauna În cantitatea care i se cerc, în aşa fel ca el să aprovizioneze cu sodă În cantitate îndestulătoare nu numai ţările imperiului austriac, în cazul că
folosirea potasei va ieşi din uz, dar să trimită (exporte) din abundenţă chiar şi În ţări
străine" (Vnteruichneter i.st im Stande, die Soda in solcher Quantităt zu liefern, a/,s man
nur immer verlanget; so dass er damit nicht nur alle ăsterreichische Staaten, wenn auch der
Gebrauch der Potasche abkommen sol/te, hinlănglich versehm, sondem auch in fremde
Lănder in Ober f luss 'verschicken konne ) 18 •
In sfîrşi·t, autorul proiectului îşi încheie raportul cu următoarea consideraţie: ,,Nu este
ru nimic de prisos să mai amintim odată, că trebuie să luăm în consideraţie mai ales ocrotirea pădurilor precum şi calitatea mult mai bună a mărfurilor prin producerea sodei, şi să
cerem totodată accelerarea executării acestui proiect cît mai repede posibil, deoarece, dacă
începutul nu va fi făcut la primăvara viitoare, această problemă va trebui În mod necesar să
se amine pentru un an, şi ca urmare prin aceasta erariul şi însu~i statul va suferi o adevă
rată pagubă" 19 •

In primăvara anului următor, la 12 aprilie 1790, Daniel Barok, răspunzînd unei adrese
a Guhemiului transilvan din 22 februarie acelaşi an, subliniază din nou importanţa şi necesitatea construirii fabricii de sodă proiectate de el. In acest sens relevînd unele îmb11nătăţiri tehnice, aduse în imperiul austriac, în problema amalgamării, a fabricării ţipi
rigului, topitoriilor şi manufacturilor -, Daniel Barak conchide: ,,Descoperirea mea este cu
totul nouă; nu se cunoaşte încă -nicăieri În lume să se prepare sodă atît de meşteşugit şi dcieftin; în problema aceasta au lucrat cei mai mari chimişti, pentru ca să poată aduce ţărilor
lor o adevărată binefacere, dar pînă acum totul a rămas numai o dorinţă zadarnică. Prin
construirea acestei fabrici s-ar aduce erariului (fiscului) foloase directe destul de mari şi de
importante, iar din aceasta ar decurge foarte multe avantaje nu numai pentru Transilvania
~i Ungaria - unde cele necesare pentru prepararea acesteia sînt atît de multe şi nefolosite
-, ci îndeosebi ar fi foarte util celor două ţări şi altora aliate, deoarece prin aceasta manu facturile şi ,comerţul nosuu ar primi cu timpul o marc dezvoltare; pe de altă parte
conrumul atît de puternic şi de răspîndit al lemnului ar putea să fie cruţat foarte mult,
clupă cum eu toate acestea le-am arătat cu ah prilej".
,,Această descoperire s-a făcut de mine nu numai prin cunoştinţe dobîndite cu mult:i osteneală, ci ea a cerut şi nenumărate şi istovitoare experienţe chimice, care probabil că mi-ar fi
· subminat sănătatea pînă În temelii, dacă natura cea bună nu m-ar fi înzestrat cu un organism atît de sănătos• ( ... Diese Erfindung setz.et bey mir nicht nur mit vieler Miihe erworbene Kenntnisse voraus, sondem sie hat auch solche zahllose und miihsame Chemische
Experimenten erfordert, die meine Gesundheit vermuthlich ganz hătten :zu Gnmde gerichtet,
wenn mi.eh die gi,tige Natur nicht mit einem ganz. gesunden Korper begabet hătte)2°.
Autorul proiectului îşi Încheie raportul său către Guberniu cu specificarea unor obliale părţilor, de care trebuie să se ţină seamă la realizarea în bune condiţii a întreprinderii sale. ,, ... Metoda descoperită de mine pentru prepararea sodei, - precizează Barak -, nu aş putea-o face cunoscută mai înainte de a-mi fi asigurata, din partea înaltelor
foruri, o anumită recompensa, potrivit cu exemplele amintite, În treacăt, mai sus; iar dacă
va fi aprobat proiectul meu, pentru ca fiscul să fie în deplină siguranţă, eu nu voi trece
la construirea fabricii în marc, Înainte de a demons~ra temeinic şi convingător, la dimensiune mică - În prezenţa unor oameni Învăţaţi (care trebuie sa fie pe bună dreptate recunoscuţi În Chimie) -, tot ceea ce am spus În Memoriul meu". (.. .Soll aber mein diessfălgaţii

18
19
20

Ibidem.
Ibidem.
Cf. Anexele Vili-IX.
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ligeT Vorschlag bewilliget werden, so werde ich, um das Aerarium ganz sicher zu stellen,
nicht. eher z.ur Anlegung der Fabrik im Grossen schreiten, bis ich im Kleinen nicht •werde
alles, was in meinem eingereichten Memorial gesagt worden, in Gegenwart was immer Ji,r
gelehrter Mamzer (sie sollten nur auch in der Chemie recht bewandert seyn) gri,ndlich und
ga11z. uberzeugend bcwiesen habe,,)21.
Abia după o jumătate de an, la 3 sept. 1790, forurile vieneze se 'adresează Oficiului
superior minier din Zlatna, ca să intervină pe lingă Daniel Barak, pentru ca acesta să dea
uncie lămuriri în legătură cu construirea fabricii de sodă şi cu utilitatea acesteia22 • Sesizat
de Oficiul minier din Zlatna23 , Daniel Barok se arată gata, la 8 oct. 1790, să îndeplinească
~olicitarea venită de la Vicna 2·1• Va mai trece încă un an pînă cînd, la 14 oct. 1791, forurile
vieneze aveau să aducă la cunoştinţă Oficiului superior minier din Zlatna următoarele:
„După ce slujbawl cercului Baia de Criş, Daniel Bar.ok, la cererea preaînaltului for, şi-a
terminat aici proba sa de a prepara aşa-numita sodă din sare de bucătărie, ieftină şi tot
aşa de curată ca şi cea spaniolă, s-a hotărît ca acesta să se Întorcă fără întîrziere la staţiunea sa din Baia de Criş, şi să-şi îndeplinească acolo cu lealitate slujba sa ... " Nachdcm
der Korosbanier Reviers Beamte Daniel Barak die .. , hier vorgenommene Probe die sogenannte
Soda aus Kochsalz so u:ohlfeil, und rein als die spanische ist, z.u erzeugen, nunmehr i„o/lendet hat . .. )25.
Nu se cunoaş.e deocamdată care a fost soarta ingeniosului proiect al zelosului „tehnician" de la minele din Baia de Criş. Se poate totuşi afirma că el constituie o Încercare
remarcabilă, de îmbunătăţire a tehnicii industriale din TransiJvania, Într-o perioadă în care
germenii relaţiilor capitaliste se afirmau tot mai puternic Într-o societate feudală În plin
proces de destrămare.

AL.
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ANEXE

I
1789 martie 9, Banska, Stiavnica. -

Daniel Barok, practicant minier (Bergwerkspraktikant),
construirea unei fabrici de sodă în Trande metoda arderii potasei.

prezintă Curţii de la Viena proiectul său privind
silvania; el arată avantajele acestei Întreprinderi faţă

Euer Majestat.
Ich habc eine sehr wichtige Sache crfunden, iiber wclche als emem grossen Geheimnisse der Natur die grossten Chemiker bis nun zu umsonst gearbeitet haben, nehmlich clic
so genannte Soda, ader clas Mineralische Laugen· Salz, kiinstlich und dabey sehr wohlfeil
zu erzeugen, die bis jetzt in ganz Europa nur in Spanien, und Frankreich durch die Verbrennung gewisscr in dortigen warmeren Gegenden wachscnder Pflanzen bereitct wurde,
wofiir jăhrlich aus k.k. Llindern sehr viei Geld ist in das Ausland ausgefiihrt worden; Ich
bin im Stande, sclbe ganz rein und viei reiner als selbst die Spanische ist (die jedoch bis
21
22
23
24

25

Ibidem. Cf. şi Anexele X-XI.
Cf. Anexa XII.
Cf. Anexa XIII.
Cf. Anexa XIV.
Cf. Anexa XV. Vezi şi Anexele XVI-XII.
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her noch die beste war), und zwar um' die Halfte, oder noch wohlfeiler zu erzeugen so,
class man mit Sicherheit schliessen kann, class selbe in k.k. Staaten, und im grossi:n Theile
von Europa nicht nrur die Spanische und Franzosische Soda, sondern auch den Gebrauch cler
Potasche, mit welcher selbe beynahe im gleichen Preisse geliefert werden kann, in kurzer
Zeit grosstentheils verdrangen werde. Diese Erfindung ist wiirklich eine wahre Wohhha-th
fiir die meisten Fabriken, und konnte fiir die Glas-Hiinen, und Apotheken, denn sie kann
mit weit grosserem Vonheile fast uberali gebraucht werden wo sonst die gemeine _Potasche
angewendet wird; indem die meisten Waaren dadurch viei besscr, schoner und dauerhafter
ausfallen werden, wie dieses sowohl die Erfahrungen, als auch viele Schriftsteller, und Chemiker
kraftig beweisen, und auch ein jeder zulassen muss, der nur die mindeste Einsicht in die
Chemie und Technologie besitzet. Ware aber auch die Wiirkung cler Potasche gleich gut,
wie jene cler Soda; so sollte man dcch den haufigen Gebrauch derselben wegen der unbeschrcibl~chen Yerheerung und Verderben cler Wa.Jdungen în eincm Sta.are kaum Jeidcn. Die
Wiirkung derselben ist aber doch viei schlechter. Es kommt noch dazu, class die gemeine
Potaschc, wie sie im Handel und \Vandei vorkommt, so sehr verfilscht wird, class oft (wo
durch denn cler Staat nur schlechtere Waaren bekommt) fast die Hălfte dabey fremde
Sach_en und Unreinigkeitcn sind; und selbst die Natur derselben mit sich bringet, class bey
Bere1tung derselben im Grossen viele fremde Sachen mit în die Mischung eingehen sollen.
Da doch meine Soda ganz rein geliefert werdcn, und auch nur zufăllig kaum etwas fremdartiges dabey mit vorkommcn wird und noch dazu werde ich selbe aus solchen Sachen
bereiten, die bis jetzt meistens nur unbenutzt liegen geblieben, und wodurch dem Staate
nichts unentberliches entzogen, und auch kein Schade geschehen wird, wie durch die Potaschebrennereyen.
Mein Vorschlag ist also 1, class Euere Majestat allergnadigst gcruhen mochten, zur Be1 eitung diescr nach meincr Art zu erzeugendcn Soda im Grossen eine k.k. Fabrik durch
mich errichten zu lassen, und zwar so, class dieses Recht aus Schuss-weise gegen deren
in k.k. Lăndern nur bloss Euer Majestăt allein zeige horen solle. Hieraus wiirden fiir Euer
Majestăt, und fiir dcn ganzen Staat folgende unmittelbare und mittelbare Vorthcile, die
iiber aus gross, und wichtig sind, cntstehen:
1 ° Der unmittelbare Nutzen fiir das k.k. Aerarium lăsst sich zwar zum voraus nicht
so genau bestimmen, da selbe eine Handlungs-waare ist, und cler jăhrliche Absatz dersclben
bald grosser, bald geringer seyn kann. Indessen kann man fast sicher hoffen, class cler
reine Nutzen sich jăhrlich wenigstens gegen 30.000 fi. belaufcn wird, und wenn În k.k.
Lăndern statt cler schlechten Potasche, die viei bessere und doch eben so wohlfeile Soda
angewendet, und auch die Ausfuhr in fremde Lănder von Tag zu Tag vergrossert wcrden
solltc, so wiirden Euer Majestăt davon jăhrlich vier ader fiinfmahl grosseren Nutzen
zuschopfen haben; viei grosser sind aber die minelbaren Vorthcile, clic davon cler Sraar.
und folglich auch Euer Majestăt erlangcn werden, denn
1 ° Weil durch die Anwendung cler Soda, stan der Potasche, viei bessere, schunere,
und dauerhaftere Waaren gemacht werden, so wiirden sie durch alle clic innlăndischen Fabriken, und Manufacturen, bey denen die Soda gebraucht seyn wiirde, so srark empor, und
so sehr auch în Ruf kommen, da.ss unsere Waaren, statt fremde herein zu bringen, vielmehr
selbst in das Ausland hăufig ausgefiihrt werden, und wir endlich doch die Handlungs Bilantz
weit iiber andere Lander, wcnigstens in Riicksicht dieser. Waaren gewinncn wiirden, denn
in keinem Lande in ganz Europa sind jene Sachen, aus welchen ich meine Soda bereuten
werde, so wohlfeil und so hăufig, als in k.k. Lăndern; Und es kommt noch dazu, class
auch fiir den inlandischen Gebrauch de durch viei bessere Waaren erzeugt werderi.
2° Konnte man sie durch die ungeheuere Menge Holzes die bis her zur Brennung der
Potasche nothig war, ersparen, dem so gewaltsamen verdcrben der Waldungen vorbeugen,
und das Holz zu anderweitigem Gebrauche, wozu ohnehin dessen so wenig ist, viei besser,
und kliiger anwenden. Da nun ohne diess bereits die Klage iiber einen allgcmeinen HolzMangel in ganz Europa von Tag zu Tag starker wird, und nur diese 2 Punkte sind so
allgemein, und so wichtig, class da durch unser Staat, beylaufig gerechnet, nicht weit von
1 Million jăhrlich gewinnen wiirde, wenn nur mein Vorschlag ganz nach meinen Wunsche
ausgefiihrt werden sollte.
3° Das sehr viele Gcld, welches bisher fiir die Soda in das Ausland gieng, wiirde in
Zukunft im Lande zuriickblei~n, und dafiir vielmehr viei fremdes Geld zu uns hcreingebracht werden. Und ist denn auch nur diese Rubrik nicht wichtig genug?
1
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,'. 4Q. Viele Menschen wiirden dabey .ihre Nahrung finden, wodurch denn cler Nahrungszw.eig ·ver,mehret, und die Industrie mehr belebt seyn wiirde. ·
Die Errichtung einer solchen Fa:brik ist bey weiten nicht so kostbar, als bei anderen
Fabriken, si,e wird kaum 6 odei: 7 Tausend Gulden erfordern, und in ein Paar Jahren wird
schon cler Nutzen dieses Ca,pital weit iibersteigen; folglich ware es ein grosser Schaden, die
Anlegung derselben auch nur ein Jahr aufzuschieben. Privatleute haben mich ersucht, diesc
Fabrik rriit ihnen ge~ellschaftlich zu errichten, wozu sie mir clas năthige Geld sehr gernc
hergeben mochten allein, aus Liebc zu meinem Monarchen trage ich es Euer Majestăt :m.

Euer Majestat
Trcuer Unterthan
Daniel Barok
k.k. Siebenbiirg. Bergwerkspraktikant.
Schemnitz in Niederhungarn.
den 9::ten Marz 1789.
Arh. Statului Cluj-Napoca, fond. T.M. doc. nr. 5598/1789.

1I
1789 · septembrie 4, Buda. - Autorităţile ungare se adresează forului cameral al Transilvanie"i
în legătudi · cu proiectul lui Daniel Barak, de la care cer unele date privind preţul, cantitatea ~i costul de producţie al sodei.
Nota
Die mitteht koniglicher Hofentschlic-ssung hera!bgelangtc Binschrift des von Schc:mnitz
nach Szlarina [ sic ]1 iibersetzten Bergwerks-Prakcikanten Daniel Barak wegen Errichtung
einer Sodafabrick auf aera.rial Kostcn, oder aber dic Enheilung ei nes auschliessenden Pri vilegiums dariiber, giebt man sich die Ehre Einer Loblichen k. Landesstelle mit dem Er·rnclicn
mitzutheilen Proponenten vorlăufig zu vernehmen.
1. Um welchen Preiss die Soda im Grossen zu liefern im Stande wrire?
2. Wie viei die erste Anlage einer Fabrik, und clic Erzeugungskosten betragen?
3. 1n wekher Quantităt er die Soda zuliefern vermoge?
Nach Erhaltung dessen Ăusserung heriiber ersuchet man Eine Lobi. Landesstellc, womit
es dero gefălligen Gesinungen, ob? und wie · feme dieser Antrag neben dem angesuchten
Privilegium bestchen konne? mit Riickstellung des Communicati hieher bcliebigst zu erofncn
gefăllig seyn wolle. Ofen den 4-ten Septembris 1789.
Karl Graf Zichy.

<Adresa:> An Eine Lobliche k. Siebenbiirgische Landesstelle m Politicis et Camer,tlibus.
Ibidem, doc. nr. 5598/1789.

III
1789 octombrie 5, Sibiu. - Guberniul Transilvaniei se adresează Inspectoratu.lui m1111cr din
Zlatna ca să intervină penrru ca Daniel Ilarok să răspundă la Întrebările puse de autorităţile
ungare· În legătură cu caracteristicile fabricii de sodă, proieotată de acesta.
Dem K. Berg und Salincn Ober lnspektorat-Amt.
Was der von Schemnitz nach Siebenbiirgen auf Zal.atna. iibersetzte Bergwerks Praktikarn
Daniel Barak wcgen Errichtung einer Fabrike zur Erzeugung der eigenen Soda nach der
von ihm erfundenen Art Seiner Mayestăt allerunterirhânigst vorgetragen habe, und wa,s
dariiber vorlăufig noch fiir Auski.inftc vcrlanget werden, dieses veroffenbaren die Zwcen
Beylagen mit mehrercn, welche den K. Ober-Inspectorat Amt gegen wiederummig.: Riiksendung in Urschrift zu dcm Ende mitgeth~ilet werden, damit dasselbe den Proponcntcn
1
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iiber die von der K. Hungarischen Staathalterey gestellte fragen umstăndlich vernehmen,
und sodann seine bestimmte Ăusserung hieher einreichen moge. Von dem K. Siebenbiirgischen
Landes Gubernio. Herrmannstadt den 5-ten Oktober 1789.
G. Banffy m.p.
Gubemator
Johann v. Sandor m.p.
Secretarius

<Pe verso, adresa:> Dem K. Berg und Salincn Ober lnspektorat-Amt. Ex officio, Zalatna.
Ibidem, doc. nr. 4851/1789.
IV
1789 octombrie 23, Zlatna. - Oficiul minier din Zlatna cere practicantului mm1er Daniel
Barak să răspundă la Întrebările puse de autorităţile ungare în legătură cu proiectul său
de a construi o fabrică de sodă în Transilvania.

An den K.K. Bergwerkspraktikanten Daniel Barok zu Kersbanyen.
Nebenfolgendes Ansinnen, so dic Konigl. Hungarische Staathalterey, iiber die durch
drn k.k. Bergwerkspraktikanten wegen Erichtung eines Fabrik zur Erzeugung der eigenen
Soda nach der von densdben erf undenen Art, ALlerhochst Seincr Mayestat emgereichten
Vorstellung, unter 4-ten September dicses Jahres, an das herlandige Hochlobliche Koniglichc
Gubernium crlassen hat, wird samt der vom belobten Landes Gubernium an dieses Inspcktoratoberamt de dato 5-ten gegenwartigen Monats ergangenen Zushrift, ihm Bergwerkspraktikanten gegen wiederumige Riicksendung mit dem Auftrag zugestellet, dass er dariiber
scine Beantwortungen zur weiterc Beforderung an Hochdegachtes Gubernium, des fordersJmsten hieher einrichten solie. Von den etc. etc. Zalathna den 23-ten Oktober 1789.
Zwenka,u m.p.
<Pe marginea stingă:> Die Vorstellung d<!s Praktikanten Barok ist nicht anz.uschliesen.
lhidcm, doc. nr. 4851/1789.

V
1789 noiembrie 17, Baia de Criş. Daniel Barok, inspector minier (BergreviersbesOTger)
in Baia de Criş, arată că a primit adresa Inspectoratului minier din Zlatna în legătură cu
răspunsul pe care trebuie să-l dea privitor la fabrica de sodă.

Nebenfolgendes Anisnnen der k. Hung. Statthaherey nebst der Zuschrift des Hochloblichen k. Guberniums an das Wohllobl. k.k. Berg und Salinen lnspektorat Oberamt wird,
dem Vcrlangen nach, hier zuriickgestellt, so wie die Beantwortung deren von dcr k. H.
Statthalterey gestellten 3 Fragen mir der gehorsamsten Bitte iiberischiickt, selbe so viel
mi.iglich schleunig an gehorige Behorde zu befordern.
Ki.irosbanya dcn 17-tcn November 1789.
Daniel Barak m.p.
k.k. Reviersbersorger.
lbi<lrm, doc. nr. 5598/1789.

VI
178'J noiembrie JO, Baia de Criş. - Daniel Barok, inspector mm1er la Baia de Criş, răspunde
la cele 3 Întrebări privind unele caracteristici ale fabricii de sodă ce doreşte ~ă o construiască
m Transilvania.

Auf die von der Hochloblichcn k. Hungarischen Statthalterey gestelhen J Fraţpunkte
antwonet der Unterzeichncte Proponcnt, dem hohen Verlangen gemass, beilăufig folclgendermassen, auf den
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1-ten. Da die Soda billig, als eine Kaufmanswaare, betrachtet werden muss, der Preiss
solcher Waaren aber, nach verschiedcner Umstănden, verschieden abgeăndert zu werden,
und bald zu steigen, bald zu fallen pflcget; so kann man (darf man auch nicht?) den Preis,
um welchcn im Grossen geliefert werden sollte, zum voraus nicht so gar haar genau bestimmen. Wenn cs jedoch dahin gehen sollte, dass in Oesterreichischen Staaten dor Gebrauch
derselben statt jenem der Potasche uberali eingefuhrt, uncţ durch die Grosse des Absatzes,
der allso minder zu bestimmende Preiss ersetzet werden wiirde, so konnte der Proponent
seine Soda um eben den Preiss, als die Potasche im Handel vorkommt, liefern; wie er
dessen in scin~m eingereichten Memori,albcrichts umstăndlicher erwăhnt hat. Dieses ist abcr
so zu nehmcn: der Zentener der gemeinen Potaschc wird im Handl um 8-12 fi., oft auch
noch hoher verkauft; es ist jedoch hinlanglich bekannt; dass <labei nur 3/4 Theil reines
Gewăchslaugensalz (Akali Vegetabile) 1/4 Tocii aber Vitriolisirter Wcinstein (Tartarus Vitriol~s) scyn, welchcn man doch, als wenn cr auch Gewăchslaugensalz wăre, bezahlet; und
es kommt noch dazu, dass dcr vcrJăuflichcn Potasche durch die schwer zu vermeidendc
Verfalschung · meistcns so viei Sand, Kakk, u.m.d. beigemischt wird, dass <labei die rcine
Potasche ader vielmehr das rcine Gewachslaugensalz nur clic Helfte betrage. Wenn man
nun annimmt, dass immer bei der gemcinen Potaschc das fremdartige Wcsen in DurchS1<:hnitt
nur .1/3 bctrage, so wird dennoch der Prciss von beiden einander noch immer gleich seyn,
wcnn auch cler Zentencr cler.
Pota.Sehe um 8 fi. und cler cler Soda um 10 fl. - xr.
Potasche um 10 fi. uncl cler cler Soda um. 12 f,J., 20 xr.
Potasche um 12 fi. uncl cler cler Soda um 15 fi. - verkauft uncl veraussen werdcn
wiirde. Der Proponent alsa vor jetzt nur cine Mittelzehl an, welcher nach er den Zentencr
Soda im Grossen beilaufig um 10-12 fi. licfern wird; von welchcm Preisse man jedoch
nach Umstănclcn verschi·eden abweichcn kann. Auf den
2-tcn. Die Soda Fabrik gecknket der Unterzeichnete Anfaings nicht ga.r zu gross, <loch
aber so anzulegen, class man solche, wenn cler Abgang des Produktes stark zunehmen solltc,
mit geringcn Unkosten immer vcrgrossern konne. Es wircl demnach clic Anfangs angetragenc
Anlage dieser Fabrik nicht mehr, dertn 6-8000 fi. beylaufig erfordern; wie diess auch in
dem cingereichten Memorial bcrcits beriihrt worden ist,
Die Erzeugungskosten werdcn auch nicht immer gleich seyn, je nachdem ein TI1cil
cler dazu nothigen Materialen balcl von naheren, balcl von entfernteren brtern Siebenhiirgen~
herheygeschaffet werden muss. Im Durchschnitte aber kann man cloch sagen, class s:immtliche Erzeugungskosten nie liber 5 fi. kommen werden.
Allein cliess versteht sich bloss vom Aerario, welches eincn Theil deren lngredicn1,cn
umsonst haben kann, den ein Privat Mann doch noch bezahlen, uncl seine Soda folglich
theuerer erzeugen mi.iste. Auf den
3-ten. Unterzeichneter ist im Stainde, die Soda in sokher Quantitat zu liefcrn, als
man nur immer verlanget; so class er clamit nicht nur alle bsterreichische Staaten, wenn auch
cler Gebrauch cler Potasche abkommen solltc, hinlauglich versehen, sondern auch in fmndc
Lander in Oberflll6S verschicken konne.
Der Sinn des durch Unterzeichnetcn în seinem eingereichten Memorial gemachten Vorschlags ist. die mit Aerarialischcn Kostcn anzulegendc Fabrik mit cinem ausschliess.:ndcn
Privilegia zu errichten, beylăufig wie clic k.k. Tobak Fabriken; Und nicht etwa, class man
dieses Privilegium eincm dicsc Soda Fabrik auf eigene Unkosten errichten wollenden Privat
Manne ertheilen moge.
Diesen Schritt wircl man viclleicht crst anmachen, wenn clas Aerarium wieder allcs
Vcrmut.hen sich Weigern solte, diesen grossen Vortheil fiir sich selbst zu behalten.
•
Es wird clie nochmaligc Erinnerung kcineswegs i.iberfliissig seyn, eine vorzi.igliche Riicksicht auf . die Schonung dercn Waldungen, und auf die weit bessere Qualitat cler mittcbt
Soda zu erzcugenden Waaren zu nehmen, uncl es wircl hiebei zugleich gehorsamst gebctten
die Ausfl.ihrung dieses Vorschlags, so viei nur moglich zu beschleunigen; imdeme cliese Sachc,
wenn "damit der Anfang nicht im năchst folgenden Friihjahre gemacht wircl, nothwmdigerweisse weider i.iber cin ganzcs Jahr anstehen, uncl verschoben werden mu5S, uncl folglid1
dadurch clas hohe Aerarium, und selbst cler Staat cinen wircklichen Schaclen leiclen wiirdc.
Korosbanya clen 30-ten Novcmber li89.
Daniel von Barok m.p.
k.k. Bergreviersbe°" ir~tr.
Ibidem, doc. nr. 5598/1789.
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·. ANEXA VII
1789 decembrie 10, Zlatna. - Forurile montanistice (miniere) din Zlatna comumca Guberniului Transilvaniei că Danio! Barok a trimis raportul cerut de forurile superioare privind
construirea unei fabrici de sodă în :Transilvania.

An clas Hochlobliche k. Gubernium
Gegenwărtiger Anschluss ist die Xusscrung des hicrlăndigcn Bergwerkspraktikanten, und
nunmchrigen Korosbanycr Reviersbes.orgcrs Daniel Barok iibcr die von den konigl. hungarischen
Statthalterei wegen cler von ihm Seiner Majcstat dem Kaiser vorgeschlagenen Errichtung
ciner Fabrik zur Erzeugung cler eigenen Soda nach cler von ihm erfundcnen Art gestellte
Fragen welche man eincm Hochloblichcn k. Landes Gubernium zu Folge des untern 5-ten
Oktober d.J. Zahl 8675 anher erlassenen Ansinncns samt den zugleich erhaltenen Originalaktcn zur nothigen weiteren Gebrauchmachung hicmit gehorsamst iibersendet. Von dem etc.
de. Zalathna den 10 Deccmbcr, 1789.

Hallo m.p.
Jbidl:m, nr. 5598/1789.

VIII
1790 aprilie 12, Baia de Criş. - Daniel Barok informează Inspectoratul minier ş1 al sării
d trimite raportul său cerut de Guberniu privind fabrica de sodă proiectată.

Wohllobl. K. Berg und Salinen Inspectorat Oberamt!
Mcine von Hochlobliches K. Gubernium anvcrlangte fcrner Ăusserung, in Ansehung
d~r vorgesclagenen Soda Fabrik, habe clic Ehrc mit cler Bitte gehorsamst bcyzuscliessen, selbe
an des obbenanntes Hochlobl. Konigl. Gubernium cinzubegleiten.
Korosbanya, den 12-ten April. 1790 1•
Daniel Barok m.p.
K. Reviersbcsorgcr.
Ibidem. doc. nr. 1866/1790.

IX
1790 • aprilie 12, Baia de Criş. - Daniel Barok răspunde la adresa Guberniului Transilvaniei
din 22 februarie 1790, subliniind importanţa construirii labricii de sodă proiectate de el,
precum şi cercetările pe care le-a făcut pentru a obţine reţeta de fabricare a sodei. Se oferă
totodată să facă o demonstraţie În faţa unor persoane competente.

Auf clas untern 22-tcn Hornung 1790 numcro 1213 erlassene Hohc Vcrlangcn Eines
Hochloblichcn K. Siebenbiirgischcn Landes-Guberniums habe mich ferncrs folgendcrmasscn
zu ăus~ern, ·und gehorsamst zu crwiedern:
lJnstreitig ist es, class alle Staaten urspriinglich darum entstanden seycn, damit die
Menschen jcnen gliicklichcn Grad des Wohlstandes erreichen mochten, zu dem . sie einzeln
zugclangcn nicht vermogend waren, und class er dahcr clic natiirlichstc Billigkeit mit sich
bringen, jene ·einzelne Glicder des Staates, die zum allgemeinen Bcsten dcssclben etwas
wichtiges und neties erfundcn oder sonst beygctragen habcn, eincn gcwissen TI1ei:J des durch
,ic crwiirkten gemeinen Nutzens auch besondcrs geniess~n zu lassen. Man findct hicvon
\nwohl in ă!tercn, als auch in neucren Zeiten hăufige Beyspiele.
Aus den neueren Zeiten will ich einige nur in bsterreichischen Staaten auffiihren. Der
l fcrr Hofrath von Born hat die alte Amalgamations Methode verbesscrt, selbe auf Chemische
Grundsătze gebracht, und ihr ganz ein anderes Lebcn gegeben; cler Herr von Liss errichtet
1
Alăturat, se poate cili: .. lsl dicse 9anz bcscheidene und griindliche Vorste//ung ii/Jer den An trag
l'Jncr Sodalabrik dcm Hoch/ă/Jl. K. Landcs Gu/Jernium in Dnug nul Hochdessclbcn Erlass vom 22 Hornunu. d. J. Zah/ 102li cinzuscndcn. Den I-ten May 1790. Vili m.p."
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în Tyrol eine Salmiak-Fabrik auf Rechnung des Acrariums, welche Fabrik nur in U~terrcichischcn Lander ganz neu ist, anderwarts in Europa aber hatte man solche schon lange
vo,rher genug; cler bekannte Herr von Kramer versprach nur die ahe Schmelzmanipula:tion
bcy unseren Hiitten-Werkern zu verbressern; und weil diese· Sachen dem Staate sehr vide
Vortheile versprachen, so hat man einem jeden den 3-ten Theil des davon entstehcndcn
unmittelbaren reinen· Nutzcns hohen Orts zugcsichert.
Meine Entdekung ist ganz ncu, man weiss noch nirgends auf cler Welt {so viei nur
bekannt) die Soda kiinstlich und wohlfeil zu erzeugen; es haben daran die grossten Chemikcr
gearbeitct, um ihrL'Il Lăndern cine wahre Wohlth:lilh erweisen zu konnen; es ist aber bis
her alles nur bey leerem Wunsche geblieben. Eine darnach zu errichtende Fabrik verschaffct
dem Aerario einen ziemlich bed::.1.1itenden unmittelbaren Nutzen; und werden hievon nidn
nur Siebcnbiirgen l]J[ld Hungam, wo die zu derselben Erzeugung nothigen so haiufig l.l!l1.d bis
her doch nicht bcnutzet sind, sehr viele Vorthcile schopfen; sondern sie . wird sowohl dicscn
zwcyen, als auch andercn damit verbundenen Lăndern aruch nur in so weit sehr niitzlich
scyn, weil hicdwrch unscren Manufacturen und Handlung mit der Zeit ein grosser Vorschub
gegeben wird; und auch clas so allgemein und stark abnehmende Holz sehr verschont wcrdei1
muss; wie ich diess alles cin anderes Mahl bereits erwăhnt habe. Diese Erfindung setzet bcy
mir nicht nur mit vider Miihc erworbenc Kenntnisse voraus, sondern sie hat auch solch~ zahllosc und miihsamc Chemischc Experiinenten erfordert, die meine Gcsundheit vermutlich ganz
hătten zu Grunde gerichtet, wenn mich clic giitigc Natur nicht mit einem ganz gcsunden
Korper begabct hatte.
Nach dicsen nothigcn Voraussetzungcn bin ich also vollkommen iiberzeugt, class man
es mir unmug:ich missbilligcn wird, wenn ich meine eigends erfundene Art zur Erzeugung
der Soda ni-eh eher werde offenbar machen konnen, bi& mir euch nicht eine gewisse, nach
obigen Beyspielen beylăufig einzuleitende, Belohnung von hohen Orten zugesichert seyn
wird; Soli aber mein d~~ssfălliger Vorschlag bewiUiget werden, so werde ich, um da.~
Acrarium ganz sichcr zu stellen, nicht chcr zur Anlcgung cler Fabrik im Grossen schreiten,
bis ich im Kleinen nicht werde alles, was În meinem eingereichtcn Memorial gesagt worden,
in Gegcnwart was immer fiir gclehrter Manner (sie sollten nur auch in cler Chemie rccht
bewandert seyn) griindlich und ganz iiberzcugend bewiesen haben.
Korosban p dcn 12-ten April 1790.
Daniel v. Barok m.p.
k. Reviersbesorger.
Ibidem, cop:c, doc. nr. 1866/1790.

X
1790 mai 1, Zlatna. - Oficiul superior minier din Zlatna informează Guberniul Transilvaniei
despre raportul lui Daniel Barok privind proiectul de construire a unei fabrici de sodă în
Transilvania.
Das Hochloblich K. Gubernium
.... Was fiir e~ne Ăusseru~g cler hierlăndige Berg:werkspraktikant, und Reviersbesorger zu
Korosbanya Damei Barock in Ansehung cler von 1hm vorgeschlagenen Sodafabrik auf clas
Rcskript eines Hochloblichen K. Guberniums von 22-ten Hornung d.J. Zahl 1026 hieher
erstattet habe geruhc hochdasselbe aus cler Anlage mit mehreren zu entnehmen, welche da
man sie gegriindet findet, zur Befolgung dieses hohen Erlasses anmit g-ehorst unterlcget wird.
Von dem, etc. Zala,1hna den 1-ten May 1790.
Hollo m.p.
Ibidem, doc. nr. 1866-1790

XI
1790 mai 29, Baia de Criş. ~ Daniel Barok se adresează Oficiului minier superior din
Zlatna, cerînd postul de administrator al minelor din Săcărîmb, rămas vacant prin moartea
lui Daniel Castellano.
Wohllobl. K. Berg und Salinen Inspectorat Oberamt!
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Da der Nagyager Bergverwalter Daniel Kastellano gestorben seyn soli, und nothwendig
cinige bessere Dienste hiedurch erlediget werden miissen, so bittet der Unterzeichnete einen
Bedacht zu nehmen, und ihn entwecler irgend bey einem anstandigen Dienste bey dieser
Gelegenheit anzustellen, oder wenigstons ein Mittl ausfindig zu machen, class er hierorts
cinen besseren und, wenn es moglich ware, einen fixen Gehalt haben konne.
Zu Bcweggriinden fiihret er nur iiberhaupt an, theils die jetzigen Theueren und, gcgen
die vorigen, sehr verănderten Zeiten, wobey es durchaus unmogli,ch mit einem so geringen
und unbestăndigen Gehalte zu bestehen, theils seine ohnehin bekannte Verwendungen 1.
Korosbanya, dcn 29~ten May 1790.
Daniel Bar6k m.p.
K. Reviersbesorgender B. Praktikant.
Ibidem, doc. nr. 27_01/1790.

XII
1790 septembrie 3, Viena. forurile miniere vieneze se adresează Oficiului m1mcr din
Zlatna ca să intervină pe lingă Daniel Barak, pentru ca acesta să dea explicatii În legătură
ru foloasele proiectatei sale fabrici de sodă.

Bciligende Abschrift von dem Gesuchc des K. Koresbanier Reviersbesorger Daniel von
B.uok um eine Fabrik von der nach seincr Azt zu erzeugenden Soda auf aerarial Kostcn
errichten zu dărfen, wird dcm K. Inspektorat Oberamt mit dem Auftrage zugesender: da.ss
sclbes hieriibe.- den v. Barak năhcr einvernchmen, und seine Aufklărung iiber dcn zu
gcwărtigenden Nutzen und moglichen Ausfilhrung dieser seincr Soda Manipulation nebst
Riickschlicssung der mitgcthcilten Bittschrift dcssclbcn anher cinbcgleiten solie. Von dcr
K. Hofkammer i.n Miinz un.d Bergwesen.. Wien dcn 3-tcn September 1790. 2
J.G. Gr.v. Stampfer m.p.
lgn. v. Born m.p.
Ibidem, doc. nr. 4154/1790.

XIII
1790 septembrie 28, Zlatna. Oficiul minier din Zlatna aduce la cunoştinp lui Daniel
Barak cererea autorităţilor vieneze de resort privind nevoia unor explicaţii în legătură cu
utilitatea construirii fabricii de sodă proiectate, şi a modului de preparare a sodei.

An den K. Reviersbesorgcr Daniel Barak zu Korosbanya.
Es hat die Hochloblichc Hofstelle auf das von dem k. Reviersbesorgcr untern 12-ten
April d. J. gemachte Ansuchen, um eine Fabriquc von der nach seiner Art rn erzeugenden
Soda auf Aerarialkosten errichten zu dărfen, untcr 3-ten d.M. abermahlen zu reskribiren
geruhet, daiss derselbe heriiber nraher eirwernohmen, und scine Aufklr.imng liber den zu
gcwărtigenden Nutzen und moglichen Ausfiihrung dieser Sodamanipulation erstatten solle,
wovon derselbe zugleich verstandiget, und zur baldigen Einsendung seiner Erlăutcrung hiemit
angewicsen wird.
Van dem, etc. Zalathna den 28-ten September 1790.
L. Bourdeaux m.p.
Ibidem, doc. nr. 4154/1790.
1 Pc fila alăturau se dă următorul răspuns:
,,Zum Bcscheide: Da wcdcr dic Nagyager Bergverwaltcrstcllc, noch eine ondere Bedienstung erledigt ist, bei dcren Besetzung der Supplikant beliirdert werden kiinnte, und eine ondere Art, den Supplikanten in einen auskiimmlichern Gehalt zu versetzen, nichl
vorhanden ist, so kiinne dem Gesuche dcsselben nicht will1ahren werden. Zalatna den 18-en Juny 1790.
fxncr, m.p.•
• Pc o fosie alăturată sc arat'i: ,,Ad Numerum 4154. Hiensch i.91 die nilhere Aulklărung des Antrags
von dem Korosbanyer Reviersbesorger v. Barok, um diese Hoher Holstelle verordnelermassen unlerlegen
1u konnen, abzuverlangen. Den 28-len Seplember 1790. Eltzenbaum, m.p. •
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1790 octombrie 18, Baia de Criş. - Daniel Barok răspunde Oficiului minier din Zlatna. în
legătură cu cererea forurilor vieneze de a da uncie explicaţii în legă~ră cu fabrica sa de
sodă, şi se arată gata să facă acest lucru.
Wohllobl. K. llerg-und Salinen Inspectorat Obcramt!
Unterzeichneter fraget sich gehorsamst an: Ob unter der, in der Inspectorat Oberămt
lichen Verordnung vom 28-tcn September 1790 Nr. 4154, benannten Hochlobliche Hofstelle,
die Hochlobl. Hofstelle in Miinz und Bergwesen, odcr aber eine andere Hohe Stelle verstanden werde, der der Unterzeichnete iiber seinc zu crrichtcnde Soda Fabrik eine weitcrc
A:ufklărung geben soli? Denn, indem einmahl dicser Vorschlag der Hochlobliche Hungarisch~
Hofkanzeley, und von dort der Hochlobl. Hungarische Statthalterey iibergeben wordcn isit;
so bleibt ihme billig ein Zweifel iibrig, was in obbenannter Verordnung fur eine Huhe
Hofstelle verstanden wcrden solie, bis es nicht ausdriicklicher und bestimmter bedeutct
wcrden wirp.
Korosbanya, den 18-ten Oktober 17901•
Daniel v. Barok m.p.
K. Reviersbesorger
Ibidem, doc. nr. 4562.

xv
1791 octombrie 14, Viena. - Forul minier
resort din Transi,!vania despre demonstraţia
,,să prepare din sare de bucate aşa-numita
Cere ca Daniel Barak să se Întoarcă la postul

şi monetar din Viena informează autorităţile de
făcută de Daniel Barak la Viena care a reuşit
sodă, ieftină şi curată asemenea celei spaniole".
său din Baia de Arieş.

Nachdem der Korosbanier Reviers Beamte Daniel Barok die allerhochsten Orts angeordnete, und hicr vorgenommene Probe die sogennante Soda aus Kochsalz so wohlfei,I, und
rein als dic spanische ist, zu erzeugen, nunmehr vollendet hat, so wird unter einem demselbcn
aufgetragen: class er sogleich auf seine Dienst-Station nach Korosbanien riickkehren, und
sein Amt pflichtmăssig versehen solie; wekhes sonach dem k.k. Miinz-und Bergwescn~
Iruspectorat Oberamt zur Wis.senschaft hiemit bedeutet wird. Von der kais. auch k.k. Hofkammer in Miinz und Bergwesen. Wien den 14-ten October 1791.
J.G.Gr. v. Stampfer m.p.
Jos. v. Leithen m.p.
Ibidem, doc. nr. 3259/1791.
XVI

1791 decembrie 3, Zlatna. - Daniel Barok informează Oficiul minier din Zlatna că s-a
în1:ors de la Viena şi cere să fie integrat În slujba sa de la Baia de Criş.
Wohllăbliches

K.K. Miinz und Bergwesens Inspectorat Oberamt!

Da ich von Wienn bereits hier angekommen bin, und wieder zur Fortsctzung meincs
Dienstes nach Korosbanya abzugehen habe, so bitte ich Ein Wohllobl. Inspectorat Oberamt,
1 Inspectoratul minier din Zlatna răspunde: ,,An dcn Konigl. Revlers besorger Daniel Barok zu
Kordsbdnya. Dem Konigl Reviersbeamten wird aut scine untern 18-tcn dieser Monats gemachte Anlrage,
hlemit zur Richtsclinur bedeutel, dass die Hochlobl. Holstelle in Munz und Bergwesen den Soda wegcn
die weilere Au/kliirung lezthin anzuverlangen geruhet habe. Von den etc. Zalathna dcn 22-len Oktober,
17!10. Zwenkau m.p.• (Ibidem).
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geruhe Hochdasselbe an meinen bisherigen Stellvcrtreter Dihanich, wegen Riickstellung der
Amts-Acten und iibrigen lnstrumenten, das Nothige zu erlassen.
Zalathna, den 3-ten December 1791.
Daniel Bar6k m:p.
K. K. Korosbanyaer Reviersbesotger
Ibidem, doc. nr. 3657/1791.

XVII
179Î decembrie 10, Zlatna. - Oficiul minier din Zla,tna cerc lui Dihanits, suplinitorul lui
l3arok pc timpul cît a fost plecat la Viena, ca să-i predea acestuia postul său.

An dcn substituincn Reviersbesorgcr Dihanits zn
Korosbanya.
Dcm substiruinen Korosbanyer Rcviersbcsorger wird hiemit aufgctragen, class er d/e
bisherigen Revierbesorgung an den von Wicn zuriick gekommenen Revicrsbesorgcr Daniel Barak
wclchcr bereits dort anwcsend ist, abtrettcn, und dic betreffende Ackten dems·elben • gehorig
iibcrgcb~n solie.
Von dcm, etc. Zalatna den 1O-ten Dccember, 1791.
L. l3ourdcaux: m.p.
Ibidem, doc. nr. 3657/1791.

XVIII
1i92. ianuarie 28, Baia de Criş. Daniel l3arok comunică Oficiului mm1er din Zlatna
situaţia cheltuielilor făcute cu ocazia călătoriei şi staţionării la Viena, În legătură cu proiectul
fabricii sale de sodă.

In dcm Anschlusse unterlege ich gehorsamst Eincm Wohlloblichen-Inspectorat Oberamte
clas în eins zusammen gezogeru: Journal und. Reisp.1.nicular iiber meinc na.eh Wi::-nn zu meiner
vorgeschlagenen Sodaerzeugungsprobe vorgcnohmcnc Rci,e.
Korosbanya den 28-ten I:muer 1792
Daniel Barok m,p.
Reviersbesorg~r.
Ibidem, copie, doc. nr. 664/1792.

XIX
1792 februarie 24, Zlatna. Autorităţile financiare miniere din Zlatna relatează despre
drepturile băneşti ce i se cuvin lui Daniel Barok, În legătură cu cheltuielile de deplasare
ale acestuia la Viena pentru a demonstra felul de preparare al sodei după metoda sa.

Der Praktikant, und Korosbanier Reviersbesorger Daniel Barak hat in gegenwi:fr.tigen
Riickanschlus iiber die wegen mit von ihm vorgeschlagene Soda-Erzeugung abzufiihren gehabter Prob nacher Wien gemachte Reise das Unkosten Partikular geleget, und darmit ausgewiesen dass diese Reise mit Liefergeld, Fuhrlohne und Extra Auslagen auf 507 fi. 56 cr.
zu stehen gekommen seye. Er rochnet sich hierinnen ein D~urnum von 1 fl. 30 cr. ohne Arrha
Abzug auf, und hat iibrigens die meisten Ausgabs Posten mit Attestaten beleget.
Wie nun aber ihm Barak als Praktikanten sonsten nur taglich 45 cr. Kramzerung zu
stehen, und dieser Buchhalterey nichts zugekommen ist, class ihm fiir diese Reise ohrte
Arrha Abzug taglich 1 fl. 30 cr. resolviret worden seynd, im weitheren man aber auch
bemerket hat, d-ass in dem Attestat sub D. aius 22 fi. mit einer u~lei!chen Dinte 24 fi.
cotrigiret wiirden.
· So kommet dieses Reiskosten Partikular nur Einer Hohen Hofstelle vorzulegen, und
es wird von hoch derselben abhangen ob erwăhntes Liefergeld ihme Barok also bewilliget
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worden seye und ob die Beilage O. fiir ăcht angeshen, auch ob cler noch sonsten aufgerehnetc
Trink-Mauth-und Wachgelder Unkosren alsa angenohmen werden wolle. Zalathna, den 24-ten
Homung 1792.
Karl Joh. Hiibemagel m.p.
Buchhal ter.
Ibidem. copie, doc. nr. 664i1792.

XX
1792 martie 2, Zlatna. - Oficiul superior mm1er din Zla.tna informează forurile superioare
vieneze despre felul cum Înţelege să fie achitate lui Daniel Barak cheltuielile făcute în
călătoria sa la Viena.
An die Hochiobliche Hofstelle.
Dic Beilagc ist clas Reiscpartikular und Journal clas Korosbanyaer Reviersbesorger Daniel
13arok iiber seine nach Wien zur Soda-Erzeugungsprobe vorgenommene Reise, wofiir derselbc
507 f. 56 cr. in Aufrcchnung gebracht hat.
.
Von cler Hohen Entscheidung Einer Hochloblichen Hofstelle wird es abhangen, ob, wie
dic K.K. Buchhalterey in ihrem hier anverwahrten Berichte anmerket, clas von dem genannten
Revicrsbesorgcr auf taglichen 1 fi. 30 cr, angesetzte Liefergeld als passirlich, und die
Beilage D. als acht, wie auch ob die iibrigens geschene Aufrechnung cler Mauth-und Wachgeldcr als annchmber angesehen werden wolle.
Dieses lnspektoratoberamt glaubet nur clas gehorsamste Ansuchen machen zu miissen,
class die dem Daniel Barak aus diese Reise aus cler Bergwerkshauptkasse vorgeschosscnen
355 fi. durch clic K.K. Bergwerks-Admin.istrationshauptkasse hieher ersetzet werden mochten.
Zalathna, den 2-ten Marz 1792.
Kirsch m.p.

<Jos, în stînga:>Das K.K. Siebenbiirgische M.u. Berg Ţnspektoratoberamt beglcitet· unterm
2-ten Marz 1792 clas Reisepartikulare des Korosbanyaer Reviersbesorgers Daniel Barak iiber
scine zur Soda-Erzeugungsprobe nach Wien vorgenommene Reisc.
Ibidem, doc. nr. 664/1792.

XXI
1792 martie 2, Zlatna. - Opinia serviciului financiar al Oficiului minier din Zlatna despre
modalitatea achitării cheltuielilor de depLasare la Viena a lui Daniel Barak.
Dieses Par,ciculare per 507 fi. 56 cr. ist samt den Buchhalterey Bericht an die Hochlobliche Hofstelle mit cler Bitte einzubegleiten, class cler hierauf aus cler hiesigen Bergwerks
Haupt-Kassa mit 355 fl. geleistete Vorschuss durch die K.K. Administra.tion Haupt-Kassa
hieher ersetzt werden mogen.
A. Behnel m.p.
Ibidem, doc. nr. 664/1792.
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îNCEPUTURILE PRESEI CULTURAL-ŞTIINŢIFICE
DIN TRANSILVANIA:
,,SIEBENBORGISCHE QUARTALSCHRIFT" (1790-1801)

1. Presa transilvăneantt la sfîrşitul veacului al XV I Ii-lea. Într-o epocă a jurnalismului
pc plan ooropean, sfîrşitul de veac al XVIII-lea marchează şi În Transilvania Începuturile
trainice ale publicisticii. Ideile iosefiniste au potenţat iniţiativele, prin ordonanţa imperială cu
privire la cenzurii din 11 iulie 1781 statornicindu-se o atotcuprinzătoare şi intensă activitate
editorială în imperiu. Zensurverordnung venea în sprijinul unei prevederi din Ratio Educationis
(1777) - §155 Collegium novorum publicorum care introducea cititul ziarelor şi al jurnalelor În planul de învăţămînt al şcolilor secundare 1• Efectul binefăcător al măsurii Împărăteşti
este evidenţiat de numărul mare de apariţii şi încercări de tipărire în Transilvania şi Banat
în deceniul următor ordonanţei. Dacă pînă În 1780 cele două periodice ,,Temeswarer
au eşuat după durate
Nachrichten" (1771) 2 şi „Theatral Wochenblatt" (Sibiu, 1778) 3 scurte de apariţie, periodicele deceniului următor se remardi atît prin numărul lor cît şi
printr-o stabili,tate crescîndă. în limba germană au apărut în Transilvania un ziar -,,Siebcnbiirger Zcirung"\ la Sibiu din anul 1784 - şi o revistă - ,,Siebenbiirgische Quartalschrift" -, iar În Banat alte două ziare: În 1784 „Die Temeswarer Zeitung" şi În 1787
,,Der Tcmeswa.rcr Merkur" 5 • în Transiilvania se constată o sincronie la nivel etnic a prcocupăriJor jurnalistice. Reluînd În formă modificată un plan din 1789, Ioan Molnar-Piuariu a
încercat în 1795 să editeze foaia „Vestiri filosofeşti şi moraliceşti 06 iar Martin Hochmeister,
editor şi tipograf al gazetelor săseşti, a sprijinit apariţia publicaţiei maghi:ire „Erdclyi Magyar
Hirvivo" (1789-1790) 7 •
.
Alături de publicistica politică „Siebenbiirgische Quanalschrift" inaugurează publicistica
de specialiitate. Apariţia revistei se Înscrie În două coordonate definitorii pentru momentul
1790. Emanaţie a unei gîndiri politice de grup, revista este reprezentativă pentru acţiunea
politică săsească în pcrioad:i urmînd revocărilor ioscfine. Coordonatei
ideologico-politice
1 E. V. Zenker, Geschichte der Wiener /ournalistik von den Anfăngen bis zum Jahre
1848, Wien-Leipzig, 1892, p. 63-64.
'
2 N. Berwanger, Temeswarer Nachrichten. Erste deutsche Zeitung des Banats erste
Zeitung auf dem Gebiet des heutigen Rumăniens, în E. Eisenburger, M. Kroner (s.r.), Die Zeit
in der Zeitung. Beitrăge zur rumăniendeutschen politischen Publizistik, Cluj-Napoca, 1977,
p. 13-24.
3 E. Filtsch, Geschichte des deutschen Theaters in Siebenbiirgen. Ein Beitrag z.ur Kulturgeschichte der Sachsen, în Archiv des Vereins f iir Siebenburgische Landeskunde (în continuare:
Archiv), XXI, nr. 3, 1887, p. 542-552.
4
E. Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenburgens. 1778 bis 1. September
1925, Hermannstadt, 1925, p. 2-3; E. Weisenfeld, Die Geschichte der politischen Publiz.istik
bei den Siebenburger Sachsen, Limburg, 1938, p. 14-19; A. CiuTdariu, Zum Erscheinen der
,,Siebenburger Zeitimg", în Forschungen z.ur Volks- und Landeskunde (În continuare: FVL),
13, nr. 2, 1970, p. 73-75.
5
H. Rez, Deutsche Zeitungen und Zeitschriften in Ungarn 'rJOn Beginn bis 1918, Miinchcn, 1935, p. 11-16.
0 I. Chendi, lnceputierile ziaristicii noastre (1789-1795), Orăştie, 1900, p. 9-25.
7
Dezsenyi B., Az. Erdelyi Magyar Hirvivo szazătven esztendeje, în Magyar Kănyvszemle,
1940, p. 353-361.
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i se adaugă una de ordin cultural: căutarea de forme optime de organizare şi instituţiona!izan_.
a unor trainice cercetări ştiinţifice.
In cele ce urmează ne vom referi la fapte În general nu necunoscute, cărora însă dorim
să le descoperim semnificaţiile cardinale dintr-o perspectivă cultural-sociologică, îmbrăţi5înd
aspecte ale problematicii iluministe săseşii printr-un caz particular.
2. ,,Siebenburgische Quartalschrift". Prenumeranţi şi difuzare. ,,Siebenbiirgi,sche Quartalschrift" a apărut în perioada li90-1801 În şapte volume a cite patru numere8 , în editura
şi tipografia lui Martin Hochmeister, acel spirit i,luminist cu merite deosebite În promovarea
culturalizării. Hochmeister a continuat eforturile tatălui său de sprijinire a t1panr11 unor
lucrări ştiinţifice, în special de istorie, publicaţiile periodice săseşti apărînd de asemenea În
tipografia şi cu ajutorul să.u9 •
Costul tipăririi a fost În Întregime asigurat de M. Hochmeister. Preţul prenumeraţiei
anuale era de 2 fl., iar costul unui număr În comerţUl de carte cu amănuntul 40 cr., începînd
cu anul 1798, 30 cr. Aşadar, un preţ acceptabi], ieftin chiar pentru veniturile majorităţii
virtualilor abonaţi şi cititori 10 • ln 1792 numărul prenumeranţilor cunoscuţi era de 148.
Statistica emică a acestora arată că opt zecimi erau saşi 11 •
Străini

Rezidenţi

Apartenenţă

Saşi

:Maghiari

I
în Transilvania

Din alte
provincii

necunoscută

117

5

13

8

5

etnică

Total
prenumeranţi

148

Din punct de vedere socio-profesional statistica se prezintă astfel: 7 Înalţi magistraţi
guberniale şi militare), 5 ofiţeri, 39 funqionari ai guberniului şi ai Universităţii
săseşti (senatori, notari, perceptori, administratori), 44 clerici (predicatori, preoţi şi cler înalt),
15 Învăţători şi profesori, majoritatea la şcolile săseşti, 4 studenţi, 10 farmacişti şi medici,
1 avocat, 1 inginer, 15 meseriaşi, comercianţi şi întreprinzători (dintre care 6 editori-tipografi
şi comercianţi de carte), 2 cabinete de lectură sibiene (cabinetul oraşului de pe lingă casa
Brukcnthal şi cel al gimnaziului luteran), iar la 5 prenumeranţi le apare doar numele şi
nu am reuşit să le stabilim apartenenţa etnică şi socio-profesională. Pe listele de prenumeranţi din volumele V-VI (1797-1798) apar 37 de nume 12 , dintre care doar 13 nume noi,
necuprinse În lista anterioară. Nu credem că este numărul total al prenumeranţilor la acea
dată, dar republicarea listelor ar putea fi un indiciu al scăderii numărului lor. Fără a poseda
cifre, putem admite probabilita;tea logică potrivit căreia difuzarea prin prenumeraţie cît şi
prin cele două librării ale lui Hochmeister de la Sibiu şi Cluj, să fi Întimpinat dificultăţi.
Acum se va reduce preţul unui număr, fapt surprinzător în condiţiile în care vînzări:le prin
prenumeraţie nu-i asigurau editorului confruntat În permanenţă cu problema htrtiei (cu

funcţii

Anii de apariţie sînt: 1790, 1791, 1793, 1795, 1797, 1798, 1801.
Despre M. Hochmeister şi „Siebenbiirgische Quartalschrift" {În continuare SQu) v. A.
Hochmeister, leben und Wirken des Martin Edlen von Hochmeister. 1767-1837, Hennannstadt,
1873, ~- 48-69.
1 In toamna anului 1789, În condiţiile războiului ruso-austro-turc, preţul unei găleţi
·
de griu „frumos" era de 8 fl. la Sibiu şi 6 fi. 30 cr. la Cluj, iar funtul de carne de vită se
vindea pe piaţa ambelor oraşe cu 4 cr.; v. SQu, I, 1790, nr. 1, p. 118. Veniturile anuale ale
majorităţii prenumeranţilor depăşeau 800 fl.
11 Prănumeranten, În SQu, II, 1791, nr. 1, p. I-VII.
12 Prănumeranten, în SQu, VI-VII, 1797-1798, coperta interioară.
8

9
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beneficii ma.n. Nu exista un public suficient . de numeros pentru a asigura rentabilitatea
finanţării unei astfel de Întreprinderi. Intîlnim plîngerea insuficienţei publi:cului chiar În
cîteva luări de poziţie din cuprinsul revistei. In acelaşi timp s-au găsit În Transilvania doar
patru prenumeranţi pentru cronica lui Ambrosius Simigianus, tipărită tot la Hochmeister.
Statistica etnică a prenumeranţilor ne confirmă faptul că orientarea firească spre o problematică naţională, săsească, vizibilă îndeosebi În tematica istorică, a îndepărtat un preţios
public citi-tor virtual. Propunîndu-şi cu prioritate scopuri naţionale, În pofida declaraţiilor
de perspectivă general transilvăneană limitate şi conştient orientate, îndreptate înainte de
orice spre cercet.area culturii şi istoriei proprii, revista a respins un atît de necesar public
român şi maghiar pentru care o prenumeraţie constituia fără îndoială şi un act politic.
Desigur, aceasta nu este unica determinantă a numărului mic de prenumeranţi maghiari
(printr.e aceştia sînt Teleki I., Aranka Gy., Banffy G., mai tîrziu şi episcopul Batthyany I.)
şi absenţei celor români, din moment ce prenumeranţii străini sînt în număr reahiv mare.
Polemica suplicantă a dovedit cunoaşterea revistei în mediile intelectuale român şi maghiar,
referinţele fiind numeroase.
Prenumeranţii suăini, rezidenţi În Transilvania, sînt cu toţii de limbă germană, ataşaţi
puternic mediului cultural săsesc. Prenumeranţii extraprovinciali sînt - exceptînd un timişorean pe nume Risack şi pe Christoph Seipp, intendent al teatrului german din Pressburg
(Bratislava), aflat cu trupa sa Într-un prelungit turneu transilvănean toţi editori,
tipografi şi comercianţi de carte: Gehlensche Erben şi Sebastian Hard din Viena (20 de exemplare), Philipp Ulrich Mahler din Pressburg (30 ex.), Simon \'<'eber, tipograf din Prcssburg,
sibian de origine (10 ex.), lgnaz Anton Strohmayer (10 ex.), şi Michael Weingad (10 ex.),
ambii din Pesta. Numărul ridicat de exemplare prenumerate de aceştia (80) asigura, în
condiţiile vînzării lor, o difuzare intensă În străinătate. O singură prenumeraţie depăşeşte
frontierele imperiru.lui, aparţinînd şi aceasta W1Ui sas, Stephan Connerth, studen.t la Gottingen.
corespunde spaTirajul de prenumeraţie - 254 de volume pentru volumul al doilea 13 ţiului de difuzare şi se situează la nivelul epocii. Spaţiul de existenţă a revistei este atît
prin informaţie cit şi prin colaboratori şi public în primul rînd Pămîntul crăiesc. Potrivit
naturii informaţiei şi spaţiului căruia În principal îi este destinată, gradul de difuzare este
cel normal, adică răspunde nevoilor de informare ale unei elite intelectuale, un segmept mic
al societăţii şi nicidecum nu trebuie să pretindem la sfîrşitul veacului al XVIII-,lea influenţe
de amploare sociologică asupra unei opinii publice aflate aici Într-un proces accelerat de
constituire. In secundar, revista era destinată cunoa!jterii străinătăţii Într-un moment în care
Apusul îşi reconsideră şi redimensionează conceptele de Europa şi civilizaţie europeană, cuprinzînd Într-o măsură din ce În ce mai mare şi cu sporit interes spaţiul sud-est european.
Se poaite presupune că la Început numărul prenumeranţilor l-a mulţumit pe editor. sperîndu-se
chiar o creştere. Succesul primului număr l-a entuziasmat chiar pe Hochmeistcr din moment
ce se precizează anunţul apărut cu cîtva timp înainte, privitor la intenţia de a se edita
o a doua revistă, ,,Siebenbiirgische Provinzialblatter". Menţionăm că Hochmeister a comercializat în librăriile sale şi extrase ale celor mai Însemnate contribuţii, modalitate uzuală 111
comerţul de carte al epocii.
3. Redacţia şi colaboratorii. Ideea unei „societăţi a ştiinţelor" după modelul celor occidentale, În special al celor germane, şi a unei publicaţii care să popularizeze rezultatele
cercetărilor, s-a conturat În preajma anului 1790 în cercurile brukenthalieneH. Realizarea
13

Un prenumerant cerea 3 volume, iar la 24 volume nu se indică numele prenumecifra globală.
14
H. Zimmermann, Bemerkungen zur Geschichte des Vere ins fur Siebenburgische Landeskunde, În voi. Studien zur Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert, Graz-Koln,
1967, p. 27 (= Siebenburgisches Archiv, voi. VI).
ranţilor, menţionîndu-se
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momentului este cea a unei reviste, ideea unei ,,a.sociaţii", ,,societăţi" sau „institut" eşuînd,
chiar dacă proiecte temeinice şi generoase încercări nu •lipsesc. Probabil că din anul 1790
datează proiecrul lui Johann Filtsch, redactorul coordonator al lui „Siebenbiirgische Quartalschrif.t", intiitulat „Gînduri cu priV'tre la stabilirea unui regulament pentru Societatea noastră
prietenească" 15 • Un alt proiect al aceluiaşi J. Filtsch, revăzut de Brukenthal, a fost avansat
în 1792. Redactori şi colaboratori de frunte ai revistei (J. Filtsch, Joseph KaJ1l Eder, Johann
Binder) erau membri corespondenţi ai cunoscutei Societăţii ştiinţifice regale a Marii Britanii
din Gottingen, unii dintre ei fiind foşii studenţi ai universităţii „Georgia Augusta". Fără
a-5i corela ac,tivitatea redaeţională cu cele două asociaţii transilvănene existente, ,,Societas
philuhistornm Transylvaniae" şi „Erdelyi Magyar NydvmGvelo Tarsasag" (,,Societatea pentru cultivarea limbii maghiare din Transilvania"), ai cărei membri erau cei mai de seamă
colaboratori, revista, a popularizat activitatea acestora.
Rcd:lctorul responsabil al revistei a fost J. filtsch. Om cu deosebite calităţi organizatorice, Filrsch a fost student al universităţilor din Gottingcn şi Erlangcn. Pînă În anul 1791
a activat ca predicator la Sibiu. Realizările sale cultur:de de scamă sînt: aportul hotărîtor
la redactarea revistelor „Sieb~nbiirgischc Quartalschrift" şi „Sicbenbiirgische Provinzialblattcr", continuatoarea primei reviste în perioada 1805-1824, editarea lucrării lui G. J. Haner, ,,De scriptoribus remm 1/ungaricarum et T ransilvanicarum", voi. III, Sibiu, 1798, şi
mediercJ. operei schlozerienc privitoare la istoria saşilor, ,,Kritische Sammlungen zur Geschicht'-' cler Deutschcn in Siebenbiirgen", voi. I-III, Gottingen, 1795-1797. Nu a scris
nimic deosebit, dar a creat o operă culturală deschizătoare de noi drumuri. Bogata lui corespondentă stă mărturie pentru munca neobosită de a convinge intelectualii saşi şi străini să
colabore7C la „Si:b:."llbiirgische Quartalschrift". La primul volum a fost ajutat de Michael
Lcbredn )i Daniel Gcorg Neugeborcn În elaborarea părţii de istorie, şi de Joseph Raditschnig
Yon Lerchcnfeld, fost profesor la şcoala normală catolică din Sibiu, iar din anul 1786
inspector general al ~colilor normale din principat, la prelucrarea materialului de ştiinţe
naturale. J. Lerchenfeld era considerat pe bună dreptate o autoritate a studiilor botanice,
fiind membru al Societă\ii mineralogice ducale din Jena. La problemele de tehnică editorială
~i tipografică de real aju~or i-a fost prusianul Samuel Mohr, contabil al tipografiei hochmciqei-icne. ln anul 1791 J. filtsch a fost ales preot la Cisnădie,. iar în 1797 la Gîrbova.
D~părtare3 de Sibiu i-a creat dificultăţi, dar a beneficiat de colaborarea lui D. G. Neugeborrn, J. K. Ecler, p.: atunci directorul şcolii normale catolice, şi a lui J. Binder, viitor
prorector al gimnaziului luteran din Sibiu 16•
Străinii nu ab~entează, dar aportu:! lor la activitatea redacţion.tlă şi contribuţiile din
panea lor sînt de mică Însemnătate. Contribuţii clin partea maghiară lipsesc, la fel şi cele
româneşti fiind pentru momentul istoric dat o dorinţă prematură. O privire asupra statutului
socio-profesional al celor 25 de colaboratori confirmă statistica prenumeranţilor: maijoritatea
sînt clerici, urmaţi de medici şi farmacişti, magistraţi, profesori şi învăţători. Pentru redactori şi colaboratori nu se pune Însă problema profesionalizării. Toţi erau oameni care îşi
făuriseră o independenţă materială. Cu toţii erau cultivaţi, puţini însă adevăraţi oameni de
cultură. Aceşti intelectuali se văd clin ce în ce mai constrînşi să participe la evenimentde
zilei, putinţa sustragerii li se îngustează. Ei constată că sînt angajaţi În istorie, prin teoria
contractualistă şi reformele iosefine simţind că sînt sau că ar trebui să fie printre făuritorii ei.
15 C. Goliner, H. Stănescu, Aufk/ărung. Schri/ttum der Siebenburger Sachsen und Banater Schwaben, Bukarest, 1974, p. 245-248.
16 G. A. Schuller, /ohann Filtsch (1753-1836). Ein săchsisches Pfarrerleben, Hermannstadt, 1912, p. 75-76.
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4. Programul revistei. Problematica culturologică şi politico-ideologică. Cîteva articole
cu caracter program.itic dezbat problematica culturologică şi politico-ideologică a momentului.
D. G. Neugeboren semnează în introducerea primului număr un articol-program semnificartiiv
intitulat „Despre situaţia şi obstacolele scrisului în Transilvania" 17•

Neugeboren îşi pune legitim întrebarea privind cauzele inerţiei intelecruale şi l-~terare
în Transilvania: ,,de ce ideea unei reviste nu a fost pînă acum realizată" şi „de ce oamenii
de litere apar aitî,t de rar la noi". Se deplînge numărul încă redus al scrieriJor care ar meri,ta
să constituie patrimoniul „liteTaturii naţionaile" (Nationalliteratltr), cuprinzînd totalitatea operelor care „se caracterizează prin consistenţă ideatică şi erudiţic" 18 • Deşi conoeptul de li<t:eratură la care recurge Neugeboren este încă cel umanist, prin atributul de naţional el dobîndeşte o semnificaţie în consens cu gîndirea epocii. Uteratura cuprinde Întreaga sferă a
erudiţiei, iden,tificîndu-se cu cultura scrisă, principalul suport al vieţii intelectuale ce rcuneş-tc
domenii de studiu şi cercetare din discipline multiple, ansamblrul produqiei spirituale obiectivate prin cuvîntul scris sau tipărit. Cultura este însă evaluată În sens naţional, vJlorile
promovate sînt cele naţionale. Aceasta indică evoluţia conceptului spre o accepţiune nouă,
impusă în cultura germană de Lessing, Herder şi Goethe. In Înţelegerea sa, Neugcboren
conrurează deci prin conceptul de literarură naţionali implicit şi pe cel de cuhură naţională.
Privirea sa se îndreaptă spre realizările franceze, iitaliene, engleze şi germane, putemi<: contrastante faţă de ceea cc oferea cultrura naţionaJă, care Încă „duce lipsa unui Hume". Constituirea literaturii naţionale nu este concepută rigid, În sensul unei creaţii şi contribuţii de
absolută originali,tate la cultură. Depăşind conştiinţa regională, naţională, amorul articoluluiprogram recunoaşte decalajul de cultură şi civilizaţie faţă de Europa occidentală. Aprecierea
sa ar părea chiar sceptică atunci cînd afirmă că „saşii nu puteau realiza mai mult decît
au receptat din Germania" 19 • Neproclamarea necesităţii stabilizării unor forme culturale proprii
ca unică direcţie de evoluţie şi progres nu se identifică şi nu se reduce la ideea cosmopolitismului cultural, ci Neugeboren fixează funqia oul,rurală a naţiunii prin apelul la centrele
de prestigiu europene. Procesul de elaborare a culturii proprii nu este izolat, introducerea
ideilor occidentale însemnînd un aporit la promovarea culturii naţionale săseşti, care prin
limbă şi elemente de civilizaţie şi cultură se ataşa airiei de cultură germană. Spiritul naţional
săsesc (Nationalgeist), ,,hrănit de constituţia confesională şi politică săsească", are menirea
de a consolida spiriwl pauiotic (Vaterlandsgeist) 20 • Conceptul de patriotism nu se suprapune conceptului de naţiune, dar ambele se află Într-o evoluţie accelerată şi convergentă.
Patriotism înseamnă încă dragoste de patrie - pa,tria care cuprinde şi propria naţiune - ,
impunînd obligaţii spre binele obştesc. Patriotismul nu este legat numai de propria patrie
şi de propriul popor, ci, prin binccuvîntarea influenţelor, leagă popoarele între ele. Prin
patriotism nu se Înţelege o stare afectivă abstractă, contemplativă, ci un spir~t înălţător,
mil~tant, îmboldind comunitatea spre aqiune, iar individul spre strădanii personale. Pc plan
transilvănean această înţelegere a patriotismului se restrîngea doar la domeniul culturii, neextinzîndu-se şi asupra aeţiunii politice. Esenţa legitimistă, conservativă a patriotismului săsesc
respingea înnoirile social-politice.
Precizînd premisele esenţiale ale unei activităţi spirituale rodnice - erudiţia şi ştiinţa artiicolul-program indică atît cauzele cît şi remediile indispensabile unei regenerări a National17 D. G. Neugeboren, Ober die Lage und Hindernisse der Schriftstellerei in Siebenbiirgen,
În SQu, I, 1790, nr. 1, p. 1-27; v. şi C. Gollner, H. Stănescu, op. cit., p. 287-299. Despre
D. G. Neugeboren v. H. Neugeboren, Daniel Neugeboren. Ein Lebens- 1md Charakterbild, în
Archiv, XV, nr. 2, 1879, p. 296-393.
18 D G. Neugeboren, op. cit., p. 2.

1n Idem, p. 11.
20 fd,m. p. 13 şi 27.
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geist-ului. Cauzele principale sînt: lipsa instituţiilor de învăţămînt superior, nu se asigură
condiţii ·optime de cercetare, comerţul cu cartea este defectuos, se resimte absenţa unui
public, consumator a.I produqiei literare. De aioi şi remediile: crearea de şcoli superioare,
măsuri care să asigure motivaţia materială a scrisului, realizarea unui comerţ su5ţinut al
cărţii. Este criticat sistemul şcolar şi se proclamă necesitatea revizuirii planurilor de învă
ţămînt21. Se pledează pentru folosirea mai intensă a limbii naţionale în locul latinei: ,,In
Germania Thomasius şi Wolff au demonstrat că poţi fi erudi:t şi fără latină" 22 • Neugeboren
este conştient de limitele obiective ale activităţii de moment, scopul revistei nefiind alrul
decît acela de a „hrăni şi Întări spir~tul patriotic 023 •
În articolul-program Neugeboren fixează statutul ontologic al creaţiei prinr.r-o convalorizantă, căci Nationalliteratur este menită să semnaleze atît realiitatea, cÎit şi
necesitatea prezenţei sale. Este o pagină însemnată de problematică cuiturologică, o sinteză
a crezului iluminist săsesc, un început de elaborare sistematică a orientării culturale naţio
nale vizînd instituirea unei politici culturale. Afirmarea şi cultivarea virtuţilor intelectu.ale
presupune eforturi dinspre individ, atingînd universul lăuntric al omului, dar înainte de
orice străduinţe la nivel social, înmulţirea faptelor de cultură, receptivitau faţă de nevoile
sociale. Se constituie astfel prin articolul-program o problematică culruirală, se conrurează
un ideal şi un model cultural În jurul căruia se iniţiază o fertilă discuţie prin' precizarea
raporturilor dintre cmtrele de influenţă şi zonele de recepţie.
ştiin\ă

Ideile cu privire la carenţele activităţii intelectuale cuprinse în articolul-program apar
in mai multe alte scrieri. Se revine aproape obsesiv· asupra lor, semn al conştientizării unei
situaţii şi al unor {mperative. Le enunţă J. K. Ecler într-o recenzie elogiind activitatea
protectorului său, episcopul Batthyăny I., contribuţia sa materială la progresul literelor 24 •
i\c.::laşi Ecler se pronunţă, în recenzia lucrării lui M. Schwartner, ,,Statistik des Konigreichs
Ungarni•, Pesta, 1798, pentru ridicarea barierelor vamale spre a favoriza dezvoltarea industriei, apelînd la o scrisoare a lui Iosif al II-iea în care se expune această necesitate25 •
în aceeaşi recenzie se supun discuţiei limitele cenzurii. Statistica lui Schwarmer a fost aspru
cenzurată, stîlcită chiar. Ecler se întreabă În ce măsură se justifică următoarea refleqie a
Cardinalului de Retz: ,,Există un văl care trebuie să acopere Întotdeauna tot ceea ce se
poate spune )i tot ceea ce ~e poate crede despre dreptul popoarelor şi despre acela al -principilor şi care nu se Înţelege niciodată astfel Împreună, ci în tăcere" 26 • Concluzia, vizînd
înăsprirea cenzurii după anul 1791, se Împotriveşte unei ingerinţe prea puternice care îl
răneşte pe cititor, agitîndu-i conştiinţa Împotriva guvernării.
Recenzia scrierii lui M. Lebrecht, ,,Despre caracterul naţional al naţiunilor din Transilvania", Viena, 1792, reproduce un citat În care se afirmă că „erudiţii saşi ar scne mai
mult dccît oricînd şi decît în prezent dacă ar ieşi mai bine la socotea.lă" 27 •
Articolul „Gînduri despre situaţia actuală a erudiţiei la naţiunea săsească în Transilvania cu unele propuneri de îmbunătăţire" se referă la unele aspecte ale instituţionalizării
culturii. Pornind de la ideea că ştiinţa şi cultura naţională deschid oamenilor un izvor
fundamental al bunăstării, argumentată printr-o antiteză trecut-prezent, autorul insistă asupra
21 Idem, p. 13-19.
~2 Idem, p. 13.
23 Idem, p. 27.
24 SQu, III, 1793, nr. 1, p. 57.
25
SQu, IV, 1794, nr. 4, p. 355.
rn Idem, p. 356.
21

Ober den Nationalcharakter der m Siebenburgen befindlichen Nationen, în SQu, IV,

1794, nr. 3, p. 247-263.
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unor probleme ale învăţămîntului: slaba retribuţie a slujitorilor învăţămînirului, lipsa Învă
ţători,lot pregătiţi, nepotismul în promovare, insuficienţa bibliotecilor pubfa:e 28 •
Âtitudinea politico-ideologică este exprimată în două articole prilejuite de R&uocatio
ordifiationis, moartea lui Iosif al Ii-lea şi încoronarea lui Leopold al II-iea. Primul articol
are'· un·· titlu ce contrastează cu conţin'lltttl său: ,,Iosif al II-iea restaura:torul patriei".
Dispoziţiile testamentare privitoare la Transilvania sînt interpretate În sensul unei măsuri
de Înţeleaptă guv~-are, contribuind Ia renaşterea Nationalgeist-ului. Prin ele Împăratul este
într-'a:devăr restaiurator. Iată însă ce se afirmă despre reformismul său: deşi baza.te pe o
gîndire · strălucitoare, avînd ca scop „unitatea imperiului şi binele patriei", reformele au
rezultat din iluzia deşartă că ar putea şterge „cauctcristicilc spiritului naţional" 29 • Împăratul
a s'flirîmat contractul social, iar revocarea este un act politic cu atît mai Însemnat cu cÎt
contribuie la aed progres, care în Fralllţa este obţinut prin violenţă, iar În Au~tria prin
armonie socială. Imaginea monarhici restaur3!te este contrapusă unei Franţe frămîntate şi
agitate, aflată în plină revoluţie: Franţa prezentă, în care ,,tronul regelui pe ruinele unui
popor îşi implică ţara Într-un devastator război" 30 , este alăturată chipului falnic al Austriei
Felix; căutÎndu-şi propă~irea sub sceptrul unui Împărat Înţelopt.
Revoluţia franceză este priv~tă cu ochiul unui observator atent, temător, aflat totu~i
la depărtare. Informaţii sînt oferite doar În primele două numere, pentru ca în urmă.to.JJrelc,
datorită cenzurii, să lipsească orice referire. Se atenţionează asupra tumultului spi-ritelor,
a intensei dezbateri ideologice În jurul noii constituţii, remarcîndu~e faprul că evenimentele
politice' au determinat şi marcat profund demografiia li·terară. în acest context „Scienza ddla
legîslazione" de G. Filangieri, cunoscută În traducere germană, este o apariţie ce nu p1.11tea
trece' neobservată. Opera discipolului lui Montesquieu - autorul recenziei însuşi o situează
În li,rtia lui „Espr~t des lois" - şi Vico, pledind pentru o reformă a dreptului medieval,
devenise deosebit de actuală În condiţiile unei Franţe revoluţionare şi într-o Austrie temă
toare de spectruI r~voluţiei 31 • Sînt prezentate În ideea lor fundamentală cîteva scrieri franceze şi germane despre mersul revoluţiei, căderea Bastiliei, istoria instituţiilor politice franceze,
bro5uri politice de actualitate 32 •
Cd de al doilea articol reproduce cuvîntarea lui J. Lerchenfeld la întrunirea lojei
masonice de la Sibiu, ,,Speranţele noastre sau Peter Leopold". După un amplu· elogiu al
realizărilor de - seamă ale fostului duce al Toscanei În domeniile economiei şi eduoaţiei, a
generozităţii şi filanllropismului său, Lerchenfcld se referă la principiile guvernării de stat.
Argumentaţia sa se clădeşte pe princip'iile contractului social aplicate la condiţiile dreptului
pozitiv transi1lvănean: orice guverna.re monarhică se desfăşoară printr-un contract cu poporul,
legitate de neînlăturat. Citîndu-1 pe Charles Mercier Dupaty (,,Lettres sur l'ltalie en 1785°),
se postulează că o „constituţie bună trebuie să se Întemeieze, la fel ca şi o bună teorie a
naturii, pe experienţă" 33 • Omul este o creaţie a mediului şi a educaţiei. Mediul,
educaţia şi constituţiile nu sînt aceleaşi pretucindcni, astfel că mijloacele guvernării trebuie
să fie diferenţiate, conducîndu-se după cunoaşterea empmcă a caracterului naţional al

8
~ Gedanken iiber den jetzigen Zustand der Gelehrsamkeit in der Siichsischen Nation in
Siebenburgen sommit einigen Vorschlagen zur Verbesserung, în SQu, I, 1790, nr. 2, p. 129-139.
29
Joseph II - der Wiederhersteller des Vaterlandes, în SQu, I, 1790, nr. 2, p. 135
ŞI 137.
30 / dem, p. 138.
31
[D. G. Neiugeboren], Obersicbt der neuesten Literatur, în SQu, I, 1790,
rur. 1,
p. 102.
32 Idem, p. 234-235.
33
J. Lerchenfeld, Unsere Erwartungen oder Peter Leopold, în SQu, I, 1790, nr. 2,
p. 157.
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popoarelor. Este un ecou al ideilor fiziocraţilor francezi Dupont de Nemours, Mercier de
la Riviere şi mai ales Dupaty, deosebit de ascultaţi la Viena încă din timpu.I lui Iosif• al
II-iea, care a,u dezvoltat ideea .Jui Montesquieu cu privire la sistemele de guvernare adaptate
mediului şi clim0.tului. Lerchenfeld îl investeşte pe Leopold cu drepml de a interveni În
mersul societăţii prin efectuarea unor vaste reforme, asociază deci personaliitatea despotului
luminat la teoria progresului. Societatea se conduce după legi proprii, iar împămrul - conducător de popoare uzînd de raţiune, poate păşi pc drumul progresu.lui, intervenind În
evoluţie şi modelînd-o conform filosofiei. Contractul monarh-popor conferă primei părţi
o putere absolută, cenzurată doar la nivelul conştiinţei fiecărui individ în parte: ,,puterea
principelui nu se Întinde şi asupra conştiinţelor noastre" 34 . lată un avertisment pentru omul
care „a vrut să transplameze Enciclopedia În Toscanaa 35 , asupra pericolului de uniformizare şi de unifi=e a structurilor diverse din imperiu, cărora li se opun entităţi.Je constituţional-juridice, particularităţile naţionale. Speranţele sînt într-o Întărire a restituţiilor, vei·itabil habeas corpus pentru cele trei „naţiuni consti.ruţionale" transilvănene.
Politica lui Le0pold al II-iea nu prilejuieşte nici o altă luare de atitudine, la fel
şi cea a urmaşului său. Lucrările dietei de .restituire de la Cluj sîm redate fără spiriit polemic,
lipsesc uneori chiar inofensivele comentarii explicative alăturate de obicei informaţiei, pentru
a nu crea neplăceri redaqiei. Se reproduce noul jurămînt de credinţă, subliniindu-se arele
pasaje care se referă la menţinerea nealrterată a constituţiei ,transilvănene 36 •
5. Conţinutul revistei. Istoria. Ştii11ţele naturale. Recenzii. Problematica româneasc,i.
Tematica revistei respectă În linii generale intenţiile progr.amatiice. Primul nwnăr enunţa că
orice contribuţii sînt binevenite exoeptînd poeziile. Se vor publica date st.atistioe de initeres
genera.I sau loc.al, relatări despre descoperiri istorico-arheologice sau de alt ordin, prezentări
de monumente de artă şi instituţii. Revista nu-şi găsise încă o individualitate cerită. Conuribuţiile cele mai de seamă ş1 mai numerolsc se axează pe două domenii: istoria şi ştiinţele
na;vurale.
Istoria. Studiile şi articolele de istoric sînt în număir de 48 şi constituie două treimi
din numărul total al contribuţiilor, aceeaşi proporţie constatîndu-se şi în ceea ce priveşte
spaţiul tipografic (totalul paginaţiei celor 7 volume depăşe~te 2800 p.). Chiar şi aspeotul
canti,tativ ne arată că istoriografia constituia expresia esenţială a structurii mentale, într-un
moment de adînci convulsiuni social-politice. Cercetarea istoriei nu era un scop în sine,
cărturăresc, ci un puternic instrument de educaţie a naţiunii şi de instruire generală a spiritului uman. Istoria este În concepţia lui D. G. Neugeboren o magistra vitae a naţiunii şi
o îndeletnicire a omului raţional 37 • Istoricul nu mai este eruditul pasiv, ci om al 90cietăţii,
puternic angajat, un patriot animînd scrisul Î6toric. Acest principiu este anunţat imperativ
În articolul-program: ,, ... istoricii să predice posterităţii virtutea naţională şi fericirea naţio
nală"38. Afirmarea caracterului :mgajat, par:tinic al activităţii istoricului constituie un element novator. Cîtă simifoudine Între expresia lui Neugeboren şi imperativul herderian -al
angajării, ,,fii un predicator al vll'tuţii epocii ta:c• ~9 •
Conţinutul scrierilor de istorie publicate de revistă indică o disociere categonca mt:re
teoria şi practica istoriografică. Se constată - cu rare excepţii - un divorţ Între iflltenţiile
programatice, modelul ales şi realizări.
34

Idem, p. 161.
Idem, p. 167.
36 D[aniel] H[ager], Vaterlăndische Anzeigen. Politik. Neues Eides/ormel fiir Huldigung des Monarchen, în SQu, III, 1793, nr. 3, p. 276-278.
37 D. G. Neugeboren, op. cit., nr. 2, p. 226.
38 Idem, Ober die Lage und Hindernisse .. ., p. 18.
30 J. G. Herder, Journal meiner Reise im Jahr 1769, Leipzig, 1972, p. 25.
35
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Tipul de istorie reclamat este cel al unei „istorii pragmatice•. tn articolrud-program se
avarusează necesitaniea „unei prelucrări pragmatice a istorici noastre" 40 • Societas philohistorum

T ransylvaniae îşi propune de asemenea o „istorie pragmatică a ţării•, edita['ea cronicarilor
subordonîndu-.se ac.e.stei finalităţi41 • Pentru Neugeboren „oea mai de seamă şi seriioasă conversaţie pen:11ru bărbaţi este istoria; da:r nu aceea critică micrologică care scormoneşt.e În
denumiri şi ani, cu atît mai mult însă prezentarea vie şi realistă a oamenilor, a ginduruor
şi faptelor lor, a. influenţei lor asupra formării naţionale, a binelui poporului şi a marilor
revoluţii" 42 • Se aduce în atenţia celor preocupaţi în cercetări istorice un nou concoprt de
istorie, respingîndu-sc metoda anaJ.istică, critica exclusiv erudită, savantă. Noul concept este
cel 5Jehlozerian, core.spunzînd prÎillcipiilor acreditate În „Vorstcllung dcr Univcrsalhistorie",
lucrare de cirou:laţie şi referinţă în acel timp. Schlozcr pleda pmtru o „ordonare a reahtăţii
facti<.---e supusă scopului" şi pentru reconsiderarea problemei cronologiei, în sensul de a nu
deveni roburl acesteia43 • In recenzia lui Herder a lucrării lui Schlozer despre istoria saşilor,
noul tip de is,torve este reafirmat alăniri de respingerea apriorismului kantian: ,,Adevărata
filosofie a istorici nu este a crea mental a priori sau a face istoria, ci -a prezenta şi urdonJ
fapte" 44 •
Afirmarea necesităţii unei reorienuri a scrisului istoric semnifică o conŞ't-Îcntizarc a
valorii . distinore a istoriografici epocii. Dar În timp ce istoriografia occidentarlă a veacului
a intrat ferm În constelaţia unei concepţii şi metode realmente noi, studiile de istorie apă
rute În revista sibiană se îndreaptă spre coordonate simifare doar prin cîteva semnificative
reflecţii în recenzii şi introduceri. Disocierea dintre teoria istoriografică mai evoluată şi
practica istoriografică este, se pare, o constantă a timpmilor în care se conturează saLturi
calitative În evoluţia istoriografiei. Istoricii saşi rămîn Încă ataşaţi vechilor canoane. Cercetarea este empirică, raţiunea domină dar esprit-u1 lipseşte. Ei se mulţumesc de cele mai multe
ori cu consemnarea faptelor, nefiind oamenii ideii aidoma confraţilor lor apuseni. Istoria
a rămas ·În mare măsură o disciplină, dar ea devine de acum înai1ntse din ce În ce ma:i
mult un mod de a cunoaşte şi interpreta lumea. Deocamdată însă, filosofia istorici propusă
de veac n-a reuşit să s~răpungă bariera solidă ridicată de tradiţie. Neugeboren, conştient
de faprul că realizările istmiografiei savante autohtone nu Îngăduie generalizări remeinoce,
justifică În articolul-program tipul de ~,istorie pragmatică" şi raportul informaţie-interpretare
astfel: ,,Oricît de neînsemnate ar părea unui cap filosofie străduinţele cercetători,lor critici,
trebuie totuşi ca acestea să-şi păstreze indiscutabila valoare ca indispensabile lucrări pregăti
toare. Numai că nu triebuie să le conferim o glorie forţată la care nu le putem îndreptăţi.
Meritul ~oldaţilor rămînc •Întotdea:una diferit de cel al gloriosului conducător de oas-te" 45 •
Metodologia ca şi concepţia reală a scrierilor din revistă recomandă În majoritatea
cazurilor cuceririle antenoare ale iistoriografiei săseşti, cele ale epocii barocului, constin1ind
o punte de trecere de I-a istoriografia savantă germană la istoriografia Aufkliirung-ului.
Apelul În primul rînd programari·c la autorităţile istoriografiei iluministe, în realizări•le
cărora se Întrev-:de noutatea concepţională şi metodologică, adaugă vechilor valori elemente
noi. Noul model de savant şi noul tip d-: istorie sînt decise de Hume, mentionat În articolulprogram, Gibbon, istoric care posedă „graţia discursului", devenind „model pentru posteritate"
40

D. G. Neugeboren, op. cit., p. 15.
SQu, VI, 1798, nr. 3, p. 280.
4
~ [D. Of Neugeboren], Obersicht dtr neuesten Literatur, în SQu, I, nr. 2, p. ·256.
43
A. L. Schlozer. Vorstellung der Universalhistorie, Gottingen, 1775, p. 240.
44
Schlozers Geschichte rezensiert von Vicepriisidenten Herder în Weimar, în SQu, VII,
1801, nr. 1, p. 70.
4S D. G. Neugeboren, Ober die Lage u11d Hindernisse .. ., p. 2.
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deoarece „toate opiniile judecătorilor gustului sînt de partea lui" 46 (despre „Istoria declinului
şi decăderii Imperiului roman"), Johannes Muller a căfui „Geschichte der Schweizerischen
Eidgenossenschaft", Leipzig, 1788, este o „capodoperă de spirit inimitabil" 47 , Schiller şi Schrock.
Pentru M. Lebrecht care în „Viaţa lui Ioan Corvin" îl citează pe D. Cantemir cu privire
la istoria otomană 48 , genul istorico-biografic beneficiază de două modele-ideal inegalabile:
Plutarh şi Robinson 49 • Potrivit propriei mărturisiri lucrarea se înscrie în genul acelor eloges
historiques ale istoricilor francezi contemporani50•
Audienţa cea mai largă se acordă şcolii istorice de la Gottingen. Revistele de istorie
recomandate sînt „Staatsanzeiger" a lui Schlozer şi „Gottingisches historisches Magazin" de
Meiner şi Spittler. J. Ch. Gatterer, întemeietorul „Academiei istorice", este model pentru
cercetările de geografie politică şi statistică. J. K. Eder citează În recenziile sale pe Schltizer
şi Gattcrer, dar referinţele îi cuprind şi pe A. Muratori şi P. Bayle. Referinţa politico-ideologică se întemeiază pc Pitt, Mirabeau şi Cardinalul de Retz.
Studiile şi articolele publicate de revistă continuă În general tematica perioadei anterioare, a istoriografiei baroce tîrzii. Istoria nu se prezintă ca un domeniu individualizat al
activităţii literare, fiind puternic pătrunsă de enciclopedism. Din cele 48 de studii şi articole
de istorie, 21 sînt de istoric instituţion.ail-juridică şi politică. Informaţia şi interpretarea caută
o justificare şi o explicaţie raţională a tuturor instituţiilor naţionale. Încă privilegiile şi constituţia erau esenţa unificatoare a naţiunii, la acestea alăturîndu-sc de acum treptat şi limba.
Se discută Început1,1rile istorici saşilor, Andreanum, originile şi evoluţia unor instituţii locale,
orăşeneşti şi ale Universităţii săseşti, probleme de cronologie, diplomatică, heraildică şi numismatică. Aceeaşi cultivare a ştiinţelor auxiliare ale istoriei pc: care o Întîlnim la Hofinstitute
de la Viena, în alte istoriografii naţionale din imperiu, la universităţile germane, Gottingen
Întemeindu-şi recunoaşterea şi aportul la progresul ştiinţelor istorice În principal pe aceste
realizări. Multe studii cuprind o documentare limitată spaţial la localitatea de reşedinţă a
autorilor şi împrejurimile acesteia. Istoria locală constituia o parte însemnată a activităţilor
intelectuale, fiind cultivată cu grijă şi zel. Ea se sprijină pe fapte precise, exactitatea informaţiei fiind şi în funcţie de spaţiul istoric redus supus cunoaşterii. De importanţă deosebită
este publicarea cronicilor medievale, a analisticii timpurii, remarcîndu-se contribuţiile lui Johann
Michael Ballmann, profesor gimnazial la Mediaş, la studiul începuturilor istoriografiei săseşti.
Se bucură de apreciere şi cronicile contemporane, însemnările zilnice .ale vearului premergător,
apropiiindu-se de genul memorialistic, cărui.a în optica timpului i se integrează.
Sub raport metodologic, marea cucerire a epocii imediat anterioare, menită a reorienta
studiul Începuturilor istoriei săseşti, a fost iniţierea cercetărilor riguros ştiinţifice de filologie
istorică prin Ma,r-tin Felrner şi Johann Seiven. Continuînd studiile lui Seivert, J. Binder, absolvent al Gottingen-ului unde a avut ca profesor pe filologul şi istoricul Ch. G. Heyne cu
care se afla în corespondenţă şi pe A. Heeren, a colaboraot la „Siebenbiirgische Quartalschrift"
cu studiul „Despre limba saşilor din Transilvania" 51 • Etnografia este şi ea atrasă înspre sfera
explicaţiei istorice, tinzînd Însă În acelaşi timp a se constitui într-o ştiinţă autonomă. Un arti46

Idem, Obersicht der nrnesten Literatur, p. 226.
Idem, p. 227.
48 [M. Lebrecht], Leben Johann Corvins, în SQu, I, 1790, nr. 1. p. 39t,i 44.
49 Idem, p. 28.
50 Idem, p. 29.
51 J. Binder, Ober die Sprache der Sachsen m Sfrbenburgen, în SQu, III, 1793, nr.· 3,
p. 265-267; nr. 4, p. 357-368.
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col semnat de Martin Schech tratează despre „Unele obiceiuri principale ale naţiunii ~ă
scşti"52.

Articolele de istoric veche indică un efort notabil în direcţia reconsiderării metodologice
,i reevaluării ideologice a studiului antichităţii, care urma să fie cercetată mai critic. efor şi
mai îndrăzneţ 53 •
J. Filtsch a publicat masiv din moştenirea literar-istorică a lui J. Seivert (1735-1784).
Cele peste cinci sute de P-!gini cuprind studii de istorie politică şi constimţional-juridică, dar
mai ales de historia scholastica, gen proliferat de istoriografia barocă, axat pe cercetări asupra
istoriei culturale, abordată În manieră bio-bibl,iografică, lexicografică. Publicarea pc spaţii largi
a unor lucrări postume - în cazul lui Scivert mai mult dccît un volum şi aproape jumătate
din paginaţia lucrărilor de is!orie din revistă - nu se explică numai prin valoarea lor, ci
şi prin insuficienţa cercetărilor recente, a materialului nou.
Andreas Thorwăchter, în timp ce era preot la Cluj, a cercetat probleme ale istorici
unitarienilor. în „Siebenbiirgische Quartalschrift" a publicat două studii 5 4, dintre care cel
despre tiparniţele unitariene se înscrie într-o problematică actuală pc plan european. In spaiiu) mai apropiat ex-iezuitul Michael Denis iniţiase o cercetare fmctuoasă asupra cărţii renascentiste vieneze 53 •
Recenziilor şi prezentărilor lucrărilor de istorie referitoare la polemica suplicantă li se
acordă un spaţiu larg. Sînt În număr marc (12), pretutindeni Însă se menţine un ton măsurat,

în limitele controverselor de

ţimnă ştiinţifică.

Revista a oferit cadrul optim publicării cercetărilor de istoric, intelectualii colaboratori
nefiind constrîn~i să apeleze În exclusivitate la puţinele reviste din afara Transilvaniei:;o_ Dimpotrivă, existenţa unei publicaţii proprii de specialitate a sporit interesul şi pentru colaborarc:1
la revistele străine din imperiu.
Ştiinţele

nat1J,rale. Ştiinţele naturale sînt reprezentate prin 22 de studii şi articole apardomenii: medicină şi igienă, medicină veterinară şi istoria medicinei (13),
farmaceutică (2), geografic descriptivă şi statistică, geologic, mineralogic, hidrologic şi botanică (7). Unele numere cuprind aproape în exclusivitate studii de ştiinţe naturale, intcnţionîn
du-se probabil redactarea un.or numere unitare sub aspect tematic În cc priveşte cele două
domenii principale (istoria şi ştiinţele naturale), numai că insuficienţa materialelor rareori o
permitea. Se tratează despre epidemii de ciumă şi variolă, epizootii, analize chimice ale apelor
minera-le, sînt descrise formaţiuni geologice şi peşteri. De importanţă deosebită ca izvor istoric
,înt statisticile observaţiilor meteorologice, statistici cu privire la natalitate, mortalitate şi răs
pîndi.rea unor bo:i şi epidemii. Sînt con:tr.ibuţii c-a.re urmăresc scopul practic a,) popularizăâi,
alte scrieri se adresează Însă specialiştilor. Limbajul popularizator are uneori o nuanţă sentimentalistă, în special în cazul descrierilor.
\inînd

următoarelor

Două articole semnate de personalităţi de prestigiu ale vieţii medicale se referă la probleme de medicină şi igienă socială, subliniind unele priorităţi ale politicii de ocrotire socială.

52 M[ artiil] G[ eorg l S[chech], Beschreibung einiger der vorzuglichsten Gebriiuche der
S,ichsischen Nation in Siebenburgen, În SQu, III, 1793, nr. 1, p. 29-56.
53 J. Wolf, Imaginea antichităţii in „Siebenburgische Qzeartalschrift" (1790-1801) şi
,.Siebenburgische Provinzialblătter" (1805-1824), în ActaMN, XIV, 1977, p. 425-429.
54 A. Thorwăchter, Von den alten Buchdruckereien der sozinischen Glaubensverwandten
·
o,frr sogenannten Unitarier in Siebenburgen, în SQu, I.V, 1795, nr. 3, p. 264-283; idem,
K1rchen- und Schul-Staat der Unitarier in Siebenburgen, în SQu, V, 1797, nr. 1, p. 1-24.
55
M. Denis, Wiens Buchdruckergeschichte von Anbeginn bis 1560, Wien, 1782; idem,
Nachtrag zur Buchdruckergeschichte Wiens, Wicn, 1793.
~o în 1790 la răsărit de Viena fiinţau 5 publicaţii periodice de limbă germană; v. H.
R.cz, op. cit., p. 1.10.
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Andreas Wolff scne „Despre unele însemnate dificultăţi sanitare: menţinerea sănătăţii ·publice în Transilvania şi În special În districtul Sibiului" 57 , iar medicul bra.şove-an Martin "Lange
propune un „Plan privind îmbunătăţirea instituţiei surorilor de caritate În districtul Ţării
Bîrsei" 58 •

Recenziile. Sînt recenzate 5 l de lucrări (27 scrise În limba germană, 11 În latină, 8 în
maghiară şi 5 în română) tipărite pe Întregul cuprins al imperiului, prioritate avînd cele tr.msilvănene şi îndeosebi cele sibiene şi ale editurii Hochmeister. Ne Întîmpină o adevărată bih1iotecă a secolului: lucrări de istorie, drept şi jurisprudenţă, teologie şi religie, ştiinţe şi metafizică, beletristică şi retorică, literatură de popularizare (almanahuri şi

calendare), carte di-

dactică.

Din păcate rubrica „Privire asupra literaturii celei mai recente" semnată de D. G.
N eugeboren, urmăr:nd prezentarea unei panorame a vieţii spiritu ale apusene, a fost abandonată În urma înăspririi cenzurii. Ceea ce a publica.t Neugcboren în primele două numere
ale anului 1790 este însă de excep"ţională semnificaţie, oferind în cîteva cazuri posibilitatea
alternării perspectivei naţional european, pătrunderea rela\iei săsesc-german şi a problemei
mediaţiei valorilor engleze şi franceze prin cultura germană. Neugeboren este receptiv la valorile cele mai solide ale momentului: Goethe, Schiller, Biirgcr, Richarcbon, Fielding. Un
rol deosebit în cunoaşterea traducerilor din literatura engleză a revenit publicaţiei „Brittischc
Bibliothek" din Leipzig, cunoscută )i apreciată in mediul intelectual săsesc.
Semnificativ: pentru receptarea vieţii spirituale germane sînt prezentările ample ale dezhatailor privitoare la raporturile dintre puterc1 laică şi cea ecleziastică, dintre stat şi hiseric:i:,:i, a polemicii in jurul filosofiei kantiene 60 şi a spinozismului (polemica Lessing - Jakobi Mendclssohn) 61 • Sub aparenţa imparţialităţii se ascunde încrederea în noua filosofie a lui
~.int. Afirmaţia că ,,În literatura filosofică cel mai important lucru este reformarea metafizicii
şi a tnrnror disciplinelor filosofice în partea lor metafizică" 62 , depăşeşte cadrul constatativ,
fiind o recunoaşt~re, premisa unei judecăţi de valoare. Sînt prezentate luările de poziţii prokantiene din „Jenaische Literaturzeitung" şi antikantien.: din „Deutsche Bibliothek". Recunoaş
terea lui Neugeboren nu cuprinde nimic temerar: sistemul filosofie kantian a fost introdus în
prelegerile anului 1791 ale lui F. Bouterwek chiar la Gottingen, acolo unde Meiners, Feder
~i Garvc se dovediseră printre cei mai aprigi critici ai transc~ndentalismului. Pentru un gînditor iluminist Kant reprezenta o apoteoză a raţiunii umane, iar pentru un protestant era firesc ca sentimentul să apară alături de aceasta ca un component egal al vieţii interioare.
Puţini în acel timp au sesizat Însă că filosofia kantiană este şi o reală critică a raţiunii,
stîrşind prin a o detrona.
Raţionalismul filosofie se v01a milKant, pedagogic, în sensul cel mai Înalt luminător,
fac:i omul m.1i bun ~i m,1i fericit. De aici preocupăriic insistente de pedagogie. Litera tur;,
pedagogică reconfirmă circulaţia În epocă a lui Locke, Rousse.1u, Campe. Alegerea se opreşte
în primul rînd asupra lucrărilor care erau compatibile sau purtau amprenta eticii protestante.
să

57 A. Wolff, Ober em1ge erhebliche Hindernisse der Gesundheit in Siebenbiirgen und hcs011ders im Herma11nstădter Bezirk, în SQu, HI, 1793, nr. 3, p. 208-240.
58 [M. Lange], Plan zur Verbesserung der Hebammenanstalten im Burzenlandischm
Distrikte, în SQu, HI, 1793, nr. 2, p. 114-119; v. ~i V. Bologa, Ărzte und Gesundheitspflege
bei den Siebenbi,rger Sachsen im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, În FVL, 7, 1964,
nr. 2, p. 55-59 şi U. M. Schwob, Zur Medizingeschichte der Siebenbiirger Sachsen, În
S11dostdeutsche Vierteljahrsblătter, 18, 1%9, p. 88-93.
59
D. G. Neugeboren, op. cit., p. 84-85.
60 Idem, p. 94-98.
61 Idem, p. 98.
62 Idem, p. 94.
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Din cele 39 de lucrări menţionate, 34 aparţin unor autori germani, îndeosebi protestanţi,
J sînt din imperiu, iar 2 francezi.
Dorinţa lui Neugeboren era aceea de a orienta lectura. Modelul prezentărilor sale nu
-:rau publicaţiile germane În care recenziile dădeau nota activistă a conţinutului. La el informaţia primează direqionînd „gusturile": ,,Nu trebuie şi nu pot fi recenzii în accepţiunea din
»Giittingischc Anzeigen«, »Jenaische Allgemeine Litcraturzcitung«, »Deutsche Bibliothek« şi
altele. Nu vrem să elogiem scriitorii, nici să-i corectăm sau să-i osîndim. Ovaţiile sau repro)llrile noastre ar veni prea tîrziu. Cel mult ne vom permite să le reamintim concetăţenilor
noştri ce datorează adevărului şi bunului gust ... Cărţi proaste vor fi luate în considerare numai în cazul În care pericolul necesită un avertisment" 6a.
Din prezentările lui Neugcboren reiese o caracteristică a iluminismului săsesc: În timp
c: elita politică şi culturală nu se remarca prin îndrăzneală în mişcarea spirituală proprie, ea
participă la iluminismul german printr-o avangardă de încîntătoarc receptivitate.

Problematica româneasc,i. Pe lingă informaţii referitoare la medicul oculist Ioan PiuariuMolnar şi la personalităţi ale vieţii bisericeşti a românilor (necroloagc, alegeri şi numiri de
episcopi) 64 , rubrica recenziilor supune atenţiei sau aprecierii critice apariţia unor cărţi româneşti fo tipografiile sibiene şi la laşi. Caracterizate prin probitate, spirit critic şi cunoaşterea
adîncită a realităţii româneşti, recenziile se recomandă ca locuri de interferenţă a culturilor
rom!l.nă, maghiară şi săsească.

Recenzentul „Calendarului iulian" apărut la începutul anului 1797 în tipografia lui
numărul ridicat al analfabeţilor În rîndurile populaţiei româneşti. Constatarea impune o gîndire profundă, trăgîndu-şi se..-a din idealul educării celor asupriţi, filon esenţial al gîndirii iluministe şi al reformelor lui Iosif al Ii-lea.
Cu căldură este salutată apariţia „Geografiei pc limba moldovenească" (,,De obşte geografic ... ") ieşită În august 1795 de sub teascurile tiparniţei mitropolitanc ie;cnc cu chdtuiala
mitropolitului Moldovei lacov Stamate. Recenzentul - se parc că este medicul A. Wofîf6\
bun cunoscător al limbii române şi al realităţilor româneşti, beneficiind de Încrederea domnitorului Moruzi, a mitropolitului Iacov şi a traducătorului manualului lui Iluffier, episcopul
Hotinului Amfilohic - a avut posibilitatea unei critici comparative a traducerii româneşti cu
ce.1 germană. Tirajul de 1000 de exemplare constituie pentru el un fapt îmbucurător şi surprinzător, dar numărul scăzut al tipăriturilor moldoveneşti îl determină să-şi exprime o firească îngrijorare66 • Recenziei i se alătură lista cronologică a principilor moldoveni (13521795) şi informaţii despre oraşele laşi şi Suceava.
Consideraţii mai ample şi mai riguroase oferă recenzia piesei „Ahiles la Schiro" de Metastasio, . traducere a boierului bucureştean Iordache Slătineanu. Recenzentul se opreşte asupra
unor principii de ortografiere şi traducere, urmate de scurte consideraţii privitoare la problematica traducerilor în limba română. Se recomandă opţiuni gînditc, traduceri din originale,
nemediate, utilizarea unor norme gramaticale şi a unei ortografii unice, îmbogăţirea lexicului
deficitar prin neologisme. Se încheie cu o critică sistematică a administraţiei fanariote, condamnîndu-se dezinteresul pentru propăşirea culturală a ţării şi exploatarea nemiloasă practicară de „guvernul despotic". Viaţa culmr.aJă a principaitelor poate fi impuJsiona:tă numai printr-o reformare instituţională, educaţiei revenindu-i locul de frunte. O măsură care se im-

P. Barth deplîngc

63
84

Idem, p. 82-83.
Vezi I. Pervain, A. Ciurdariu, A. S:tsu, Românii în periodicele germane. 1778-1840.
Bibliografie, Bucure~ti, 1977.
65
Presupunerea că autorul recenziilor ar fi Ioan Molnar Piuariu nu a fost convingă
tor argumentată, colaborarea lui la SQu fiind totuşi posibilă; v. M. Popa, Date noi despre
loall' Molnar Pluariiel, În Revista de istorie şi teorie literară, 24, 1975, nr. 4, p. 559-560.
66 SQu, V, 1797, nr. 4, p. 385.
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pune cu stringenţă este asigurarea libertăţii de deplasare în străinătate căreia i s-au ridicat
obstacole, frînîndu-sc frecventarea universităţilor 67 •
6. Consideraţii finale. Deşi nu reuşeşte să reflecte reprezentativ realitatea epocii - ca
de altfel orice produs cultural singular ,,Siebenbiirgische Quartalschr-ift" contribuie la
formarea unei imagini cuprinzătoare, în măsură să indice trăsături fundamentale ale acţs_leia.
Condiţionată de Zeitgeist-ul epocal şi naţional, revista confirmă relaţiile fireşti de interdependenţă care oricînd se stabilesc între ideologie şi cultură, Între cultură şi celelalte sfer.c, ale
vieţii sociale. Actul cultural al apariţiei sale dobîndeşte valoarea unui document social-politic,
corcspunzînd din punct de vedere ideologic unui asalt împotriva uzurpării drepruriITor,-,-privilcgii înscrise În constituţia medievală.
Numeroase informaţii recomandă revista ca mijlocitor între culturile naţionale -transilvănene ş1 intre acestea 5i cultura europeană. Conjunctura istorico-politică a închis însă în
bună parte perspectivele integrării trainice a culturii săseşti În concretul unităţii culturale transilvănene.

Ca fenomen socio-cultural săsesc, revista denotă o deschidere spre obşte, spre an_t~c.narca unei e1ite mai numeroase şi angajarea ei in circuitul european al ideilor. încercînd să c!.1muleze obiectivele esenţiale ale colectivităţii naţionale, ea stîrneştc o mişcare amplă de . iţ:lei,
o stare de spirit mai vibrantă, mai dinamică dccît înainte, modelatoare de conştiinţe, înz~strînd
elita intelectuală săsească cu un N ati,malgeist, cc anunţă miticul Volksgeist herderian.
Colaboratorii, o falangă de spirite Întrunind lărgimile şj mărimile epocii şi p~ ale
fiecărui individ În parte, au fost oameni conştienţi că munca este condiţia oricărei realizări de
sc;1mă, s-au străduit şi au scris. În cuprinsul revistei capodoperele şi produsele de referinfă .nu
sint multe, planul empiric al realizărilor fiind depăşit de intenţiile programatice şi configuraţia valorică reclamată ca model. Nu trebuie însă să judecăm Întregul după detalii, fiind
un marc m~rit că se scria cu bune, generoase şi clare intenţii.
Conţinutul revistei evidenţiază trecerea lentă de la stabilitate la mobilitate, de la ..tradiţional la modern În modul de a concepe, cerceta şi scrie istoria. Nu s-a făurit Încă o n,ouă
unitate Între latura interpretativă şi cea metodologică a cercetării, dar restructurările se limpezesc, indicînd o nouă direcţie. Operă de pionierat pentru publicistica ştiinţifică transilvă\l,eană,
apari\ia timp de unsprezece ani a revistei „Siebenbiirgische Quartalschrift" reprezintă un act
de cultură prin care s-a încercat în mod meritoriu instituţionalizarea cercetării şi a cpmunicării ştiinţifice într-un moment de expansiune a scrisului şi a formelor de comunicare şi informare.

I. WOLF

DIE ANFXNGE DER KULTURELL-WISSENSCHAFTLICHEN PUBLIZISTIK IN
SIEBENBDRGEN: DIE „SIEBENBDRGISCHE QUARTALSCHRIFT" (1790-1801)'
(Zusammenfassung)
In cler Folge des Zensuredikt~ J :>sephs II. von 1781 bildete sich aiuch in Siebenbiirgcn
eine bis dahin unbekannte, alJe Volkerschaften umfassende litera.ri.sche Offennlichkeit hera,us.
Die Lockerung cler bestehenden Zensurvorschriften fiihrte zu eincm spnmgha.ften Aufschwung
cler publizistischcn Aktivitaten. Es wuchs auch hier die Einsicht class „Publizităt" eine idco·
logische Macht ist und bewusstseinsbildend wirkt.
67

SQu, VI, 1798, nr. 1, p. 80-85; v. şi I. Pervain, A. Ciurdariu, A. Sasu, o.p. cit.,

p. 254-255.
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Die „Siebenbiirgische Quartal-schrift" war das erste Gelehrtenblatt in Siebenbiirgen.
Sie iibte eine operative Funktion aus, im Sinne der politischen Aktivierung der s:ichsischen
dffentlichkeit. Seine Mitarbeiter eroffneten den kulturell-publizistischen Kampf fiir die Beibehaltung der infragegestellten nationalen feudalstăndischen Vorrechte. Der politische Wert der
veroffentlichten Geschichmchriften richtet sich nach nationalen lnteressen. Vie! starkcr als
bisher wa:r die siebenbiirgisch-săchsische Geschichtsschreiboog gezwungon, ihr Verhăltnis zu cLen
praktischen Bediirfnissen zu iiberpriifen. Es eroffnete sich ihr die Perspektive aus der Sphare
der Gelehrsamkeit în die Sphăre des politischen Handels versetzt zu werden.
1n dem von D. G. Neugeboren unterzeichneten programmatischen Artikel „Ober die
Lage und Hindernisse der Schriftstellerei În Siebenbiirgen" - ein wahres Glaubensbekenntnis
der siebenbiirgisch-săchsischen Aufklarung - wird die Problematik der nationalen Kultureinrichtungen und -Politik eingehend erortert. Die Appelle der „Siebenbiirgischen Quartalschrift"
zielten auf Volksaufklarung und Nationalbildung. Das Blatt vermittelte neue Erkenntnisse auf
dem Gebiet der Geschichte und Naturwissenschaften, war aktuellinformierend, scheinbar unpartei:loich und unaktivierend. Vor verscharften Zensurverha.ltnissen fliichtete sie nur dem
Scheine nach În eine „Entpolitisierung". 1hr Umlauf bezeugt class sich auch în săchsischen
lntellektuellen- und Leserkreisen zumindest ein Verstandnis des neuen Funktionszusammenhanges
von Ku.ltuJr und Wirklichkeit a.ngebahnt hatte. Das cinbegrcnzte, sich auf nationale Hauptaufgaben konzentrierte gesellschaftliche Leben hat offensichtlich auch auf die Geschichtsschrcibungen
iener Zeit abgefărbt. Zaghaft losten sich die Geschichtsschreibung aus den traditionellen barokken Regeln und Wertungen, um neue Anschauungen und Methoden anzustreben. Das Erscheinen eines akademischen Gelehrrenblattes ist auch als Versuch zu werten, entsprechende und
-aabile Organisationsformen fiir die Geschichtsforschung zu schaffen.
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UNELE ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA REGIMENTULUI
GRĂNICERESC DIN CARANSEBEŞ*

Ţinîndu-se cont de scopul pentru care au fost înfiinţate regimentele de graniţă, precum
şi de misiunile ce Ic aveau de îndeplinit atît În timp de pace cît şi în timp de război, a fost
necesară alegerea unor formule care să răspundă din punct de vedere organizator~c scopului
propus. Astfel, după mai multe căutări şi experimentări, s-a ajuns În final la o organizare
care să fie adecvată sarcinilor cc le aveau de îndeplinit grănicerii În timp de pace şi o
organizare de război care să răspundă cerinţelor cîmpului de luptă. Sigur că aceasta din urmă
a trebuit să ţină seama de organizarea celorlalte regimente de linie pentru a realiza o uniformitate pc Întreaga armată, deoarece regimentele grănicereşti în timp de război intrau În compunerea diviziilor luptătoare.

în timp de pace regimentele gramcereşti erau organizate teritorial cuprinzînd mai multe
comune. Pe verticală, în scara ierarhică, mai multe regimente se aflau sub comanda unui
comandament de brigadă, iar două sau trei brigăzi erau subordonate diviziei. In cadrul armatei imperiale, la Viena, se găsea Consiliul aulic de război, care era organizat pe mai multe
secţii şi care avea în subordine Întreaga organizare grănicerească. Regimentul de grăniceri era
format diri batalioane şi companii, care Ia rîndul lor earu compuse din patru plutoane fără
vreun rol în timp de pace, ele constituindu-se numai în procesul de instrueţie.
În unităţile grănicereşti formaţiile de baz~, atît din punct de vedere militar CÎt şi
administrativ, erau regimentul şi compania şi, mai rar, în unele cazuri, între acestea se interpunea batalionul ca formaţie tactică, cît şi de control administrativ şi militar.

Un regiment grăniceresc constituia o formaţie tactică, precum şi un district teritorial
administrativ, iar companiile, la rîndul lor, erau atît formaţiuni militare, cît şi circumscripţii
administrative 1 •
Regimentele de grăniceri erau, din punct vedere militar, de infanterie 2 • Totuşi, printr-un
decret imperial emis la 26 mai 1769 s-a dat ordin ca în organica regimentelor grănicereşti
să intre şi subunităţi de artilerie, numărul soldaţilor de oştire s-a redus la 50, ca apoi aceştia
să fie constituiţi În unităţi separate de anilerie 3 •

In faza lor finală de organizare regimentele grănicereşti erau formate În
pace din 12 companii şi două batalioane active.

timp de

Regimentul de grăniceri din Caransebeş avea organizate cele 12 companii în comune
cum urmează (fig. 1):

grănicereşti după

* Prezentul material face parte dintr-o lucrare în curs de apariţie În cadrul Editurii
militare.
1
.
f!ie K. K. Militargrenze 1522-1881 (mit emer Gesamtbibliographie). Inaugural D1ssertat1on fur Errangung der Doktorwiirde cler Philosophischen Fakultăt cler Juilius-Maximilianus - Universitar zu Wiirzhurg Vorgelegt von Jakob Amstadt aus Nesslbach, Wiirzburg,
1969 (în continuare: Amstadt), p. 158.
2
Gh. Bariţiu, Material pentru istoria regimentului 1 grăr1iceresc din Transilvania, m
Transilvania (Sibiu), an. XV, 1884, nr. 23-24, p. 180.
3
Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc năsăudean. Cluj-Napoca, 1975, p. 108.
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Fig. 1, a- b -
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Compa:nÎla 1 cu sediul la Dalboşeţ avea În subordine comunele Dalboşeţ, Soporul Vechi,
Sopoml Nou şi Ravensca;
Compania a 2-a cu sediul la Bozovici avea în subordine comunele Bozovici, Prilipeţ,

:Moceriş, Lăpuşnic,

Bănia şi Gîrbovăţ;

Compani.a a 3-a cu ge,ciiul la Prigor avea În subordine comunele Prigor, Putna, Rrudă
ria (ari Efaimie Murgu), Păta.ş, Borilovenii Vechi şi Boclovenii Noi (azi Breazova);
Compania a 4-a cu sediul la Petnic avea în subordine comunele Petnic, Iablaniţa, Lăpuşnicel, Globucraiova, Mehadica, Pîrvova şi Sumiţa;
Compania a 5-a cu sediul la Mehadia avea În subordine comunele Mehadia, Băile Herculane, Valea Bolvaşniţa, Plugova, Globurău, Pccinişca şi Bîrza;
Compania a 6-a cu sediul la Or5ova avea în subordine comunele Orşova, Eşclniţa, ·
Ogradena Nouă, Ogradena Veche, Dubova, Plavişeviţa, Eibenthal, Tişoviţa, Jupalnicul Vechi,
Jupalnicul Nou, Tufări, Coramnic şi Topleţ;
Compania a 7-a cu •s::diul I.a Cornereva avea în -subordine comunele Comercva şi
Bogîltin;
Compania a 8-a cu sediul Ia Cornea avea în subordine comunele Cornea, Gru.5ovăţ,
Cuptoare, Cănicea şi Domaşnea;
Compania a 9-a cu sediul la Teregova avea în subordine comunele Teregova, Vercndin,
Luncaviţa, Rusca şi Feneş;
Compania a 10-a cu sediul la Slatina avea în subordine comunele Slatina Timiş, Sadova
Veche, Sadova Nouă, Ilova, Vîrciorova, Vălişoara, Petroşniţa, Bucoşniţa, Goleţ, Armeni5,
Weidenthal (azi Brebu Nou) şi Wolfsberg (azi Gărîna);
Compania a 11-a cu sediul la Caransebeş avea în subordine comunele Caransebeş, Caransebeşul Nou, Cicleni, Daici; Turnu Ruieni, Borlova, Bolvaşniţa, Cîrpa (azi Valea Timişului), Poiana, Buchin, Lindenfeld, Zlagna şi Zerveşti;
Compania a 12-a cu sediul la Ohaba avea În subordine comunele Ohaba Bistra (azi Înglobată la Oţelu Roşu), Obreja, Ciuta, Glimboca, Cireşa, Crîşma (azi Măgura), Mal, Măru, Marga, Valea Mare (azi Valea Bistrei), Var, Zăvoi, Voislova şi laz.
Repartizarea comunelor grănicereşti pe companii avea la bază criterii teritoriale şi demografice.
Organizarea mai sus amintită suferă unele modificări în anul 1872, cînd comuna Sumiţa
trece, cu aprobarea Comandamentului militar din Timişoara, de la Compania a 4-a la Compania a 2-a4 •
Indatoririle regimentelor grănicereşti erau insel'ate În legile grănicereşti, precum ş-i în
ordinele emise de eşaloanele superioare îndreptăţite să facă aceasta, din care desprindem că:
„îndatorirea principală a tuturor valahilor grăniceri este ca atît în timp de război cît îi în
timp de pace să se grijească de apărarea graniţei, să fie de strajă În graniţă şi la poteci,
să menţină siguranţa ţării prin urmărirea hoţilor şi Împiedicarea importului şi exportului de
mărfuri şi bucate prohibite, precum şi prin prinderea, în conformitate cu ordinele date de
mai marii lor, a tuturor prevaricaţiilor de orice fel ar fi şi a trecerii graniţei, să îndeplinească
fără excepţie toate acele servicii care li se vor impune prin comandantul lor şi prin ofiţerii superiori şi de stat major" 5 •
Avînd în vedere că una din misiunile regimentului de graniţa era aceea de a face paza
front1erei imperiului, pe Întregul cordon au fost fixate posturi de pază repartizate pe companii
' Arhivele Statului, Filiala Caransebeş. Fond regiment de graniţă nr. 13 româno-bănă
Act C. V. 852/1872 (în COflltinuare: F. A. S. Csebeş).
5 Ion Rusu, Cîteva date privind vechea organizare administrativă şi judiciară a unor
teritorii din judeţMl Bistriţa-Năsăud, în FiJe de istorie, 1975, p. 132.
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unde. grănicerii se rînduiau la serviciu după graficul întocmit de comandantul de companie.
Numărul posturi)or pe Întregul cordon era variabil în funcţie de situaţia politică sau
din alte cauze. In anul 1838, de pildă, în regimentul caransebeşean erau 205 posturi de graniţă, totalizînd un număr de 546 militari, din care 8 subofiţeri, 3 sergenţi, 32 de caporali, 1
toboşar, 101 fruntaşi şi 401 soldaţi. Numărul militarilor destinaţi serviciului la un post de
pază era între 3 şi 12. La aceste posturi se mai adaugă şi paza interioară În cadrul regimentului, pază ce cuprindea un număr de 213 militari, din care un ofiţer, 2 subofiţeri, l
sergent, 16 caporali, 1 toboşar, 25 fruntaşi şi 164 soldaţi. Din paza interioară făceau parte
posturile de la statul major al regimentului, paza posturilor peste rîurile Timiş, Bistra, Caraş
,i iscoadele cc erau instalate la Băile Herculane, precum şi sentinelele din portul Orşova şi
sărăria din Caransebeş şi Mehadia 6 •
În situaţia în care, din diferite motive, anumite posturi de pază de la cordon se desfiinÎn intervalul rămas liber, dacă era mai mare, prin ordinul regimentului se organiza· un
serviciu permanent de patrulare şi se instalau posturi de pîndă În locurile uşor de trecut, În
aşa fel ca paza cordonului să se facă şi pe mai departe în bune condiţii'. Erau Însă şi cazuri
cînd datorită îngheţării Dunării, de pildă, numărul posturilor la fluviu creştea În aşa fel ca
pe ipoduil .de gheaţă să nu se poată strecura nimeni pentru a trece graniţa În mod dartdestin8.
Rîndul la serviciu la posturile de pază era plan·ificat de companie, aceasta Îngrijindu-se
~i de transportul alimentelor de la comună la cordon la posturile de pază 9 • Pentru o mai bună
cvid~nţă a acestor posturi de pază, regimentul a luat măsuri de ridicare topografică a drumurilor şi potecilor spre cordon, elaborînd pentru fiecare companie lucrări cu descrierea lor 10 .

ţau,

Pentru a se_ reglementa serviciul de cordon, în anul 1865 s-a publicat un regulament
care, printre altele, preciza că pe cordon existau posturi principale şi posturi medii. Posturile
principale, conform acestui regulament, nu erau situate pe ,linia graniţei exterioare, ci pc puncte
care au corespuns condiţiilor militare de observare şi apărare a liniei de graniţă şi au fost
comandate de ofiţeri sau subofiţeri, pe cînd posturile situate Între cele principale se găseau
dispuse În imediata apropiere a graniţei şi erau comandate de subofiţeri sau gradaţi. Pentru
a mări gradul de vigilenţă al soldaţilor la posturile de pc cordon, s-a hotărît ca o treime sau
în anumite cazuri două treimi din suma obţinută prin vînzarea la licitaţie a mărfurilor de
contra:bandă confiscate să fie acordate soldatului grănicer care le-a descoperit 11 •
Schimbarea posturilor de pe cordon se făcea din 8 în 8 zile, efectivul planificat pentru
serviciu fiind obligat să se adune de regulă la sediul companiei unde era verificat asupra echipamentului, armamentului şi a muniţiei, apoi sub comandă era dus la cordon În aşa fel ca
toate posturile să fie schimbate dimineaţa pînă la ora 8. La cordon posturile erau inspectate în
permanenţă, comandantul companiei o dată la 24 de ore, iar ofiţerii şi subofiţerii făce;iu controalele lor la posturi de două ori pe zil 2 •
In funcţie de pericolU!l ce ameninţa graniţa - şi acesta putea fi un atac imilflent sa.u
numai o ameninţare - precum şi de prezenţa în ţările vecine a bolilor molipsitoare, atît pţnF.A.S. Csebcş. Cp. DaJboşeţ, Act 122/1838.
F.A.S. Csebeş. Cp. Dalboşeţ, Act 489/9 sept. 1869.
8 F.A.S. Cscbeş. Cp. Dalboşeţ, Act 33/1840.
9
F.A.S. Csebeş. Cp. Prigor, Act V. 1598/10 dec. 1858.
1
F.A.S. Csebeş. Cp. Prigor, Act V. 33/13 ianuarie 1862.
11
Dr. I. H. Schwickcr, Geschichte der ăsterreichischen Militărgrenze, Wien, 1883
(în ~oncinuare: Schwicker), p. 372-373 .
12
.
Josef Hosti111ek, Die K. K. Mi-lităr-Grenze und ihre Verwaltung, Wien, 1861 (În
continuare: Hostinek, iar cifrele arabe 1, 2 indică volumul), voi. 2; p. 401-402.
6

7
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tru animale cît şi pentiru populaţik, s~au stabilit pentrn serviciul ele cordon t1rei perioade,
grade sau stări de alarmare În care numărul grănicerilor creştea sau scădea. Pentru regimentul
caransebeşean, de pildă, În anul 1769 efectivul total al posturilor pentru perioada liniştită
era de 406 grăniceri, pentru perioada ameninţată sau suspectă era de 844 de grăniceri, iar
pentru perioada periculoasă, pe cordon se găseau 1286 de grăniceri 13 •
Grănicerii aflaţi în posturile de pază de pe cordon erau obligaţi să vegheze ziua şi
noaptea, iar la ivirea unui pericol grănicerii dădeau semnalele de alarmă stabilite, care În
cele mai dese cazuri erau formate din agenţi călări sau pe jos, semnale acustice, strigăte, fluierături sau focuri de armă şi optice, ultimele fiind cunoscute sub denumirea de „stîlpi de foc",
în urma cărora Întreaga populaţie bărbătească din graniţă trebuia să ajungă la cordon la
locurile dinainte stabili tc 14 •
Pentru a se evita un atac prin surprindere se întocmea un plan de apărare care cuprindea locurile de adunare ale soldaţilor din granită, punctele de sprijin ce trebuiau organizate
)i locul lor de dispunere pe mai multe variante şi direcţiile de retragere a fiecărui post de
pază, la acest plan adăugîndu-sc şi semnalele de alarmă. Acest plan de apăr.a.re trebuia să-l
ia la cunoştinţă toţi ofiţerii care făceau de serviciu la cordon 15 •
Apăra.rea cordonului nu cădea În exdusivirtate numai în sarcina posturifor de pază
!;;l.U a gloatei înarmate. S-a constituit pentru aceasta un si5tem bine chibzui,t, format din mai
multe linii de apărare din care prima era a posturilor de pază care de altfel luau primul
contact cu duşmanul, linia a doua era deja organizată din poziţii de apărare, iar a treia linie
era mai în interior şi era formată dintr-o salbă de fortificaţii ce aveau menirea să adăpostească
atit pe luptătorii ce le ocupau încă dinainte, cît şi pe grănicerii care de la posturile de pc
cordon se retrăgeau canalizînd atacatorul spre aceste puncte fortificate care intrau În funcţie.
Şi sistemul de cetăţi era format, la rÎndul său, din două linii: prima fiind mai aproape de linia frontierei - Petruwarad.in, Brod e<tc. - iar cea ele a doua fiind mai în interior - Arad,
Timişoara, Alba Iulia etc. 16•
Din punct de vedere al serviciului militar, în timp de pace, soldatul se afla la casa lui
pc teritoriul companiei respective, era chemat la serviciu la cordon atunci cînd îi venea rîndul şi în acest caz stătea în postul de pază 8 zile, iar pentru instruire era chemat sub arme
pentru 14 zile pe an şi În acest caz un soldat totaliza În timp de pace 140 de zile cînd se gă
sea sub arme, restul timpului folosindu-l pentru gospodăria din care făcea parte 17 •

Conducerea militară şi administrativă pe teritoriul regimentului de graniţă revenea în
exclusivitate comandantului de regiment, ajutat de un locotenent major (adjutant) şi doi
maiori din care unul îndeplinea şi funcţia de comandant de cordon. Cei doi maiori îndeplineau şi funcţia de comandanţi de batalioane, ei executînd inspeqiile pe linie militară şi administrativă pe teritoriul companiilor din subordine.
Din statul major al regimentului mai făceau parte:
- ajutorul comandantului de regiment pentru instrucţia .militară;
- un maior sau un căpi·~ care răspundea de partea adminis,urativă de pc ter~torillll regimentului şi care de regulă rămînea comandant la partea sedentară atunci cînd regimentul pleca la manevre sau război;
13 Antoniu Marchescu, Grănicerii bănăţeni şi comunitatea de avere, Caransebeş, 1941
(în continuare: Marchescu.), p. 84.
14 Schwicker, p. 60.
~
15 Hostinek, 2, p. 402.
16 Die K. K. Militărgrenze und deren Gr1mdgesetz.e. • Eine kulturhistorische Skizze vcrfasst, zusammengcstellt u.nd erlaeutert von Leopold Martin Krainz, Wien, 1866 (în continuare:
Krainz), p. 25.
17 Krainz, p. 24.
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- mai mulţi auditori cu gradul de căpitan sau locotenent maJor în domeniul justiţiei
militare;
- ·un inginer pentru eventualele consrruqii;
un maistru forestier pentru partea silvică;
un medic de regiment penuu asistenţa sanitară;
un director al şcolilor naţionale grănicereşti;
mai mulţi militari pentru funqiile de magazioneri (din care cd mai în vîrstă era
numit ~ef sau comandant);
- un medic veterinar şi un fierar pentru asistenţa veterinară.
Companiile erau conduse de comandanţi de companie care aveau gradul de capttan, fiind
ajutaţi de un locotenent şi un sublocotenent care îşi aveau locuinţa În mod obligatoriu pe teritoriul companiei din care făceau parte. în afară de aceştia la companii se mai găseau: un plutonier, mai mulţi caporali şi fruntaşi. Tot la oficiile de companii se mai aflau de regulă un
medic principal sau secundar, un silvicultor şi Învăţătorul şcolii.
A vinclu-se în vedere faptul că regimentelor grănicereşti li se Încredinţează, pe lîngă
misiunea de a face paza graniţei, şi misiunea de a participa la luptă, trebuiau aduse anumite
modificări În structura organizatorică, În primul rînd pentru a avea efective implicit putere
d,~ foc la fel cu regimentele de linie şi în al doilea rînd să poată execnta, cu efectivele ră
mase, şi pc mai departe misiunea de pază a graniţei În cazul cînd acţiunile de luptă se desfă
şurau pe alte teatre de operaţiuni.
F,aţă de aceasta, la 4 august 1808 Împăratul dă o patentă cu privire la armată care,
printre altele, prevedea că „În bătăliile cc se fac În mai multe forme, rezervde şi alte orînduieli întbcmite pentru apărare nu ajung sfîrşitu_l care se aşteaptă dacă atuncea Întîi nu se introduce cînd Începe bătaia. Pootn1 aceasta noi am încheia ca aşa orînduieLiJe Întriu aceia v,reme
să se facă, cînd cu toţi regii ţărilor din Împrejur avem pace. Ca Întîmplîndu-se să ne fie
lipsită, cu ticneală să pmem făgădui urmare bună şi spre acest sfîrşit în ţinuturile noastre din
ţara nemţească şi din Galiţia Încă În 12-lea mai după calendarul nou, adică în 30-lea lui
aprilie, a anului curgător pentru fiecare regiment pedestraş de linie s-au ridicat batalioane de
rezervă şi îndată la exerciţii s-au şi pus: apoi În al 9-lca iunie, iar după calendarul nou adică
În 28-lea mai acestui an organizaţia puteri de aici spre apărarea ţinutului patriei care Ic-am
orînduit şi am Împreunat. De la această orînduială pentru apărarea ţinutului ţării foarte folositoare, credincioşii noştri militari din graniţă, care pe lingă aşezămîntul cel original al gră
nicerilor şi aşa toţi cum se nasc sînt ostaşi şi care în timpurile cele de demult cu virtute în
bătaie sau deschilinit, ne vor rămîne afară. Drept aceea, noi prin aceasta orînduim ca pentru
fiecaire regiment pedes,tra.ş de la graniţă În rezervă să se afle apoi fără de aceasta la graniţele
mil;tăreşti a Croaţiei, Şlavoniei şi a Banatului Încă un batalion pedestru pentru apărarea ţinu
tului să se ridice" 13 •
Patenta la care ne referim a fost dată cînd pe plan european se desfăşura epopeea napoleoniană, ţările bătrînului continent, inclusiv Austria, fiind implicate în lupta Împotriva
rranţei.

Măsurile luate de puterile coalizate erau menite să contracareze acţiunile întreprinse
de Napoleon, care, după cc a Qbţinut consulatul, a trecut la reorganizarea armatei franceze
În primul rînd şi În al doilea rînd aceste măsuri sînt o urmare firească a insucceselor pe care
le-au suferit coali\iile europene În campaniile anilor 1800, 1802, 1803 şi 1805.
Deci, patenta imperială prevedea ca şi regimentul caransebeşean, pe lîngă cele două
batalioane existente În timp de pace, să mai înfiin\eze pe timp de război un batalion de rezervă şi încă unul de,ainat pai.ei În continuare a frontierei.
18

F.A.S <·;ebr~. Regiment document

fără număr.
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Pentru a se realiza trecerea cînd· mai grabnică de la organizarea de pace la cea de război,
~e luau încă din timp de pace o serie de măsuri încît această trecere să se facă În mod organizat ~i pentru aceasta fiecare companie înainta anual la statul major al regimentului tabele cu
recruţii ce urmau să fie înrolaţi 19 • Din această cauză regimentul avea în permanenţă o situatic precisă a recruţilor ce urmau să fie încorporaţi, a soldaţilor ce se găseau sub arme, precum şi a soldaţilor trecuţi în rezervă şi care puteau fi În orice moment chemaţi În activitate şi
în funqie de aceste situaţii regimentul Întocmea un plan de mobilizare care consta, în primul
rînd, din modul de organizare al regimentului în caz de război, modul de adunare, precum·
~i modul de asigurare a pazei graniţei atît timp cît regimentul era mobilizat pentru manevre
sau război.
La instruirea efectivelor pentru trecerea de la organizarea de pace a regimentului la
organizarea de război a acestuia, se făceau exerciţii gen manevre de mare amploare care aveau
drept scop şi punerea în aplicare a planului Întocmit în acest scop, verificîndu-se ,mfel viabilitatea şi aplicabilitatea lui 20 •
Organizarea de război a regimentului nu s-a realizat în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi
eiective constituite în subunităţi identice. De regulă, regimentul la război era constituit din trei
batalioane cu cite şase compa!llii identic organizate şi un batalion de rezervă, iar la deplasările
.-icestora se forma un al cincilea batalion pentru paza graniţei 21 • Au fost însă cazuri, ca
de pi:ldă În anul 1849, cînd regimentul caransebeşean a plecat cu toate <.;nci batalioanele în
campanie, rămÎnînd În graniţă doar gloata. Batalioanele la rîndul lor nu aveau Întotdeauna o
structură organizatorică identică. Aşa, de exemplu, în anul 1849 batalioanele .regimentului
aveau toate În organica lor cite şase companii, tota!izînd astfel 30 de companii cu care a
plecat În afara gmniţei 22 , iar În anul 1866 numărul companiifor se ridica la 22, reaJ.izîndu-se,
după cum am văzut, organiza.rea celor trci bata:lioane pe cîte şase compani,i, iar ba1talionul
patru organizat pe patru companii 23 , în anul următor, regimentul avea În compunerea sa de
război pau-u batalioane, fiecare batalion avînd cite patru companii identic organizatc2 4•
Desigur, toate cele

arătate

mai sus erau cazuri

excepţionale

rezultat.: din

situaţiile

grele

ale imperiului, dar regula generală era aceea a formării regimentului la r:izboi din trei bata-

lioane a cite şa~e companii fiecare, iar batalionul al patrulea organizat pe patru companii.
Efectivul de război al unei companii se realiza de regiment prin repartizarea de către
,tawl-major a soldaţilor Încorpora\i şi a ·celor din rezervă din evidenţa companiilor excedentare În timp de pace. Pentru aceasta, fiecare companie existentă Înainta anual regimentului
cu ocazia trecerii În rezervă a contingentului instruit şi a Încorporării recruţilor, de regulă
În luna octombrie, liste cu existentul în soldaţi activi şi cei trecuţi în rezervă destinaţi Înfintării batalioanelor 3 şi 4 precum şi a batalionului destinat pazei cordonului. Aceste tabele
se centralizau la regiment, unde s~ Întocmeau planurile şi tabelele cu compunerea de război
a regimentului, compunerea din care rezulta numărul de companii ce se formau În caz de răz
boi, efectivul acestora şi cum se realiza el prin mutarea soldaţilor de la o companie la
alta.
În timp de război o companie era formată din: 1 comandant de companie cu grad de
sau maior, 1 locotenent, 2 sublocotenenţi, 2 plutonieri, 12 caporali, 1 gornist, 2 tam-

căpitan

19

F.A.S.

Csebeş.
Csebeş.

Cp. Prigor, Act 2185/14 dec. 1846.
Cp. Dalboşeţ, Act 122/1838.
Amstadt, p. 217.
Marchescu, p. 224.
Ioan Bartolomeiu, Schiţe istorice şi culturale despre teritorul fostului regiment ces.
reg. grăniceresc nr. 13 român-bănăţean, Ca.ransebeş, 1892, p. 5.
24 Vezi nota 20.
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buri, 12 fruntaşi, 2 dulgheri, 160 de soldaţi, 20 de puşcaşi ş1 3 ordonanţe, totalizîndu-se
un efectiv de 218 militari 25 •
In anul 1867 compunerea de război a regimentului era pe 16 companii, realizîndu-sc
prin mutări de efective (fig. 2); Compania I era formată din compania Dalboşeţ care repartiza
86 de militari, compania Mehadia care repartiza 72 de militari, compania Slatina care repartiza 98 de militari; Compania a 2-a era formată din compania Bozovici care repartiza 97
de militari, compania Orşova care repartiza 36 de militari şi compania Teregova care repartiza 94 de mi.Iitari; Compania a 3-a era formarii din compania Prigor care repartiza 89
de militari, compania Caranscbe5 care repartiza 81 de militari şi compania Ohaba care repartiza 56 de militari; Compania a 4-a era formată din compania Petnic care repaniza 95 de
militari, compania Cornea care repartiza 54 de militari ~i compania Caransebeş care repartiza
78 de militari; Compania a 5-a era formată din compania Mehadia care repartiza 50 de
militari, compania Dalboşeţ care repartiza un număr de 78 de militari şi compania Slatina
care repartiza 98 de militari; Compania a 6-a era formată din compania Orşova care repartiza 44 de militari, compania Bozovici care repaniza 91 de militari şi compania Teregova
care repartiza 92 de militari; Compania a 7-a era formată din compania Cornereva care
repartiza 90 de militari, compania Prigor care repartiza 81 de militari şi compania Ohaba
care repartiza 56 de militari; Compania a 8-a era formată din compania Cornea care repartiza 60 de militari, compania Petnic care repartiza 90 de militari şi compania Caransebeş care
repartiza 76 de militari; Compania a 9-a era formată din compania Teregova care repar1iza
77 de militari, compania Orşova care repartiza 37 de militari, compania Bozovici care repartiza 86 de militari, compania Caransebeş care repartiza 4 militari şi compania Ohaba
care repartiza 22 de ~ilitari; Compania a 10-a era formată din compania Slatina care repartiza ,1.11I1 număr de 82 de militari, compania Mehadia ca,re repartiza. un numair de 38 de
militari, compania Dalboşeţ care repartiza 74 de militari şi compania Ohaba care repartiza
33 de mi1it31fi; Compania a 11-a era formată din compania Caransebeş care repar,tiza un număr
de 85 de militari, compania Cornea care repartiza un număr de 56 de militari şi compania
Petnic care repartiza un număr de 84 de militari; Compania a 12-a era formată din compania Ohaba care repartiza 67 de militari, compania Cornereva care repartiza 82 de militari
şi compania Prigor care repartiza 78 de militari; Compania a 13-a era formată din compania
Dalboşeţ care repartiza 73 de militari, compania Cornereva care repartiza un nudiăr de 59
de militari, compania Caransebeş care repartiza un număr de 90 de militari şi compania
Teregova care repartiza un număr de 4 militari; Compania a 14-a era formată din compania
Bozovici care reparrtî,za un numlr de 106 militari, romparua Orşova ca-re repanirz.a un număr
de 27 militari şi compania Ohaba care repartiza un număr de 94 miiitari; Compania a 15-.1
era formată din rnmpania Prigor care repartiza un număr de 91 militari, compania Mehadia
care repartiza un număr de 40 militari, Compania Slatina care repartiza un număr de 81
militari şi compania Teregova care repartiza un număr de 15 militari; în sfîrşit, compania a
16-a era formată din compania Petnic care repartiza un număr de 87 militari, compania
Cornea care repartiza un număr de 78 militari, compania Teregova care repartiza un număr
de 59 militari ~i companiiJe Slatina şi Ohaba care trebuiau să repartizeze cite un militar2 6 ,
Potrivit prevederilor ordinului de zi din anul 1876 În care figura forma de organizare
mai SlllS amintită, se prevedea ca o companie să aibă un efectiv de 226 militari. In acelaşi
ordin de zi se prevede şi mutarea ofiţerilor şi subofiţerilor în cadrul subunităţilor atît la cele
existente În timp de pace cît şi la cele care se înfiinţau la război. Se poate afirma pe bun:î
25
26

F.A.S. Csebe~. Cp. Dalboşeţ, Act U. 565/1850.
F.A.S. Csebeş. Cp. Bozovici, Act U. 54/1867.
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dreptate că aceste situaţii centralizatoare nu erau altceva decît planuri de mobilizare care 'prevedeau trecerea regimentului de la compunerea de pace la compunerea de război.
In aceste planuri de mobilizare se prevedea ca trecerea de ·la· compunerea de pace la
cea de război să se realizeze în 48 de ore şi dacă subliniem faptul că prin noţiunea de' mobilizare a regimentului grăniceresc se Înţelege transmiterea ordinului de la regiment la'' cele
12 companii, alarmarea acestora în vederea punerii lor În stare de război şi aducerea lor la
Caransebeş ,sau În alt loc, ne dăm seama că timpul pentru realizarea acestor activităţi· era
dcst11ol de scurt, mai ales dacă ,avem în vedere suprafaţa marc pc care se ,Întinde regimentul şi numărul mare al comunelor grănicereşti din compunerea acestuia. Cu toate aceste
servituţi, activităţile cc se desfăşurau la declararea războiului sau la manevrele cc se executau
cu conce~trări de cfc'ctivc se desfăşurau În aşa fel ca timpul ordonat să fie r<!spectat.
Batalionul destinat în -caz de război să rămînă În graniţă pentru împl,inirea, În continuare, a misiunilor de pază a cordonului avea aceeaşi organizare şi se forma pe scheletul
companiilor existente pe timp de pace. Acest batalion era Încadrat cu ofiţeri de rezervă şi
cu soldaţi care din cauza vîrstei nu mai puteau face faţă cerinţelor cîmpului de luptă.

In organica regimentului de

graniţă, atît în timp de pace cît şi În timp de război, pc
de grăniceri au mai fost folosite şi forma1iunile de serezani constituite În
corpul jandarmcrc~c, dar subordonate autorităţilor militare de companie şi regiment.

lîngă subunită\ile

Recrutarea serezanilor se făcea de către comandantul de companie, e1 trebuind să Însă fie devotaţi, curajoşi, plini de abnegaţie şi cu o constituţie
fizică bună. Instrueţia lor era legată de specificul activităţii ce o desfăşurau pe cordon şi ea
se rezu!lla În special la serviciul de patrulare, serviciul În posturile Înaintate, organizarea unor
ambuscade prntru prinderea persoanelor care încercau să treacă în mod fraudulos frontiera.
deplinească anumite calităţi:

Pentru ca serezanii să-şi poată executa În bune condiţiuni serviciul pe cordon, ei trebuiau să ounoască Jocul de dispunere a posturilor de pază pe graniţă, a locur,i.Jor de iinsta:larre
a pÎndelor, precum şi itincrariile de deplasare a patrulelor şi, pentru evitarea incidentelor
cc se puteau ivi, acestora li sc fixau parole de recunoaştere. De asemenea, serezanilor li se pretindea să cunoască bine ţinutul de-a lungul cordonului, pădurile, trecătorile din munţi, drumurile şi potecile, să Înveţe orientarea În teren chiar· şi În cele mai întunecoase nopţi 27 •
Ca misiuni pe cordon, serezanii trebuiau să patruleze în acele locuri În care din cauza
reliefului frămîntat, ochiul postului de pază nu putea pătrunde. Pe lingă acestea, serezanilor
le era Încredinţată patrularea şi În interiorul graniţei pentru supravegherea ş1 prinderea acelora. care din interior căutau să treacă graniţa.
Din cauza misiunilor ce le îndeplineau, serezan11 au fost consideraţi ca posturi intermediare mobile care patrulau ziua şi noaptea după un program stabilit de comandantul cordonului În funqie de nevoile care se ridicau la graniţa.
Ţinînd cont de misiunile lor, de modul de seleqionare şi calităţile ce trebuiau să le
îndeplinească, screzanilor nu le era Îngăduit să comită abateri de la serviciul lor. In cazul în

care totuşi ei săvîrşeau unele abateri de la normele de serviciu şi conduită, erau excluşi din
corpul serczanilor şi trecuţi la subunităţile de grăniceri.
Serezanii au fost organizaţi În ,subunităţi, iar comandanţii Jor aveau şi ei, ca şi la
restul trupelor, o ierarhie militară. Gradele pe care le primeau serezanii erau de Sub-başa, Vicebaşa şi başa major, echivalînd cu gradele de fruntaş, caporal şi plutonier, cu o remuneraţie

?7

Fr. ':arucek, Specialgeschichu der Militărgrenze aus Originalquellen und Quellenwerken
geschop/t, W1en, 1875 (în continua.re: Vanicek, 1-4, cifrele arabe incl.idnd volumud), voi. 3.
p. 346.
https://biblioteca-digitala.ro

L. GROZA

458

grad: sergentul şi sergentul major de cîte 6 fl. ş1 30 de coroane, iar soldaţii de cite 4
florini şi 20 coroane bani austrieci 28 •
Serezanii erau echipaţi în portul lor naţional, iar ca armament aveau o puşcă, 2 pistoale şi un hanger. Aceste ·arme pe care Ic aveau în dotare şi le procurau fiecare pe cheltuia,lă
proprie, iar pentru faptul că armamentul lor de foc era de diferite calibre, li se dădea plumb
pentru turnarea gloanţelor. Muniţia pentru armamentul serrzanilor era de 20 de cartuşe
pentru puşcă ~i 10 cartuşe pentru pistol, muniţie ce trebuia în permanenţă să fie completă~
Trupele de serezani îşi desfăşurau .activitatea conform ordinelor ce le primeau de la comandantul de regiment şi companie, dar pentru buna desfăşurare a activităţilor acestui corp
specializat, În anul 1835 a apărut un regulament de desfăşurare a trupelor de serezani, regulament ce aducea precizări În ceea cc priveşte ~copul, sarcinii! şi modul lor de seleqionare20.
Pentru ca regimentele gramcereşti să poată să fiinţeze, sa-ş1 poată menţine În permanenţă efectivele de pace şi de război, a fost necesar să se ia măsuri drastice pentru a se avea
o evidenţă clară a populaţiei din graniţă. S-au constituit cu acest prilej o serie de situaţii statistice care trebuiau Întocmite rn ocazia acţiunilor cunoscute sub numele de conscripţii şi
după

rectificări.
Conscripţia

avea drept sc:op stabilirea precisă a numărului populaţiei, averii familiilor
punîndu-se un .accent deosebi,t pc partea bărbătească ce urma să se înroleze,
cei înrolaţi şi cei lăsaţi la vatră. Conscripţia lua în evidenţă toate aspectele averii grănice
rilor, de la casa ~e locuit pînă la suprafaţa de pămînt ce o deţineau, uneltele de muncă şi·
animalele cc le aveau pe lingă gospodăria lor.

grăniceri-lor,

De regulă, conscripţia avea loc din 6 în 6 ani şi se desfăşura concomitent rn rccensămîn
tul general ce se executa în teritoriul din afara graniFi, iar ca timp ea se desfăşura după
adunarea recoltei, deci În perioada 15 august - sfîrşitul lunii septembrie zilnic Între orele
8-12 şi 15-18 cu excepţia duminecilor şi a sărbătorilor.
Din personalul care încadra comisia de conscripţie făcea parte un ofiţer din statul-major
al regimenou:lui şi m...··diacl de regiment. 1n ria.ioanelc de companie În comisie intra ofiţerul cu
administraţia şi medicul de cîmp. Pe lingă acest personal În comisia de conscripţie mai intrau
comandanţii de staţiune şi funcţionarii de administraţie precum şi primarii şi doi membri din
sfatul comunal.
Pentru o înregistrare corectă a anului de naştere a persoanelor de sex masculin, alături
de comisia de conscripţie trebuia să fie prezent şi preotul comunităţii respective sau locţiitorul
acestuia cu cărţile de Înmatriculare30 •
era obligat să se înfăţişeze personal În faţa comisicii de conscripţ,ie.
comisiei alături de capul familiei se prezentau pentru conscripţie toţi membrii
familiei, bărbaţi şi femei, în ordinea numerelor de casă. Făceau excepţie de la prezentare în
faţa comisiei copiii sub 17 ani, bătrînii suferinzi, condamnaţii, persoanele înrolate şi în
serviciu.
Fiecare

Deci În

g.rănicer

faţa

Persoanele care se prezentau la conscripţie erau obligate să cunoască bine datele ce se
cereau atît pentru ei, cît şi pentru membrii de familie absenţi din diferite motive.
Pentru a înlătura orice suspiciune sau sustragere a persoanelor de la conscripţie, ori ascunderea adevărului datelor cerute, în faţa comisiei de conscripţie se înfăţişau mai multe familii grănicereşti vecine care cunoşteau bine averea vecinilor I .1r.
·
28
29
30

Krainz, p. 136.
Vanicek, 3, p. 339.
Hostinek, 1, p. 361.
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Neprezentarea în faţa comisiei de concripţie sau ascunderea datelor legate de numărul
membrilor de familie, vîrsta lor, numărul animalelor sau a altor date cerute în tahdele de
conscripţie, erau aspru pedepsite.
Pentru ca datele înscrise în tabelele de conscripţie să fie mereu actualizate, anual avea
loc rectificarea conscripţiei. Şi în acest domeniu autorităţile imperiale nu s-au sfiit să arate
că pentru a se economisi banii destinaţi conscripţiei, rectificările acesteia se făceau anuaP 1 .
Rectificarea o făcea capul familiei gramcereşti care anunţa ofiţerului de administraţii:
care făcea rectificarea, toate schimbările survenite în componenţa familiei şi a averii cc o
deţinea familia sa.
Cons.cripţia popu,l.aţiei bărbăteşti din graniţă pir.xum şi rectificarea acesteia avea ş1
scopul de a ţine evidenţa persoanelor care urmează să satisfacă stagiul militar. Legile după
care se desfăşurau conscripţia şi rectificarea, precum şi legile grănicereşti din 1807 şi 1850,
fac suficiente precizări cu privire la persoanele de sex masculin.
în conformitate cu art. 54 al Constituţiei grănicereşti din anul 1850, ,.serviciul militar
este obligatoriu pentru toţi bărbaţii apţi care au îndeplinit vîrsta de 20 de ani". în consecinţă,
toate legile şi ordinele care reglementau activitatea grănicerească prevedeau că toţi locuitorii
de sex bărbătesc care sînt apţi de a purta arma şi care din punct de vedere al proprietăţii sînt
stabili În ţinutul de graniţă·, sînt obligaţi să efectueze serviciul militar.
Avîndu-se În vedere aceste condiţii de vîrstă şi aptitudini fizice, populaţia bărbătească
din graniţă se Împarte în:
apţi, adică tot efectivul valid care se găseşte sub arme şi care la rîndul lui se împarte în personal combativ şi personal administrativ;
- cei care au satisfăcut sau urmează să satisfacă serviciul militar, sau cei care au fost
scutiţi de acesta pentru o perioadă de timp. Toţi bărbaţii incluşi În acest aliniameM la riîndul lor se Împart În:
- soldaţi luptători, adică bărbaţii cuprinşi Între 20-25 de am şi care nu sînt scuti\i
de serviciul militar;
- soldaţi destinaţi dif ~ritdor serv1c11 interne şi din această categorie fac parte ace,
bărbaţi care ~in anumite motive nu pot participa la campanii;
- inapţi - bă~baţii care din cauza condiţiei fizice, bătrîneţii, invalidităţii sau alte
ca.lliZe sînt scutiţi -legal de a executa serviciu!! millitar. în această categorie intr:aiu: inapţii nalJUra.4.i, re~ectiv tinerii sub 17 ani, bărbaţii peste 60 de ani şi toţi bărbaţii cuprinşi Între
20-60 de ani declaraţi inapţi de către comisia medicală, precum şi inapţii legiferaţi, şi anume, toţi bărbaţii care din diferite motive erau scutiţi de lege de a satisface serviciul militar.
Legile după care se efectuau Încorporările prevedeau că sînt scutiţi temporar de satisfacerea s.erviciului militar: elevii şcolilor militare, elevii care urmează şcoli de filozofie, medicină, drept şi teologie, atîta timp cît dau rezultate mulţumitoare la învăţătură şi după un an
de la absolvire erau încadraţi În funcţiile unde au fost repartizaţi; cei care asistă permanent
la cursurile şcolare; elevii instituţiilor politehnice, forestiere şi agricole, În timpul cursurilor
şi dacă obţin rezultate bune la învăţătură; elevii care studiază în ţară sau străinătate artele
plastice; pedagogii de la toate instituţiile de învăţămînt; învăţătorii din şcolile de toate gradele din graniţă; căpitanii de nave comerciale; ucenicii şi vînzătorii în timpul practicii şi, în
sfîrşit, cei care erau sub cercetări şi deferiţi justiţiei, pînă la judecare şi în timpul arestului.
Legislaţia În vigoare mai preciza că puteau fi scutiţi de serviciul militar: Întreţinătorii
de familie; locuitorii care nu au proprietate stabilă În zona graniţei; dacă într-o familie cu
doi bărbaţi cel mai în vîrstă era întreţinător de familie; călugării şi preoţii indiferent de
religia lor; fiecărui preot îi era scutit cîte un fiu; generalii şi ofiţerii de stat-major trecuţi în
31

Hostinek, 1, p. 378.
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pensic; avocaţii; medi.cii cu activitate particulară, precum şi comercianţii, proprietarii de fabrici
şi artiştii.

Se mai prevedea că locuitorii graniţei se puteau răscumpăra plătind regimentului o ta.,:ă
de scutire 32 •
Era firesc deci ca în aceste condiţii să existe o strictă evidenţă, creîndu-se astfel un
sistem meticulos de ţinere la zi a situaţiei cu bărbaţii apţi sau scutiţi temporar de serviciul
militar.
Cu aceste măsuT.i de ţinere la zi .a evidonţei. populaţiei apte de Î111rolare, a fost posibi.Jă
menţinerea în permanenţă a unei forţe combative gata oricînd să răspundă nevoilor . interne
ii externe ale imperiului.
Cu o astfel de organizare, regimentele de graniţă îşi vor îndeplini misiunile cc li se vor
Încredinţa atit În timp de pace cît şi În timp de război, ele devenind după cum afirma
arhiducele Josef Friedrich Sachcnhildburghausen - ,,o comoară a Curţii imperiale, care nu
poate fi cumpărată şi nici plătită în bani" 33 , deoarece ele, prin organizarea şi prin politica
dusă de imperiu faţă de grăniceri, au devenit armata de elită a ţării pc care se va rezema cu
încredere Casa habsburgică.
Cu toată organizarea minuţioasă a regimentului caransebeşean, cu toată loialitateJ. ce o
avea fată d~ Curtea de la Viena, regimentul de aici a devenit un exponent al apărării fiinţei
naţionale, o verigă a luptei pentru libertate şi independentă şi În final pentru desăvîrşirea
unităţii naţionale, idee de mult Încolţită 5i care se va dezvolta În plinătatea ei atunci cind
condiţiile vor permite aceasta.

LIVIU GROZA

QUELQUES ASPECTS RELATIFS A L'ORGANISATION DU Rf:GIMENT
DE GARDES-FRONTitRE DE CARANSEBEŞ
(Resume)
L'auteur, en analysant Ies causes qu'ont determine la fondation des regiments de gardesfrontiere, montre la maniere d'organisation du regiment de Caransebeş, pendant la paix et pendant la guerre.
Par la suite, on analyse Ies missions des gardes-frontiere, en ce qui concerne le sorte
d'organisation du service militaire
la frontiere et de leur preoccupation comme agriculteurs
la maison.

a

a

32

33

Krainz, p. 125-128.
Schwicker, p. 56.
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ASPECTE DIN

ASISTENŢA

MEDICALA A MUNCITORILOR
FEROVIARI IN SEC. XIX

în anul 1869 s-a inaugurat în ţara noastră prima cale ferată, pe linia Bucureşti-Giurgiu.
Datele pe care le posedăm cu privire la asigurarea asistenţei medicale acordate muncitorilor
de b. această cale ferată sînt puţine şi insuficiente pentru a putea reconstitui în amănunt modalitatea în care muncitorii beneficiau de o oarecare asi:aenţă caljficată. Se ştie că începînd
cu data de 20 octombrie 1869 doctorul Andriţeanu a fost numit titular al serviciului medical
de la calea ferată. De asemenea, se cunoaşte ordinul general care reglementa serviciul medical
de la calea ferată Bucureşti-Giurgiu, ordin emis la un an după inaugurarea primei căi ferate.
ioate acestea erau aicte normative asupra aplicării cărora nu posedam nici o dovadă.
lată însă că Coleqia de istoria farmaciei a muzeului nostru a intrat, datorită prof. dr.
_doc. Constantin Velluda, în posesia unui număr de 27 recete emise de serviciul medical de la
calea ferată Bucureşti-Giurgiu În anii 1871-1872.

Recetele la care ne referim (nr. inv. 1920-1946) constituie, fără îndoială, documente
deosebită importanţă medico-istorică, menite să aducă un plus de cunoaştere În problema
asistenţei medicale acordate muncitorilor de la căile ferate din Bucureşti, În cea de a doua
jumătate a secolului trecut. Ele pot fi abordate din multiple unghiuri: noi vom insista, în
cadrul de faţă, mai cu seamă asupra morbidităţii.

de o

înainte de a trece la subiectul propriu-zis, socotim necesară o sumară prezentare a documentelor. ioate recetele emise în anul 1871 sînt scrise pe formulare tipărite pe care citim
antetul scris cu majuscule: ,,Calea ferată Bucureşti-Giurgiu; Serviciul medical", scris în
colţul din stînga, iar în colţul din dreapta, cu litere cursive, ,,Anul 1871 ", luna completată
cu cerneală, urmată de cifra zilei.
Într-un chenar negru este scrisă receta, iar În colţul din dreapta jos, imprimat în ,litere
cursive: ,,Preţul Lei", cifra scrisă cu cerneală, apoi „Bani", după care urmează cifra scrisă
tot cu cerneală.
Spre deosebire de recetele emise În anul 1871, cele din anul următor nu mai sînt scrise
pc formula:re tipărite şi poartă ca antet, scris de medic, ,,Calea ferată a Statului" sau „Gara•.
Data este notată În colţul din stînga jos, iar În partea dreaptă sau la sfîrşitul recetei s-a
scris preţul de către farmacist.
Toate cele 27 de recete poartă semnătura: Nichita. După iscălitura medicului urmează
numele pacientului, apoi funcţiunea lui şi uneori locul de muncă, pentru ca după aceea (În
cele mai multe cazuri) să se indice diagnosti-cul, boala, specificîndu-se: provenită în serviciu,
sau: în timpul seruiciului. Ultima menţiune era necesară pentru ca, ·În conformitate cu regulamentul serviciului medical al căilor ferate adoptat în mai 18701, bolnavul să beneficieze
de medicamente în mod gratuit.
1 Gazeta med.-chir. a spit. I, 1870, nr. 13 din 23 iulie, p. 205-208. Cf. Gh. Brătescu,
Citeva date despre ocrotirea sănătăţii muncitorilor în cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-iea, în vol. Din trecutul medicinii muncii în România, Bucureşti, 1971, p. 92.
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Marea majoritate a recetelor au imprimat în timbru sec: ,,Pharmacie Nationale. Aurcliu
Giura. Bucarest", la care se adaugă o cifră. Aceasta este prezentă la toate recetele, chiar dacă
lipseşte timbrul sec. Ea reprezintă numărul de ordine şi indică faptul că receta a fost executată. La fel, nu lipseşte nrci preţul. In legătură cu farmacia, poate că nu este lipsit de
interes să adăugăm că pc verso-ul cîtorva recete doctorul Nichita a menţionat: ,,Spiţeria Naţională. Str. Lipscani".
Linia ferată Bucureşti-Giurgiu a fost inaugurată în anul 18692 şi a fost prevăzută mea
din primul an cu un serviciu medical propriu. La 20 octombrie 1869 îl Întîlnim pe doctorul
Constantin Nichita Andriţeanu ca titular al acestui serviciu3 • El îşi luase doctoratul în medicină
~i chirurgie la Paris, în noiembrie 1868, iar după CÎţiva ani, În 1876, va fi numit medic
secundar la Spitalul Brîncovenesc. Doctorul Nichita Andriţeanu a funcţionat la Spitalul Brîncovenesc 25 de ani, şi tot atîţia în calitatea de medic al primăriei Capitalei•.
În regulamentul de funqionare al serviciului medical de la calea ferată se prevedea c.1,
În caz de îmbolnăvire, timp de o lună, salariaţii să beneficieze de Îngrijire medicală şi medicamente fără plată, primind şi salariul corespunzător. Cu toate limitele sale (cei care locuiau
la peste 2 km de locul lor de muncă nu beneficiau de asistenţă medicală gratuită, la fel cei
care sufereau de boli cronice contractate anterior intrării În serviciu), serviciul de la calea
lcrată se înscrie printre primele instituţii medicale speciale pe seama muncitorilor din ţara
noastră~.

Recetelc de care ne ocupăm sînt în măsură să ne ofere date concrete şi cît se poate
de autentice, să ne concretizeze, măcar În parte, asistenţa medicală acordată muncitorilor
bucureşteni angajaţi la calea ferată În anii 1871 şi 1872 de către serviciul medical, care-l avea
în frunte pe tînărul doctor Nichita (în 1871 avea 31 de ani).
Printre cei bolnavi se numără: George Moldovan, Anghel Nanu, Radu Stan, Ionigă Constantin, hamali; C. Ionescu, Nicolae Coman, Ion Lisceu, Ionigă Bălu, schimbători de calc
(acari); Vasile Ion din brigada I-a, Nae Giurculescu de la cantonul 4, Christea Nedelcu, fochist,
Iosif, mecanic şi alţii. Enumerarea de mai 5Us relevă prezenţa, printre cei asistaţi medical,
a unor persoane făaînd parte din toate categoriile de muncitori din gara Bucureşti.
Cu toate că dispunem de un număr relativ mare de recete, ele sînt cu totul insuficiente pentru a formula concluzii ferme privind morbiditatea în mediul muncitorilor de la
căile ferate, chiar pentru răstimpul de doi ani, În care ele au fost emise. Pentru asemenea
concluzii ar fi necesare o . mulţime de date, care însă, din păcate, nu ne stau la îndemînă.
Dintre acestea am aminti doar cîteva: o evidenţă completă a tuturor bolnavilor ş1 îmbolnă
virilor, apoi diagnoza exactă a acestora şi multe altele.
Cele 27 de recete ce intră În preocuparea noastră au totuşi calitatea de a ne oferi
indicii cu privire la morbiditatea existentă printre muncitorii bucureşteni de la căile ferate
În a doua jumătate a secolului trecut.
Cantitativ vorbind, cele mai multe recete sînt date unor bolnavi de friguri permc10ase,
o stare gravă a malariei. De această maladie suferea de exemplu acarul Ionică Bălu, pe
seama -căruia sînt emise patru recete, una datînd din 22 septembrie 1871, următoarea din
ziua de 24 a aceleiaşi luni, apoi două din anul următor: una din ziua de 29 august pe care
doctorul Nichita menţiona la diagnostic: ,,friguri În timpul serviciului", pentru ca peste cîteva

C. C. şi D. Giurescu, Istoria Romanilor, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971, p. 575.
Monitorul oficial al României, nr. 261 din 27 noiembrie/9 decembrie 1869, p. 1162.
Cf. Gh. Brătescu, op. cit., p. 92.
4
V. Gomoiu, Repertor de medici, farmacişti, veterinari (personal sanitar) din ţinuturile
româneşti, voi. I, Brăila, 1938, p. 18-19; V. Gomoiu - V. Plătăreanu, Centenarul Spital,dui
Brî.ncovenesc, Bucureşti, 1973, p. 128.
5
Gh. Brătescu, Istoria ocrotirii sănătăţii muncitorilor din România, Bucureşti, 1957, p. 70.
2
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zile, în 2 septembrie, să-i alcătuiască o recetă mai complexă, menţionînd friguri pernicioase
în timpul serviciului. Cu acelaşi diagnostic există apoi două recete pe seama altui acar, Nicolae
Coman, din anul 1872, fără a fi însă datate mai exact.
De friguri pernicioase au mai suferit apoi alţi doi acari, un hamal şi un muncitor a
cărui ocupaţie nu este menţionată, pe nume Ioan Stan. Din cele 27 de recete pe care le posedăm, zece sine prescrise împotriva malariei în diferite faze de evoluţie: friguri, friguri pernicioase.
După malarie, numărul cel mai mare de recete au drept scop combaterea anemiei, provenită în serviciu, după cum specifică doctorul Nichita pe receta din 11 august 1871 emisă
pentru Nae Giurculescu de la cantonul nr. 4. De aceeaşi maladie sufereau încă doi acari şi
un hamal. Toate cele patru recete sînt emise în luna ~ugust, fie a anului 1871, fie a anului
următor.

Cauzele care au dus la anemierea celor patru muncitori menţionaţi În recetele noastre
cu siguranţă numărul lor a fost cu mult mai mare) nu sînt greu de determinat. Ele rezidă
în condiţiile de muncă şi de viaţă deosebit de precare pe care le aveau muncitorii 6 • Cu îndreptăţit temei adăuga doctorul Nichita în cazul lui Nae Giurculescu: ,,provenită în serviciu";
poate, o exprimare mai exactă ar fi fost: anemie din cauza serviciului.
Un număr Însemnat de recete (cinci) privesc consecinţele unor accidente de muncă,
evident intervenite în timpul serviciului. Ele se referă la două contuzii (într-un caz, acarului
Nicolae Coman i-a căzut o bară de fier pe picior), o entorsă şi o arsură. Nu ştim despre
ce grad de arsură este vorba. Doctorul Nichita menţionează doar: pentru P andde George
ars În atelier în timpul serviciului.
Sînt prezente apoi afecţiuni ale ochiului cum este cazul hamalului George Moldoveanu
care suferea de conjunctivită.
Din păcate, la destule recete nu este menţionat diagncmicul. In această situaţie, stabilirea
lui se poate face doair pe baza medic.aiţiei prescrise, ceea ce implid un larg coeficient de
probabi4itate, mai cu seamă atwici cind este vorba de mai multe rocete mag,istraJe pre9CrÎ5e
aceluiaşi bo:ruav ~ care nru pot fi campa.rate cu recete ale a.iceluia.şi medic urude diagnooticul
să ne fie precizat. In cazuJ. ma!lariei, la unele recete mafadia n-a fost trecută. însă, rompa,raţia
cu cele la care se face precizarea bOilii ,a făcut posibilă a,tribui,rea lor pe seama acestei rnail.adii.
Două dintre recetele prescrise pentru George Pandele, probabil acelaşi care suferise o
anură în ~elier, se referă la afocţiuni ale căi'lor respiratorii. Foarte probabil să fie vorba
despre o bronşită acută.
De as:menea sînt greu de stabilit bolile care afectau aparatul digestiv ce par să figureze
în alte trei recere unde se prescriu medicamente eficiente în oprirea colicilor. Este foarte
greu însă de precizat localizarea acestora. Putea fi vorba tot atît de bine despre o colică
renală, cît despre altă afecţiune.
Ar mai fi de adăugat recere ce par a avea în vedere afecţiuni ale aparatului cardiovascular, judecînd după infuzia de digitală ce intră În alcătuirea lor. Existenţa unor substanţe
cu efecte antifebrile prezente pe alte recere ne face să ne gîndim la anume boli infecţioase,
dar fără a putea preciza un diagnostic oarecare.
(şi

Abordarea celor 27 de recete ale serviciului medical al căilor ferate din Bucureşti, din
punct de vedere farmaco-istoric, prezintă de asemenea un interes deosebit, deoarece documentele de acest gen sînt foarte rare. O asemenea tratare dpeăşeşte însă cadrul lucrării de faţă.

EVA

CRIŞAN

Pentru condiţiile de muncă şi de viaţă ale muncitorilor din acest răstimp vezi, de
lucrarea citată în nota precedentă.
6
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ASPEKTE DER XRZTLICHEN BETREUUNG DER EISENBAHNARBEITER IM
XIX. JAHR.HUNDERT
(Zusammenfassung)
Die Sammlung cler Gcschichte cler Pharmazie des Historischen Muscums Siebcnbiirgens
aus Cluj-Napoca hat neulich 27 Rezepte, vom Sanitătsdienst cler Eiscnbahn Bucureşti-Giurgiu
zwischen 1871 und 1872 verschrieben, erworben.
Die Verfasserin stellt die 27 Rezepte mit cler Unterschrift des Doktors Nichita vor.
Jedes Mal ist cler Name des Kranken, die Diagnose mit cler Vormerkung: ,,im Dicnst vorgekommen" dami·t cler Kranke kostenlose MedikalTIICilte bekommt, .aufgeschrieben.
Doktor Nichita, unter den ganzen Namen Constantin Nichita Andriţeanu, hat clas
Doktorat in Medizin und Chirurgie in Paris im November 1868 erhalten und am 20. Oktober
1869 wurde er ah re.chtmăssiger lnhaber des Sanităv~enstes cler Eis-enbahn Bu1Cure,5ti-Giurgiu
ernannt.
Die Verfasserin studiert die Rezepte vom Standpunkt cler Sterblichkeit her und gelangt
zur Schlussfolgerung, class die Mehrheit cler Krankheiten sich auf die beziehen, deren Etiologie
aurf das unsichere Leben cler Arbeitorklasse zuriickzufiihren ist. Eirne grossc Anzahl
von Rezepten SO'llten die Blutarmut bckămpfen. A'll5Sel'dem beziehen s.ich eine Anzahl Rezepte
auf die folgen cler Arbeitsunfălle. Es gab viele die an Malaria leideten. Es fehlen auch nicht
Augenkrankheiten, Krankheiten der Atmungorganc oder die des Verdauungs- und des Blutkeislaufapparates.
Die Verfasserin ist dcr Meinung, class man aufgruncl dieser Rezepte iiber die Sterblichkeit
cler Eisenbahnarbeiter selbst auch fiir die Zeitspanne von zwei Jahrcn in cler sie herausgegeben
wurden keine stanclhafte Schlussfolge:rungen formulieren kann.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

SIGILII

SATEŞTI

TRANSILVANENE DIN SECOLUL AL XIX-LEA

Creat din necesităţi juridico-administrative, sigiliul reprezinta un izvor istoric demn de
luat în seamă 1 • Incă din evul mediu sigiliul este folosit şi de organele administrative ale
satului transilvănean 2 , confirmînd că satul, comunitatea sătească era o instituţie juridicoadministrati vă.
Pe lingă valoarea de autentificare a actelor oficiale, sigiliul sătesc constituie ş1 un izvor
pentru cunoaşterea istoriei economice, artistice şi a evoluţiei tehnicii de lucru, reflectînd deseori clemente specifice fiecărui sat, legate de tradiţia lui (legendă, întemeiere, aşezare, nume).
Din aceste considerente lucrarea de faţă urmăreşte prezentarea tiparelor sigilare săteşti 3 din
coleqia Muzeului de istorie al Transilvaniei, a căror cunoaştere completează cercetările celor
preocupaţi de viaţa satului transilvănean.
Majoritatea dintre aceste sigilii sînt moştenite de la M1t2eul Ardelean, unde au ajuns
prin preluarea lor din Arhiva Comitatului Cluj (1903)\ prin donaţia istoricului Kelemen Lajos
( 18 februarie 194 3)5 , ori pe al te căi 6 •
Bibliografia de specialitate7, ca şi cercetările Întreprinse de noi, În vederea publicării
acestei lucrări, nu ne-au putut edifica pe deplin în privinţa existenţei unei reglementări ju~idice referitoare la introducerea şi folosirea sigiliului sătesc în administraţia satelor din
Transilvania. Folosirea sigiliului,
pentru a se

înlătura

însă,

s-a impus pentru autentificarea acte•lor

ţărăneşti

vechiul procedeu al martorilor care confirmau prin punere di!

şi

deget 8•

N-ar fi exclus, cum remarcau ş1 alţi cercetători, că sigiliile „sînt de fapt o emanaţie de
A se vedea lucrarea mai recentă M. Dogariu, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric,
1976.
2 Viski Karoly, Bir6pecset, Szeged, 1930.
3
In continuare vom folosi formularea de sigiliu.
4
A 5C vedea regisur,wl de inventar cu sigLa I la numerele: I. 3958; I. 3967-3968; I. 3971;
I. 3983; I. 3986; I. 3990; I. 4048. Dim ,această grupă a,u făcut pairte şi următoarele do,uă sigilii:
I. 3957/M. 3481, sigiliul satului Dîmbu, comuna Sînpetru de Cîmpic, jud. Mureş (SIEGEL
DER GEMEINDE DO:MB) şi I. 3961/M. 3484, sigiliul comunei Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud
(SIEGEL DER GEMEINDE TECKENDORF), transferate la Muzeul Naţiona1l Bucu,reşti.
5
A se vedea registrul de inventar cu sigla VI la numerele: VI. 2939-2953.
6
La 25 februarie 1943 se înregistrează 21 de sigilii În registrul cu sigla VI la numerele:
VI. 2957-2961; VI. 2964; VI. 2966-2970; VI. 2972-2981, fără a ~ specifica sursa de
1

Bucureşti,

provenienţă.

7
N. Grămadă, Vechile peceţi săteşti bucovinene (1783-1900), în Codrul Cosminului,
voi. X, 1936-1939, Cernăuţi, 1940, p. 217-268; E. Vîrtosu, Sigilii împărţite şi sigilii săteşti,
În SCN, voi. I, 1957, p. 360-365; M. Andriţoiu, M. Cerghedean, Sigilii săteşti în comitatele
Hunedoara şi Zarand, în Revista Arhivelor, an. XLVIII, voi. XXXIII, nr. 1, 1971, p. 2-26;
I. Pleşa, Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor statului a judeţului Alba, în Apulum, voi. XII,
1974, p. 405-429; M. Dogariu, op. cit.; M. Kovacs, Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor statului, jud. Arad, în Ziridava, voi. VI, 1976, p. 499-504.
8
A. Răduţiu, Actele ţărăneşti în limba română din Transilvania pînă la 1848 şi importanţa lor documentară, În AIJC, voi. XIX, 1976, p. 81-101.
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jo~, de la comunea, o creaţie a lor izvorîtă din nocesităţile comunităţii săteşti 9 • Cert este că
în secolul al XIX„Jea, datorită mai ales creşterii autonomiei săteşti 10 ca urmare a desfiinţării
iobăgiei, importanţa

sigiliului se face tot mai mult simţită.

Atribuţiile comunităţii săteşti

sînt reglementate prin Ordonanţa nr. 40 din 7 decembrie
1849 11 a guvernatorului Transilvaniei şi ulterior prin Legea XVIII din 1871 12 , fără a preciza
existenţa sigiliului. Creşterea autonomiei comunităţii săteşti va avea drept consecinţă sporirea
atribuţiilor juridico-administrative ale acestora în rezolvarea problemelor ivite În viaţa satului
transilvănean, ceea ce va reclama tot mai mult existenţa sigiliului În autentificarea actelor
oficiale emise de autoritatea comunală.
Din cele 47 de sigillii pe care le publicăm În lucr.uca de fată., trei sînt din prima
a secolului XIX, iar restul aparţin perioadei de după revoluţia de la 1848, cînd
numărul lor se află În continuă creştere în noile condiţii social-economice şi politice. Ele se
referă la sate şi comune, unele devenite oraşe, cuprinse Într-o vastă arie geografică. Repartizarea lor teritorială nu s-a făcut după vechile Împărţiri administrative, ci după Legea nr.
2/ 1968 privind organiz.area administrativă a teritoriului R. S. România. Sigilii,Ie se Încadrează
În opt judeţe şi anume: Alba, Cluj, Harghita, Maramurc5, Mureş, Satu Mare, Sălaj şi Timiş,
pre2entak astfel şi În cata!ogul lucrării.
jumătate

Majoritatea sigiliilor s.~teşti sînt confeqionate din alamă, avînd forma specifică sigiliului
din această perioadă: rotundă sau ovală. Unele sigilii au mînerul de prindere tot din alamă,
' sau înşurubat
prevăzute cu un orificiu de at..Îrnare, iar altele au mînerul din lemn înmănuşat
pe tija metalică. Ele se parc că au fost executate de gravori de sigilii din principalele centre
me~teşugăre5ti ale Tran~ilvaniei: Cluj, Braşov, Baia Mare, Sibiu etc., cu tradiţii în domeniul
prelucrării metalelor 13 •
Cu privir~ la tehnica de executare a sigiliilor, întîlnim gravarea în ineme şi excizie,
printr-o operaţie manuală sau prin turnare. Sigiliile lucrate În incizie sînt anterioare celor
gravate În excizie, constatare făcută şi de alţi cercetători 14 •
După

tehnica de execuţie, după existenţa datării în cazul unor sigilii şi după limba
În redactarea legendei, sigiliile de faţă le putem grupa în trei mari categorii: 1) sigilii
care consemnează anul confecţionării lor (Fig. 1-13); 2) sigilii lucrate în excizie, fără simbol
şi cu legenda în limba germană, specifice perioadei absolutiste (Fig. 31-47); 3) sigilii care
după maniera de exe-uţie şi conţin'uml Jegendei corespund cu puţine excepţii celei de a doua
jumătă\i a secolului al XIX-iea (fig. 4-30).
folosită

Legenda sigiliilor include denumirea de: comunitate, localitate, comună şi numele locali-

M. Andriţoiu, M. Cerghedean, op. cit., p. 5-6.
Mikl6s, A koz.segi kozigazgatas tortenetehez, în Emlekkonyv Szentpetery Jmre
szuletese hatvanadik evfordul6janak unnepere, Budapest, 1938, p. 230-250; Bodâsz Jeno, A
kozsegi leveltarak allapotar6l, în Leveltari Kozlemenyek, 1940-1941, p. 527; S. Retegan,
Contribuţii privind organizarea comunităţii săteşti din Transilvania la mijlocul secolului al
XIX-iea, în AllC, voi. XIX, 1976, p. 195-215.
11 Culegere de prea i11altele patente împărăteşti (19 iulie 1849-/ebruarie 1850), Ordinaţiunea nr. 40, p. 103.
12 Corpus furis Hungarici, 1869-1871, Budapesta, 1896, p. 280-294.
13 M. Zdroba, Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean
Maramureş, În Marmaţia, voi. II, 1971, p. 121-127; M. Andriţoiu, M. _Cerghedean, op. cit.;
B. Nagy Margiit, Stilusok, muvek, mesterek, Bucureşti, 1977.
14 N. Grămadă, op. cit.; M. Andriţoiu, M Cerghedean, op. cit.
9

° Krig
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respective 15 • La acestea se mai adaugă anul confecţionării sigiliului şi specificarea de
sigiliu sau pecete, amplasate la începutul sau la sfîrşitul legendei.
Limba în care sînt scrise legendele sigiliilor prezentate, este: limba latină, română, germană şi magh~ară, gravată cu litere cursive şi marea majoritate cu majuscule. La unele sigilii,
in textul legendei sînt folosite interpun<!tuaţia, asteriscul şi prescurtări de cuvinte. Dar nu
întotdeauna în textul legendei prescurtările şi transcrierea numelor de localităţi s-au făcut
ortografic, fie din vina gravorului, fie din lipsa spaţiului. Amplasarea legendei este făcută
circular sau orizontal şi în unde cazuri combinată în funcţie de spaţiul afectat În cîmpul
sigilar.
Din cele 4 7 de sigilii analizate, 19 au gravate în cîmpul sigilar numai textul legendei,
iar 28 au gravate legenda şi un simbol. In alegerea simbolului s-a ţinut seama de tradiţiile şi
numele comunei, de ocupaţiile de bază ale locuitorilor (în special unelte şi produse agricole),
de flora _şi de fauna înconjurătoare. Unele sigilii au imagini arbitrare, recurgînd la reprezentarea unor. figuri simbolice, elemente religioase şi efigii vorbitoare.
Pentru punerea reală în circuitul ştiinţific a acestor sigilii, publicăm În continuare catalogul respectivei colecţii, însoţit de reproducerea fotografică a tuturor sigiliilor prezentate.
În organizarea catalogului, sigiliile au fost prezentate În ordine cronologică şi alfabetică În
cadrul judeţului de care aparţin, după metodologia literaturii de specialitate. O asemenea prezentare credem că este utilă şi binevenită pentru cercetarea monografică a satelor noastn·.
Prezentarea ilustrativă a acestor sigilii, indispensabilă unei asemenea lucrări, s-a făcut nu
conform organizării catalogului, ci după criterii cronologice şi după prezenţa sau absenţa simbolului, pentru o cit mai bună cunoaştere a execuţiei şi tehnicii de lucru, cît şi a reprezentărilor simbolice şi a conţinutului legendei.
I.

JUDEŢUL

ALBA

1. SIGILIUL COMUNEI CETATEA DE BALTA (Fig. 7) 16

MuzlstTrans, Nr. inv. M. 64
D = 3,1 cm
I == 5,5 cm
Sigiliul de formă rotundă, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul
metalic este de formă cilindrică.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda: . OFICIUL COMUNIT[AŢII] : CSETATE DE . B[ALTA] : 1851. în centrul cîmpului sigilar
este gravat un leu cu corpul orientat spre stînga şi capul spre dreapta.
II. ]UDETUL CLUJ
1. SIGILIUL SATULUI DRETEA, COMUNA MANASTIRENI (Fig. 3)

MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3501
D
2,9 cm
I = 4,2 cm
Pentru identificarea vechilor denumiri de localităţi ne-am folosit de C. Suciu, Dicţio
na: ţstoric al localităţilor din Transilvania, vol. I-II, Bucureşti, 1967-1968; Legea nr. 2/1968
przvmd organizarea administrativă a teritoriului R.S.R., în Colecţia de legi, decrete, hotăriri ii
alte acte normative, 1968 (1 noiembrie-31 decembrie), Bucureşti, 1970, p. 523-1011; I. Iordan,
P. Gâ.şresc-u, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, Bucureşti, 1974.
16
Sigiliul a fost achiziţionat în anul 1966 de la profesorul V. Cucuiu din Alba
Iulia.
15
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Sigiliul de formă rotundă, confecţionat din alamă, este gravat în incizie .. Mînerul
din lemn lipseşte, tija meta..!ică e"Ste de formă piramidală alungită.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda: SIGILLU
CO.MUNITAŢII DERilTE 1850. In centrul cîmpului sigilar este gravată o căruţă cu
doi cai în mişcare. In căruţă se află un om cu biciul ridicat. Totul este orientat spre
srînga.
2. SIGILIUL SATIJLUI MIHAEŞTI, COMUNA SINPAUL (Fig. 6)
MuzistTrans, Nr. inv. M. 3500
D = 3 cm

I

=

5;2 cm

Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat În incizie. Minerul tlin lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc punctat, este gravată legenda:
SZ[ENT] MIHALYTELKE HELYSEGE PECSETJE 1850. în centrul cîmpului sigilar
este gravată o bovină la păscut.
J. SIGILIUL SATULUI RASCRUCI, COMUNA BONŢIDA (Fig. 41)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3503
D = 3,6 cm
l = 5,5 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în exc121e. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
În centrul cîmpului sigilar este gravată legenda: [ GEMEINDE ]1 7 V ALASZUT. Sub
numele localităţii sînt gravate două ramuri de laur unite cu o panglică.
4. SIGILIUL COMUNEI FELEACU (Fig. 10)
MuzistTrnns, Nr. inv. M. 3504
D = 3,4 cm
I = 4,5 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
In cîmpul sigilar, marcat de două cercuri concentrice, este gravată legenda: FELEK
KbZSf:GE PECSf:Tn'E 1869, pe trei rînduri. Sub an sînt gravate două ramuri ce se
Întretaie.
5. SIGILIUL SATULUI MACICAŞU, COMUNA CHINTENI (Fig. 13)
MulstTrans. Nr. inv. M. 3505
D = 3,2 cm
I = 8 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat În excizie. Minerul din lemn,
În formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
în cîmpul sigilar este gravată, circular şi orizontal, legenda: KOLOZSMEGYE
M[AGYAR] MACSKAS KbZSf:GE 1877.
III.

JUDEŢUL

HARGHITA

I. SIGILIUL COMUNEI (AZI ORAŞ) BORSEC (Fig. 1)
MuzistTrans, Nr. inv. M 3485
D
2,3 an
l
4,5 cm

=

=

17

Probabil că acest cuvînt a fost ras din cîmpul sigilar.
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Si~liul rotund,· confeqionat d.iJi alamă, este gravat în incizie. Minerul metalic, de
formă dreptunghiulară, este perforat în partea superÎioară.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată cu minuscule
cursive legenda: Sigillum Acidulat: Borsz.t:kiensis. In centrul cîmpului sigilar este gravată
partea a doua a legendei: PRO DEO et HOMINIBUS 1831, pe cinci rînduri orizontale.
în st'Înga este gravat un crai nou şi În dreapta soarele.
IV.

JUDEŢUL MARAMUREŞ

1. SIGILIUL SATIJLUI CllJfA, COMUNA BICAZ (Fig. 32)

Muzl-stTrans, Nr. inv. M 3470
D = J,4 cm
î = 4,2 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungi,tă.
In cîmpul sigilar este gravată, pe trei rînduri orizontale, legenda: GEMEINDE
KIS. NYIRES.
2. SIGILIUL SATIJLUI CARBUNARI, COMUNA DUMBRA VIŢA (Fig. 29)
MuzI.stTrans, Nr. inv. M. 3465
D
J,4 cm
î = 11,5 cm

=

·Sigiliul rotund, confeqionat din ai.lamă, este gravat în exclZle. Mînerul din lemn,
ce se termină cu o sferă, este înmănuşat pe tija metalică.
La marginea cîmpului sigilar este gravată legenda: (· GARBONACZ KOZSJ:.G ~PECSf:TJE. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravat un personaj
feminin cu aureolă, În copaie.
3. SIGILIUL SATIJLUI CARBUNARI, COMUNA DUMBRAVIŢA (Fig. 30)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3464
D = 3,2 cm
î = 9,5 cm

Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat În incizie. Minerul din lemn,
de ciupercă, este Înmănuşat pe tija metalică.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
,; GARBONACZ KOZSJ:.GE. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este
gravat un personaj feminin cu aureolă, În copaie.

În

formă

4. SIGILIUL SATIJLUI LASCHIA, COMUNA COPALNIC-MANAŞTUR (Fig. 26)
MuzlstTrans, Nr. inv. F. 3002
D
J,4 cm
I = 4,9 cm
Sigiliul rotund, confeeţionat din alamă, este gravat în exc1z1e. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este filetată.
La marginea cîmpului sigilar este gravată legenda: * LACZKONY A KOZS:E:G 11PECSf:TJE. In centrul cîmpului sigilar este gravată o mască umană (luna?). Deasupra
măştii sînt gravate şapte stele În semicerc.

=

5. SIGILIUL SATIJLUI LARGA, COMUNA SUCIU DE SUS (Fig. 21)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3463
D = 3,2 cm
I = 9,5 cm
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Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat În incizie. Minerul din lemn,
În formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
, La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda: LARGA
Kb"ZSl:.G PECS!:.TJE. Intre primul şi ultimul cuvînt al legendei este gravat · un motiv
floral. Jn centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravat un cerb orientat
spre stînga.
SIGILIUL SATULUI LARGA, COMUNA SUCIU DE SUS (Fig. 22)
MuzlstTrans, Nr. inv. F. 3004
D
3,4 cm
1 = 4,7 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat m exclZle. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este filetată.
La marginea cimpului sigilar este gravată legenda: * LARGA KdZSEG ~· PECSf.TJE. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravat un cerb,
orientat spre stînga, În poziţie de veghe.
SIGILIUL SATULUI PETERITEA, COMUNA VIMA MICA (Fig. 24)
Muzl-stTrans, Nr. inv. M. 3460
•
D
3,3 cm
I = 11,3 cm
Sigiliul rotund, confcqionat din alamă, este gravat În incizie. Mînerul din lemn,
în formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc punctat, este gravată legenda:
~- PETYERITYE KdZSEG * PECSl:.TJE. In centrul cimpului sigilar, marcat de un
cerc linear, este gravat un urs în poziţie rampantă, Cu membrele anterioare se sprijină
de o coşniţă de albine.
SIGILIUL SATULUI PLOPIŞ, COMUNA ŞIŞEŞTI (Fig. 23)
MuzlstTrans, Nr. inv. M 3459
D = 3,3 cm
I =ll,5cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat în exc1Z1e. Minerul din lemn,
În formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
La marginea cîmpului sigilar este gravată legenda: * PLOPPIS KdZSEG '' PECSl:.TJE. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravat un urs, cu
capul orientat spre stînga şi sprijinit cu membrele anterioare pe trunchiul unui copac.
SIGILIUL SATULU! POIANA BOTIZII, COMUNA BAIUŢ (Fig. 25)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3462
D = 3,2 cm
I
9,7 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Mînerul din lemn,
În formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
* BATIZ POJAN KdZSl:.G PECSl:.TJE. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc
linear, este gravat un brad.

=

7.

=

8.

9.

=

10. SIGILIUL SATULUI PRELUCA VECHE, COMUNA COPALNIC-MANAŞTUR (Fig. 16)
MuzistTrans, Nr. inv. F. 3003
D
3,4 cm

I

=
=4

cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în exc1z1e. Mînerul din lemn
lips~şte, tija metalică fragmentară este filetată.
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~a marginea cîmpului sigilar este gravată legenda: ,:- PRELUK.A KOZSf:G ~- PECSETJE. în centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată o figură
umană. Mîna dreaptă o ţine la mijloc, în stînga ţine o greblă pentru adunat fîn.
11. SIGILIUL SATULUI RUŞOR, COMUNA COPALNIC-MANAŞTUR (Fig. 17)
MuzistTrans, Nr. inv. M. 3468
D = 3,1 cm
î = 10,5 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat În mcme. Minerul din lemn,
în formă de ciupercă, este Înmănuşat p.: tija metalică.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
,:- RUSSOR KOZSJ:.G PECSl:.TJE. în centrwl cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear,
este gravat un şteamp. În dreapta apare un om În straie ţărăneşti, văzut din faţă ş1 cu
pii:ioare_le uşor depărtate. în mîna stîngă ţine o uneaită de minerit.
12. SIGILIUL SATULUI RUŞOR, COMUNA COPALNIC-MAt1'JAŞTUR (Fig. 18)
MuzlstTrans, Nr. inv. F. 3005
D = 3,4 cm
I = 4,4 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat m excizie. Minerul din lemn
lipseşte, .tija _metalică este filetată.
La marginea cîmpului sigilar este gravată ,legenda: ,:- RUSSOR KOZSJ:.G ,:- PECstTJE. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravat un şteamp.
În dreapta este gravată o figură umană, văzută din faţă, cu picioarele uşor depărtate. În
mîini ţine o unealtă de minerit.
13. SIGILIUL SATULUI UNGURENI, COMUNA CUPŞENI (Fig. 19)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3467
b
3,1 cm
î
9,8 cm
Sigiliul rotund, confcqionat din alamă, este gravat în mcme. l\·lînerul din lemn,
în formă de ciupercă, este Înmănuşat pe tija metalică.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
,:- UNGURFALVA KOZSEG PECSETJE. în centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc
linear, este gravat un iepure ghemuit, orientat spre stînga.

=
=

•

H. SIGILIUL SATULUI UNGURENI, COMUNA CUPŞENI (fig. 20)
MuzistTrans, Nr. inv. M. 3466
D = 3,2 cm
1 = 9,8 cm

Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat
tija metalică este de formă piramidală alungită.

111

mc1Z1e. i\'lînerul din lemn

lipseşte,

La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
,:- UNGURFALVA KOZSEGE. În centrul cîmpului sigilar este gravat un iepure ghemuit,
orientat spre dreapta.
lS. SIGILIUL SATULUI VAD, COMUNA COPALNIC-MANAŞTUR (Fig. 28)

MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3461
D = 3,4 cm
1 = 11,3 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este •gravat în mcme. Minerul din lemn,
în formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
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La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
* PECSETJE. ln centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear,
este gravat arhanghelul Gavril îmbrăcat în straie ţărăne~ti.

'' VAAD KbZStG

V. JUDETUL MUREŞ
I. SIGILIUL COMUNEI SlNPETRU DE CIMPIE (Fig. 44)

MuzlstTran~, Nr. inv. M. 3482
D = 3,5 cm
l = 2,8 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat m cxcme. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică fragmentară este filetată.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată prima parte
a legendei: SIEGEL DER GEMEINDE, iar În centru, pe două rînduri orizontale partea
a doua a legendei: UZDI SZENT-PETER.
2. SIGILIUL SATULUI ORŞOVA-PADURE, COMUNA GURGHIU (Fig. 40)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3479
3,7 cm
D
î
5,3 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat în excme. Minerul din lemn
lipsc'itc, tija metalică este de formă piramidală alungită.
In centrul cimpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravată legenda: GEMEINDE SZl:.CS.

=

=

3. SIGILIUL COMUNEI ŞINCAI (f-ig. 46)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3480
D
3,7 cm
l
5,5 cm
Sigiliul rotund, confcqionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
ln centrul cîmpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravată legenda: GEMEINDE SA:i\1.SON. Sub numele localităţii sînt gravate două ramuri de laur ce ~e unesc
cu o panglică.

=
=

VI. JUDETUL SA TU MARE
I. SIGILIUL SATULUI CORU!'<!D, COMUNA BOGDANO (Fig. 4)

•

MuzlstTrans, Nr. inv. M. 1471
D = 2,8 cm
I
5,8 cm
Sigiliui rotund, confeqionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul metalic de
formă cilindrică este perforat în partea superioară.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
KOROND HELYSEGE PECSETJE 1850. ln centrul cîmpului sigilar este gravat un
brăzdar de plug.

=

2. SIGILIUL SATULUI CORUND, COMUNA BOGDANO (Fig. 33)
MuzlstTrans., Nr. inv. M. 3475
D
3,7 cm
J
5,5 cm

=

=
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, · Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat în excizie. Mînerul de lemn
lipreşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.

In centrul cîmpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravată legenda:
GEMEINDE KOROND. Sub numele localităţii sînt gravate două ramuri de laur cc se
unesc cu o panglică.
J. SIGILIUL COMUNEI BOGDANO (Fig. 31)
MuzistTrans, Nr. inv. M. 3474
D
3,8 cm
I
5,8 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat În exc1Z1e. Mînerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
În centrul cîmpu'lui sigilar, pe două rinduri orizontale, este gravată legenda: GEMEINDE BOGDANO. Sub numele localităţii sînt gravate două ramuri de laur ce se
unesc cu o panglică.

=
=

4. SIGILIUL COMUNEI BOGDANO (Fig. 14)
MuzistTrans, Nr. inv. M. 3472
D = 3 cm
d
2,7 cm
1 = 4,3 cm
Sigiliul oval, confecţionat din fier şi o placă di: aramă, este. gravat· În 111riz1c.
Mîncrul din lemn lipseşte, tija metalică este filetată.
La marginea cîmpului s1gilar este gravată legenda: BOGDANO HELYSEGE PECSETJE. În centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravat un brăzdar
de plug.
5. SIGILIUL SATIJLUI GIROCUTA, COMUNA SUPUR (Fig. 36)
MutlstTrans, Nr. inv. M. 3477
D
3,7 cm
I
5,6 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat în exc1z1e. Mînerul din lemn
lipseşte. tija metalică este de formă piramidală alungită.
În centrul cîmpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravat5 legenda: GEMEINDE GIROKUTA. Sub numele localităţii sînt gravate două rJmun de Llllr unite
cu o panglică.

=
=

6. SIGILIUL COMUNEI HODOD (Fig. 37)
Mu2IstTrans, Nr. inv. M. 3478
D = 3,6 cm
î
5,8 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat în cxcme. Mîneml din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
ln centrul cîmpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravată legenda: GEMEINDE HADAD. Sub numele localităţii sînt gravate două ramuri de laur unite cu o

=

panglică.

7. SIGILIUL SATULUI NADIŞ.U HODODULUI, COMUNA HODOD (Fig. 39)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 347]
D
3,7 cm
î
5,9 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat 111 exc1Z1e. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.

=
=
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In centrul cîmpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravată legenda: GEMEINDE H[ADAD): NADASD. Sub numele localităţii sînt gravate două raniuri de
laur unite cu o panglică.
8. SIGILIUL SATULUI SER, COMUNA BOGDANO (Fig. 42)
Muzl-stTra.ns, Nr. inv. M. 3476
D = 3,5 cm
I
4,5 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat În excizie. Minerul de lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
In centrul cîmpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravată legenda: GEMEINDE SZtf:R. Sub numele localităţii sînt gravate două ramuri de laur unite cu o

=

panglică.

VII. JUDEŢUL SALAJ
1.. SIGILIUL COMUNEI CHIEŞD (Fig. 8) 18

MuzistTrans, Nr. inv . .M. 3489
D
2,8 cm
I
5,8 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul metalic de
formă cilindrică este perforat în panea superioară.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
"-· Sz[ilagy] KOVESD : HELYSEG : PECSf:TJE : . In centrul cÎmpului sigilar, marcat
de un cerc linear, sînt gravate două brăzdare de plug şi Între ele anul 1852 .

=
=

., SIGILIUL SATULUI MOIAD, COMUNA ŞARMAŞAG (Eig. 9)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3488
D = 2,4 cm
I = 4,2 cm
Sigiliul rotund. confcqionat din alamă, este gravat În incizie. Minerul metalic de
formă cilindrică este perforat în partea superioară.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
1\1.AJAD ,:- 1854. In centrul cîmpului sigilar, despărţind numele localităţii ,de dată, este
gravat un copac cu ramurile lăsate În jos.
3. SIGILIUL SATULUI MOIAD, COMUNA ŞARMAŞ.AG (Fig. 38)
MuzlstTram, Nr. inv. M. 3492
D = 3,5 cm
I = 5,9 cm
Sigiliul rornnd, conieqionat din alamă, este gravat În excme. MJnerul din lemn
lipsC5te, tija metalică este de formă piramidală a-lungită.
În cîmpul sigilar, marcat de un cerc de perle, este gravată pe două rÎnduri onzonra.Je legenda: GEMEINDE MOJAD.
4. SIGILIUL SATULUI CURITAU, COMUNA ŞAAMAŞAG (Fig. 34)

MuzhtTrans, Nr. inv. M. 3491
D
3,7 cm
I = 5,2 cm
18 Pentru această comună a mai existat un sigiliu, înregistrat la numărul de inventar VI.
2971,JM. 3493, cu legenda în limba germană (GEMEINDE KOVESD). El a fost traJ11sfcrat la
Muzeul Naţional, Bu.cu~eşti.
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Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în exc1z1e. Minerul din lemn
tija metalică este de formă piramidală alungită. ·
1n centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear şi unul perlat, pe două rînduri
orizontale, este gravată legenda: GEMEINDE OKORITO.
5. SIGILIUL SATULUI DERŞIDA, COMUNA BOBOTA (Fig. 35)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3495
D
3,8 cm
t
5,5 cm
Sigiliul rotund, confeq.ionat din alamă, este gravat în excmc. Mîncrul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
1n centrul cîmpului sigilar, pe două rînduri orizontale, este gravată legenda:
GEMEINDE KIS. DERSIDA. Sub numele localităţii sînt gravate două ramuri de laur
unite cu o panglică.
6. SIGILIUL SATULUI VALEA POMILOR, COMUNA ŞAMŞUD (Fig. 15) 19
MuzlstTrans, Nr. inv. F. 3001
D
2,8 cm
d = 2,6 cm
î
7,2 cm
Sigiliul oval, confeqionat din alamă, este gravat in incizie. Mînerul din lemn
cioplit a fost aplicat ulterior.
La marginea cîmpului ~igilar, marcat de două cercuri concentrice lineare, este gravată legenda: MOCSOLY A. HEL YSEG : PECSJ:.TJE : . In centrul cîmpului sigilar, marcat
de un cerc linear, este gravat un plug asimetric, cu două coarne, orientat spre dreapta.
Peste el se: apleacă un pom.
7. SIGILIUL SATULUi VALEA POMILOR, COMUNA ŞAMŞUD (fig. 47)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3490
3,7 cm
D
I
5,8 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din lemn
lipse~te, tija metalică este de formă piramidală alungită.
In cîmpul sigilar, marcat de un cerc de perle, este gravată pe două rînduri orizontale legenda: GEMEINDE MOCSOLY A.
8. SIGILIUL COMUNEI ŞĂRMAŞAG (Fig. 45)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3494
D
3,6 cm
I = 5,8 cm
Sigiliul rotund, confeqionat din alamă, este gravat în exc1Z1e. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
In centrul cîmpului ·sigilar, marcat de un cerc de perle, pe două ,înduri orizon tale
este gravată legenda: GEMEINDE SARMASAG.
9. SIGILIUL SATULUI SIGHETU SILVANIEI, COMUNA CHIEŞD (Fig. 43)
MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3496
D
3,7 cm
I = 5,2 cm
lipseşte,

==

=

=
=

=

=

19
Sigiliul a mai fost publicat de N. Edroiu, P. Gyulai, Evoluţia plugului î11 ţ,frile
române în epoca feudală, În ActaMN, voi. II, 1965, p. 331, 333, sub denumirea veche a
satului (Mocirla), datîndu-1 ca fiind din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea. După pă
rerea noastră, prin tehnica de execuţie şi Întreaga reprezentare din cîmpul sigilar, el poate fi
datat În prima jumătate a secolului al XIX-iea.
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Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat În excme. Minerul din lemn
tija metalică este de formă piramidală alungită.
In centrul cîmpului sigilar, pe două rÎnduri orizontale, este gravată legenda:
GEMEINDE SZIGETH. Sub numele localităţii sÎnt gravate două ramuri de laur unite
rn o panglică.
lipseşte,

10. SIGILIUL COMUNEI Zlj\lBOR (f-ig. 11)

MuzlstTrans, Nr. inv. M. 3498
D = 3,1 cm
î = 6,2 cm
Sigiliul romnd, confcqionat din alamă, este gravat În mcme. Mînerul din lemn
lipse~te, tija metalică este de formă piramidală alungită.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
MAGYAR N[AGY] ZSOMBOR KOZSf:G 1872. în centrul cîmpului sigilar, marcat de
un cerc linear, este gravat t!n crocodil plutind pc mlaştină, orientat spre stînga.
11. SIGILIUL SATULLI TAMN;iA, COMUNA CUZAPLAC (Fig. 12)
MuzistTrans, Nr. inv. M. 3497

D

=

.1,3 cm
4,8 cm
Sigiliul rotund, confeqionat
lipseşte, tija metalică este de formă
La marginea cîmpului sigilar
În centrul cîmpului sigilar, marcat
plug, greblă, seceră.

I

=

din

alamă,

este gravat În rxc1z1c. Minerul din lemn

piramida:ă alungită.

este gravată legenda: TAMASFALVA KOZStGE 1874.
de un cerc linear, sînt gravate unelte agricole: grapă,

12. SIGILIUL SATULUI MAGURA, COMUNA POIANA BLENCHII (Fig. 27)

l\1111.IstTrans, Nr. mv. M. 3487
D = .1,5 cm
I = 5,7 cm
Sigiliul rownd, confeqionat din alamă, este gravat În exc1z1c. Minerul din lemn
lipsc~tc, tija metalică este filetată.
La marginea cîmpului sigilar, este gravată legenda: ,:- MAGURA KOZSf:G '-· PECSETJE. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată o figură
umană (probabil un personaj feminin) văzută din faţă. Mina dreaptă o ţine la mijloc,
În mina stingă, ridicată, ţinc o carte religioasă.

VIII.

JUDEŢUL

TIMI~

1. SIGILIUL COMUNEI JEBEL (Fig. 2)

MuzistTrans, Nr. inv. M. 3483
D = 2,8 cm
d = 2,5 cm
I = 4,8 cm
Sigiliul oval, confeqionat din alamă, este gravat 111 mcme. Minerul metalic este
lk formă dreptunghiulară.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc punctat, este gravată legenda:
. SZEP-HELY . PETSf:T : 1833. In centrul cîmpului sigilar este gravat un cerb stilizat
În mişcare, Încadrat de două ramuri stilizate.
2. SIGILIUL COMUNEI (AZI ORAŞ)
MuzlstTrans, Nr. inv. M 3486

BUZIAŞ

(Fig. 5)
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=
=

3,1 cm
3,8 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat În incizie. Minerul din lemn
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda: SIGILU
COMUNIT[AŢII] BUZIAŞ 1850. în centrul cîmpului sigilar este gravat un snop de
grîu în poziţie verticală, aşezat probabi'i pe un alt snop.

MARIA MAGDALENA JUDE -

NICOLAE

CORDOŞ

SIEBENBORGISCHE DORFSIEGEL AUS OEM XIX. JAHRHUNDERT
(Zusammenfassung)
Dic Verfa:sser fiihren 47 siebenbiirgische Dorfsiegel aus dem XIX. Jahxhunderit, weJchc
1m Museum fiir Geschichte Siebenbiirgens aus Cluj-Napoca aufbewahrt werden, vor. Sie
stammen aus Ortschaften, welche heute den Kreisen Alba, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş,
Satu Mare, Sălaj und Timiş angehoren.
Dic Siegel sind aus Messing verfertigt und haben einen Griff aus Metali oder Holz.
Nach ihrer Ausfiihrurigsart - ringraviert oder in Flachrelief - , den Datierungsmoglichkeiten
und Spra.che konnen sie in drei grol\~re Kategorien cingegliedert werden: 1. Siegol mit Herstcllungsjahr (Abb. 1-13); 2. Symbollosc Sicgel in Hachrelief mit dcutscher Beschriftoog, charakteristigch fiir die absolutistioche Zeit (Abb. 31-47); 3. Siegel welche noch ihrer AU6fiihrungsart und dem Inhalt ihrer Besichriftillalg În die zweite HăHte des XIX. Jahrhundert!i cingegliedert
werclen konnen (Abb. 14-30).
Von sămtlichen 47 Siegeln haben 28 ein cingraviertes Symbol clas gewohnlich clic
ortliche Beschaffenheit, spezifische Beschaftigungen und die umgebende Pflanzen- oder Tierwelt
widerspiegel t.
Der Aufsatz hat einen Anhang mit einem illustrierten Katalog, in welchem clic Siegel
in chronologischer und alphabetischer Reihenfolge f"ur jeden einzelnen Kreis beschrieben werclen. Die Illustrationsauswahl wurcle aufgrund chronologischer Merkmale und cler Hăufig
kei~ cler Symbole clurchgefiihrt.
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1. M.

Sik6, Portretul lui K. Barabas, 1853
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2. l\L

Sik6, Anna Szentkereszth y, 1856
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3. Gy. Vastag şi M. Sik6, Ferenc Kazinczy, 1859

https://biblioteca-digitala.ro

4. M. Siko, Bela Szentkereszthy, 1860
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5. M. Sik6, P al Szenlkeresz thy, 1860
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6. M. Si.k:6, Ignacz Szelitivanyi, 1861
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7. M:. Si,ln\

Soţia

hµ

Ţ.

S~enţivanyi,
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8. M. Sik6, Autoportret, · 1866
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~- M., Sik6 1 Portret de femeie, 1887
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MIKLOS SIKO, PORTRETIST DIN TRANSILVANIA (SEC. XIX)

· Pictorul transilvănean Mikl6s Sik6 (Şopteriu, jud. Bistriţa-Năsăud, 1818 - Tirgu-Mumai 1900), a intrat În atenţia istorici noastre de artă pe temeiul activităţii pe care a
desfăşurat-o la llucureşti la mijlocul secolului trecut, activitate ce se înscrie semnificativ Între
,,pildele precursorilor" 1 în domeniul relaţiilor de colaborare fructuoasă În trc românii şi maghiarii de pe teritoriul patriei noastre.

reş, 5

De marc întinderc 2,
Tîrgu-Mureş, se impune
(Biedermeier şi academism
din Transilvania secolului

opera sa, realizată timp de ~ai bine de cinci decenii la Cluj şi
prin tematica abordată (eminamente portretistică) şi prin factură
de coloratură miincheneză) ca o contribuţie notabilă În cadrul picturii
al XIX-iea.

Pictorul aparţine unei familii ardeleneşti de mici nobili de ţară cu domenii la Belin
(BolL5n, după vechea denumire a aşezării, de unde şi apelativul ,,Boloni" - ,,de Belin• care-i
însoţeşte uneori numele). M. Sik6 manifestă de timpuriu înclinaţii pentru desen, dar, pentru că,
după cum el însuşi va mărturisi în autobiografie 3, ,,pictorul sau comediantul nu prea era
b mare cinste, mai ales dacă se trăgea din boiernaşi", după sn1diile medii, pe care Ie încheie la Tîrgu-Mureş, se îndreaptă spre Sibiu, pentru a studia ştiinţele juridice; În această
perioadă el schiţează, spontan, mai întîi În cărbune şi apoi în acuarelă, imaginile colegilor
săi, obiectivul principal al acestor portrete fiind, fireşte, realizarea unei asemănări cit mai
desăvîrşite cu modelul. Nu avem documente privind relaţii ale studentui!ui În drept cu pictorul sibian Franz Neuhauser cel tînăr (activ pînă În anul 1836) sau cu Ioan Agatha (pictor şi
profesor de desen la Sibiu după acest an), dar putem presupune că tînărul pasionat de desen
va fi intrat În legătură cu cei doi profesori sibieni capabili să-i îndrume căutările, Încă timide, în domeniul artistic şi că va fi frecventat Pinacoteca Brukenthal din oraş. O indicaţie
hibliografică, eronată, se referă la studiile artistice vieneze ale lui Sik64, eroare generată,
probabil, de faptu'! că în 1838, tatăl viitorului pictor îşi mărturisise intenţia de a-l tnmnc
pe aces~a la Viena (pentru studii, mili;tare, însă!), intenţie ,nerealizată, el ocupînd din acelaşi
an un post modest, de „cancelist la tabula regească din Tîrgu-Mureş" 5 • în acelaşi an, sau În
anii imediat următori, Sik6 îl cunoaşte pe Mikl6s Barabas (ardelean şi el, stabilit la Budapesta,
de unde revine adeseori în provincia natală), pictor care devine primul său îndrumător cert
în materie de artă. îndrumarea lui Barabas s-a limitat, însă, la o perioadă scurtă, de o lună
A. Arvay, Pilda precursorilor, Bucureşti, 1976.
Principalul monografist al pictorului, Bir6 Bela (Sik6 Mikl6s, Clu1, 1944), a Întocmit
un catalog al operei sale (cuprinzînd 117 lucrări), menţionînd că ansamblul operei lui Sik6 ar
fi totalizat aproximativ 400 de piese.
3
Sik6 îşi redactează autobiografia (În anii 1866-1867), la îndemnul prietenului său,
profesorul de teologie unitariană Simen Kiskadacsi (el însuşi pictor amator). Documentul,
păstrat in arhiva Bisericii unitariene a Transilvaniei, a fost publicat de Kelemen Lajos
(Boloni Sik6 Mikl6s erdelyi festâmuvesz ismeretlm oneletrajza, în Pasztortuz (Cluj), nr. 19,
25 septembrie 1927, p. 439-441).
4
Kri.icken und Parlagi, Das geistige Ungarn, 1918, vo1. II, p. 147.
5 A. Arvay, op. cit., p. 61.
1

2
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de zile, după care, Barabas i-ar fi spus elevului său: ,,bumneata, frăţioare, nu mai ai
nevoie de lecţii!". Intr-adevăr, lucrările acestei prime perioade a creaţiei lui Sik6 (toate
portrot.e În desen sau acuarelă pe carton şi miniatură pe fildeş) prezintă pwtemice simid~tudini
cu partretistica primei etape a lui Barabas: ele dezvăluie certe cafoăti de observare şi redare
descriptiv-analitică a chipului modelului, execuţia, îngrijită, probînd, În ciuda unor stîngăcii,
preocuparea de stăpînire a meşteşugului. Toate lucrările acestei prime etape sînt de dimensiuni
reduse (miniaturile erau nu odată pictate pentru a fi Încadrate În monturi de inele), pictorul
redind, cu o răbdare uimitoare, cele mai mărunte detalii pe care i le oferă fizionomia, coafura şi vestimentaţia personajului (cu lupa pot fi observate firele genelor şi sprîncenelor.
piatra cerceilor etc.), iar aplicarea succesivă a straturilor subţiri de culoare (gîndită ca modalitate de acoperire a retuşurilor făcute prin desen) conferind o transparenţă panicula.ră acestor
mici bijuterii pictate.
Pictorului, aproape autodidact, îi lipseşte curajul de a aborda portretul de dimensiuni
mai ample, iar tehnica picturii În ulei îi este încă străină, practicarea miniaturii răspunzînd În
acelaşi timp gustului artistic al unei bune părţi a contemporani-lor.
Nu ştim dacă Sik6 va fi întreţinut legături cu Ferenc Sim66, Janos Szabo, Aloisie
Hora, sau alţi pictori activi În epocă la Cluj şi Tîrgu-Mureş; o menţiune din publicaţia Honderu, referitoare al faptul că „pictorii Sik6 şi Szathmary şi-au petrecut un timp la Fîntîna
Hygieja• 7 , oferă o indicaţie privind existenţa unor relaţii Între cei doi artişti, iar ideea lui
Sik6 de a-şi căuta clientelă pentru portretistică la Borsec nu pare, deasemeni, a fi străină de
sugestiile lui Szathmary. în vara lui 1845, Sik6 se află la Borsec, unde, ca portretist, se introduce În cercurile boierilor din Ţara Românească aflaţi la băi şi primeşte, În această calitate,
invitaţia de a pleca la Bucureşti. Sosit În luna octombrie a aceluiaşi an În capitala Ţării Româneşti8, portretistul găseşte o clientelă destul de numeroasă În rînduriie protipendadei bucureştene, printre cele mai cunoscUrte dintre portretele pictate aici fiind acuarelele rcprezentfod
pc căminăreasa Smaranda Geanoglu 9 şi pe pităreasa Zinca Bălcescu, mama lui Nicolae Băl
cescu10, lucrări de remarcabilă ascuţime a observaţiei şi de o particulară minuţie şi fineţe a
execuţiei. Deşi portretistica sa se bucură de succes la Bucureşti, la chemarea tatălui său revine În 1846 în Transilvania, unde ocupă din nou un post de funqionar în administraţie.
Continuă să picteze, modelele preferate îi sînt membrii familiei sale (tatăl, Istvan Sik6, mama,
fratele mai mic, Lajos şi soţia acestuia), cărora li se adaugă cunoştinţe din mediul aristocratic şi burghez, preocupările artistice constituind însă, deocamdată, doar o modalitate de a
petrece agreabil timpul liber, aceasta şi în consensul concepţiei clasei sale privind ocupaţiile
artistice.
Evenimentele anului revoluţionar 1848 găsesc un viu ecou în conştiinţa tînărului Siko,
care, aderînd cu entuziasm la ideile revoluţiei, se înrolează în armata generalului Bem, fiind
numit „fohadnagy" al batalionului 87. Prins la 18 februarie 1849 şi arestat, este transportat .
sub escortă pînă la Przemysl; abilitatea portretistică este aceea care îl salvează, pentru că,
bolnav fiind, portretizează personalul sanitar care îl îngrijeşte, obţinîndu-i ajutorul să evadeze. Se Întoarce, pe jos, la Cluj, unde locuieşte, oarecum camuflat, pînă În anul 1851, cînd
F. Sim6 ac,tivează Jia. Gluj începînd din anu:! 1831.
Honderu, I, 1843, p. 777 (Rubrica „Galambposta•).
8 Referiri ample J..a activitatea pictoridor transilvăneni din secolu,! al XIX-lea la Bucureşti, În A. Arvay, op. cit., passim.
9 P. I. Cernovodeanu, O acuarelă inedită a portretistului Sik6 din 1846, în S.C.I.A.,
nr. 1, 1962, p. 196-198.
10 H. Nestorescu, Despre un portret inedit al pităresei Zinca Bălcescu, În Re.vMuz,
Bucureşti, 1964, nr. 4, p. 374-375.
6
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generalul Urbân, care intenţiona să-l aresteze, îi obţine (din nou graţie portretisticii!) un
paşaport pentru Miinchen.
,,Tot studiul meu se reduce la o perioadă de 9 luni", mărturiseşte Sik6 În autobiografie, menţionînd că acest studiu s-a orientat spre desen, pictura în ulei însuşindu-şi-o ca autodidact. In registrele Academiei de arte frumoase din Mi.inchen, numele lui Sik6 apare pentru
prima oară în 11 iunie 1851, la 31 iulie a aceluiaşi an fiindu-i eliberat „matrikel"-ul. 1nscrip\iile de pe două desene din albumele 11 păstrate din perioada studiilor mi.incheneze (,,Fl6tas
Pân, Mi.inchc:n 22 oct. 1851 ", de exemplu) sugerează însă ideea că el a frecventat academia
ca amator, probabil timp de 8 luni, care, adăugate la luna de ucenicie cu Barabas, ar alcătui
perioada de 9 luni pe care o mărturiseşte autobiografia. Studiile mi.incheneze se vădesc importante nu sub raportul diversificării tematicii (cu excepţia unui singur peisaj1 2, opera sa însumează exclusiv portretistică), ci sub raportul însuşirii mai temeinice a desenului, al diversificării
tehnicii (alături de desen şi acuarelă, va aborda litografia 13 , iar mai tîrziu şi pictura În ulei)
şi al curajului de a aborda portretistica de dimensiuni mai ample. Deşi pînă tîrziu, Sik6 va
nutri dorinţa de a se perfecţiona prin studiu şi muncă perseverentă (,,Tot aş mai vrea să
învăţ, în mintea mea este clar că trebuie să pictez" mărturiseşte el în autobiografie"), studiile mi.incheneze îl eliberează În mare măsură de „complexul amatorismului", responsabil În
mare măsură de abordarea, pînă la jumătatea secolului, a tehnicilor considerate mai puţin
pretenţioase, desenul şi acuarela şi a lucrărilor de mici şi foarte mici dimensiuni.
Lucrările sale de mici dimensiuni acuarelă şi guaşă pe fildeş îşi ating apogeul În
deceniul următor studiilor mi.incheneze; deşi numărul lucrărilor depistate de noi pînă în
prezent este mult inferior aceluia al pieselor catalogate în 1944, analiza lor este de natură
să releve, pe lingă spiritul de observaţie, ascuţit, o perfeqionare a desenului (linia urmăreşte
cu aplicaţie detaliile fizionomiei şi aiccesoriile de ordin scenograJic, dar ductul a căpătat mai
multă supleţe), virtuţi de armonizare coloristică (gama cromatică, dominată În consens cu
5pecificul miniaturii Biedermeier, de tonalităţi pastelate, este nuanţată cu delicateţe). Reprezentate; în acest spirit al picturii Biedermeier, .ca individualităţi distincte sub raport fizionomic
şi vestimentar, figurile respiră un sentiment, aproximativ acelaşi, de o anume dulcegărie,
frecvenţa portretelor de copii favorizînd această înclinaţie spre seintimen-ta1ism specifică picturii epocii. FundalruriJe, tra;tate În tonali,tăţi -luminoase de albastru, acorda;te cromaitici,i pastclaite a
ansamblurilor, aduc un plus de farmec acestor imagini. Dacă în Portretul lui Karoly Barabas
(1853) 14 fundalul acuarelat cu tuşe uşoare de bleu şi ocru rămine neutru, în portretele:
rc:prezentîndu-i pe Pal şi Bela Szentkereszthy 15 tratarea fundaluilui în tonuri vii de albastru
şi verde intens realizează o potenţare sensibilă a efectului decorativ al ansamblului. Pictînd-o
pe Anna Szentkereszthy 16 (1856), pictorul Încearcă, timid, sugestia unei ambianţe peisagistice

Cele două albume cuprindeau studii (specifice: pentru învăţămîntul academic) de
plante agăţătoare, nud şi draperii, animale, copii după sculpturi elenistice, studii
după monumente funerare, cărora li se adaugă schiţe de peisaj.
12 Acest unic peisaj a fost pictat la Şoimeni, pentru preotul român din sat (cf. B. Bir6,
op. cit., p. 19).
13 Activitatea litografică a lui Sik6 este menţionată în lucrarea lui Nagy Zoltan, A
magyar litografia tărtenete a XIX. szazadban, Budapesta, 1934, p. 121.
4
~ Karo!Y, Bara~as: aowarelă pe ~ton,. 0,262X0,211 m; semnat şi danat dreapta jos
cu creion: ,,Stko 1853 ; Col. Muz. de arta CluJ-Napoca, inv. MA 1510.
15 Pal Szenkereszthy: acuarelă pe hîrtie: 0,090X 0,070 m; semnat şi datat în colţUI
din dreapta, jos, cu brun: ,,Sik6/860"; Col. Muz. jud. Sf. Gheorghe, inv. A 89 (1612).
Bela Szentkereszthy: acuarelă pe hîrtie; 0,095 X 0,075 m; semnat şi datat dreapta lateral
În culoaae: ,,Sik.6 1860•; Col. Muz. jud. Sf. Gheorghe, inv. A 88 (1611).
16
•
Anna Szentkereszthy: acuarelă pe hîrtie: 0,011 x 0,080 m; semnat şi datat în colţul
d1111 dreapta, jos, prin incizie: ,,Sik6 · 1856"; Col. Muz. jud. Sf. Gheorghe, inv. A. 87 (1610).
_
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(fundalul, vibrat, sugerează un cer acoperit parţiail de nori), 1a.r În poruetele-pandant ale
soţilor / gnacz. şi Maria Suz.anna Szentivanyi 11 punerea În pagină, specifică epocii, plasează
personajele În,tr-un cadru inter.ior (sugerat de fotol,il\.lll pe care stă fiecare dintre de, introducerea acestei piese de mobilier servind pictorului şi în intenţia de sugestie a adîncimii spaţiaJe).
Interesul se concentrează spre redarea amănunţită a înfăţişării personajelor pe temeiul
desenului, căruia i se subordonează culoarea, menţinută cu discreţie În gamă minoră. Respectînd riguros indicaţiile oferite de· modelul real, culoarea se menţine În limitele tonurilor ştiute,
indiferente la efectele de lumină şi atmosferă, acordurile respectînd În acelaşi t.imp şi o anume
căutare de decorativ a suprafeţei. 1n acelaşi spirit, de sorginte Biedermeier, sînt realizate şi
lucrările tîrzii pictate în acuarelă, printre care menţionăm cele două portrete din 1887 păstrate
în colecţia Muzeului de artă din Cluj-Napoca 18, precum şi Portretul. Annei Ilaller 10 (1889),
din Colcqia Muzeului judeţean Sf. Gheorghe.
Deşi la Miinchen Siko nu studiază pictura în ulei, cunoştinţele de desen acumulate aici
ii dau curajul de a aborda, pc fa jumătatea secolului, şi pictura În ulei, interesul pentru
această tehnică concretizîndu-se pentru prima oară în 1857, în Portretul de femeie 20 păstrat
în prezent în coleqia Muzeului de artă din Cluj-Napoca. Lucrarea pare o transpunere, b
altă scară şi în altă tehnică, a unei miniaturi, deficienţele de ordinul construqiei anatomice,
estompate În lucrările de mici dimensiuni, fiind aici subliniare de inrufici:=nta cunoaştere a clarobscurulu~ şi desenul fiind încă lipsit de forţa de a construi, tridimcnsion:il, formele, pe o
suprafaţă mai mare.
Plină de consecinţe sub raportu'1 evoluţiei picturii în ulei a lui M. Siko se relevă întîlnirea sa cu Gyorgy Vastag (Seghedin, 1834 - Budapesta, 1922), sosit în Transilvania
în deceniul al şaselea al secolului trecut în căutare de subiecte inedite şi pitoreşti, inspirate
de viaţa ţăranilor şi mai ales de aspectele exotice ale traiului nomad al ţiganilor. Nu avem
posibilitatea de a stabili cu certitudine datele-limită ale perioadei în care Vastag activează în
Transilvania, dar ştim că În anul 1858 el se afla deja la Cluj, unde funcţiona atelierul
iotografic „Veress-Vastag" 21 , iar în 1863, ziarul „Erdclyi Posta" îşi informa cititorii că
pictorul Gy. Vastag s-a căsătorit cu Luiza Schell şi că vor pleca în curînd la Bucureşti 22 •
Legăturile lui Vastag cu Qujul vor rămÎ!n.e puterniice, de vreme ce la Guj se vor na.1tc cei
doi fii ai săi - Geza În 1866 şi Gyorgy cel tînăr în 1868. Legăturile lui Siko cu Vastag
nu sînt menţionate de autobiografia lui Sik6, nici de literatura referitoare la Vastag, dar din
anul 1859 datează o serie de portrete ,purtînd semnăturile „Vastag şi Siko", prima fiind de
fiecare dată semnătura lui Vastag, ceea ce subliniază tipul de relaţii - de la maestru la
discipol, ce se vor fi statornicit între cei doi pictori. Foarte probabil, În acelaşi a~, 1859,

17 lgnacz Sz.entivanyi: acuarelă pe carton; 0,280X0,240 m; semnat şi datat dreapta lateral cu ocru: ,,Siko 861"; Col. Muz. jud. Sf. Gheorghe, inv. A 224 (468).
Soţia Lui lgnacz. Sz.entivanyi: acuarelă pe canon; 0,280x0,240 m; semnat şi datat
dreapta latera!l cu creion: ,,Sik6 1861"; Col. Muz. jud. Sf. Gheorghe, inv. A. 225 (467).
18 Portret de bărbat: acuarelă pe hîrtie; 0,231 X 0,178 rn; semnat dreapta jos cu creion:
,,Siko", nedatat [ 1887].
Portret de femeie: ~uarelă pe hîrtie: 0,221 X 0,179 m; semn:at şi datat stîng,a jos cu
creion negru: ,,Siko 887"; Col. Muz. de artă Cluj-Napoca, inv. MA 1600.
19 Anna Haller: acuarelă pe hîrtie; 0,105X0,085 m; semnat şi datat dreaptia JOS Cil
brun: ,,Siko 1889"; Col. Muz. jud. Sf. Gheorghe, inv. A 85 (1608).
20 Portret de femeie: ulei pe pînză; 0,590X0,480 m; semnat şi datat stîngia jos prin
incizie în culoaire: ,,Siko 1857"; Col. Muz. de artă Cluj-Napoca, inv. MAD 11.
21 Din 1858 datează fotografiile pictate reprezentîndu-i pe soţii Dobray, portrete păstra
te În Fondul documentar al Muzeului de artă Cluj-Napoca, inv. MAD 223 şi 276 (autori
Veress şi Vastag).
22 Erdelyi Posta, Cluj, nr. 5, 1863, p. 21.

https://biblioteca-digitala.ro

485

MIKLOS SIKO

Vastag a fost găzduit la familia Sik6, la Şopteriu, unde cei doi au pictat portretele-pandant
al fratelui mai mic al lui Sik6 şi al soţiei acestuia. După aiceastă dată, nu mai avem semne
ale colaborării între cei doi pictori, ambii activi la Cluj, unde Siko este semnalat ca portretist,
iar Vastag ca portretist 23 şi colaborator al lui Urlaki (pictor local) 24 şi al lui Veress, în
această din urmă colaborare, pictorului revenindu-i sarcina de a „colora" 25 , acoperind cu
culoare de ulei, suprafaţa unor portrete obţinute cu procedee fotografice. Rămîne aşadar cerr:î
colaborarea Vastag - Siko în anul 1859, lucrarea cea mai importantă rezultată din a.ceastă
colaborare fiind Portretul lui Ferenc Kazincz;• 2G păstrat în prezent la Muzeul de artă din
Cluj-Napoca. Analizată comparativ cu primul portret pictat de Sik6 în tehnica picturii În
ulei, această lucrare s~ vădqte net superio:uă sub raportul subtilităţii individualizării, al
construcţiei .anatomice, al fluenţei desenului )i al valorării În clar-obscur, ceea ce indică rolul
decisiv a-l lui Vastag (~i tipul de punere în pagină, cu plasarea modelului În cele 2/3 inferioare ale suprafeţei, treimea superioară fiind tratată ca fundal, neutru, îi aparţine cu certitudine lui Vastag). De5i contribuţia lui Siko pare a fi fost minoră În realizarea acestui portret,
experienţa dobîndită În contactul n~mijlocit cu un pictor de o temeinică pregătire academică
î~i va spune cuvîntul în lucrările ulterioare, printre care deosebit de important este Autoportret1d din 1866 27 • Punerea În pagină, convcn\ională, plasează figura (bustul văzut uşor din
3/4, chipul Întors spre privitor) pe fundal neutru (brun Întunecat), ,iar interesul pictorului se
concentrează spre fizionomie şi expresie fizionomică, redarea corpului rămînînd stîngace şi
proporţia defccrnoasă, capul fiind subdimensionat În raport „cu proporţia bustului. Pictorul Îşi
scrutează atent trăsăturile expresive ale fc1ci mature, redîndu-le cu virtuozitate analitică,
prin desen sever, pătrunzător, clar-obsrnrul tranşant accentuînd reliefurile şi incavaţiile fireşti ale feţei. Gama cromatică sobră, dominată, conform uzanţelor portretisticii academice,
ele tonalităţi Întunecate (domină brunul ~i negrul, ocrul fiind utilizat doar În realizarea feţei),
potenţează expresia gravă a chipului. Autoportretul datează din acelaşi an În care pictorul
Începe şi redactarea autobiografici, rememorarea faptelor mai importante ale vieţii şi nevoia
imperioasă de a dialoga cu sine, autoportretizîndu-sc, fiind influenţat de un eveniment dramatic al biografici sale: îmbolnăvirea gravă a soţiei, moment de cumpănă ce zdruncină
serios echilibrul aparent a'1 existenţei sale tihnite, de moşier de ţară, ocupat fapt nu
cu îndeplinirea obligaţiilor unei slujb~ funqioprea important pentru mentalitatea sa _năreşti şi practicînd, cu evidentă plăcere, dar fără a-şi pune probleme prea grave, pictura.
Semnele întrebărilor grave pe care pictorul şi le adresează sieşi asupra rosturilor şi sensurilor
propriei existenţe (semne ale acestei nelinişti transpar şi în autobiografie) se descifrează În
expresia concentrată, de o tristeţe abia reţinută a chipului său expresiv. Momentul acesta este
impor;cant, nu prin schimbări esenţ~ale survenite în biografia artistică a lui Sik6 (el continuă
să rămînă În afara preocupărilor expoziţionale, presa îl ignoră aproape cu desăvîrşire
şi În 1856, ,,Erdelyi Muzeum" îl menţionase, doar, printre pictorii al- căror nume începea
23

In colecţia Muzeului de artă Cluj-Napoca (inv. MAD 147 ş1 mv. MAD

lllicrări de btLI1ă fax:tură academică pictate de Gy. Vastag şi reprezentînd pe Maria şi

153),

Adam

Mik6 (aceasta explică aprecierea deosebită a lui lmre Mik6 pentru portretistica lui Vastag).
2
~ Portretul lui Sandor Ojfalvi, pictat de Vastag şi Urlaki, se păstrează la Muzeul
de ană din Cluj-Napoca.
25
f,,-lături . de fotografiile pictate menţionate, la Muzeul de artă din Cluj-Napoca se
pastreaza o serie de a.Jte portrete realizate cu aceleaşi procedee, lucrări purtînd inscripţia:
,,Photographia Veresstol Szinezte Vastag".
26
Ferenc Kazinczy: ulei pe pînză; 1,140X 0,920; semnat şi datat dreapta jos cu ocfll.1:
Vasta'i, es Sik.6/859; Col. Muz. de artă Cluj-Napoca, inv. MA 4866.
.
Autoportret: ulei pe pînză; 0,746 X 0,593 m; semnat şi datat dreapta jos cu brun:
,,S1k6 1866"; Col. Muz. de artă Cluj-Napoca, inv. MA 94.
w
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cu litera S) 28 , cit pentru că, după această dată, pictorul, care între timp şi sărăcise, nu va mai
aborda pictura doar ca un divertisment, mai elevat, dar complementar vînătoarei şi pescuitului - ocupaţii frecvente la membrii clasei sale sociale. Şi opţiunea., mai. hotărîtă, perutru
tehnica picturii în ulei este un indiciu în acest sens, pictorul, de forma.ţie academică, asociind această tehnică genurilor „majore", serioase. Portretele în ulei pictate de acum şi pînă
în ultimii ani a vieţii pictorului reprezintă pe membrii familiei sale2 9 , personaje din ari5tocraţia îmburghezită şi din burghezia transilvăneană a epocii 30 şi deasemeni, ca o amintire a
sentimentelor sale revoluţionare din tinereţe, îl pictează pe Kossuth, în cîteva variante, pentru
a dărui aceste portrete diverselor asociaţii şi societăţi din T ransilvania31 • Ascuţimea observaţiei, memoria prodigioasă a chipurilor şi capacitatea de individualizare fizionomică şi
expresivă, susţinută şi de elemente de ordinul vestimentaţiei (caracteristice celor mai realizate creaţii din Întreaga sa activitate) sînt servite de un meşteşug academic sever, de ale
cărui ,limite artistul Însuşi se dovedeşte conştient, de vreme ce nu mai abordează niciodată
portretul compoziţional ori puneri În pagină ce reclamă ştiinţă a redării unor racursiuri, sau
chiar simpla redare a mîinilor, modelele, reprezentate bust, văzut uşor din 3/4, fiind invariabil plasate pe fundaluri neutre (pictate în tonâlitate de brun sau negru, în funqie de
tentele utilizate În redarea vestimentaţiei modelelor). Se menţine cel mai adesea contrastu'l
între chipul viu, expresiv şi redarea corpului, cc rămîne aproape un manechin lipsit de
viaţă, suport al capului viu şi al vestimentaţiei pictate cu adevărată voluptate. Analiza fizionomică a cîştigat în nuanţare (expresia feţelor permite chiar reconstituirea unor elemente
ale vieţii lăuntrice a personajelor}, clar-obscurul este mai nuanţat, îndeosebi în redarea capuilui,
pictorul izbute5te surprinderea reflexelor luminoase pe „epidermele" sensibil diferenţiate vizual şi tactil. Printre cele mai realizate portrete ale perioadei de maturitate a lui Sik6 se
înscrie Portretul soţiei lui Gyorgy Balla32 (pictat la Cluj, în 1882), lucrare în care pictorul, consemnînd datele oferite de fizionomia personajului printr-o linie fermă, inc1S1va, atentă
la toate accidentele datorate vîrstei şi reflectării pe chip a trăirilor acestuia, sugerează pregnant psihologia (consemnarea „statistică" este depăşită, cu alte cuvinte, prin sugestia psihologică). Gama cromatică d~ marc sobrietate este dominată de acorduri rafinate de negruri
şi gr\uri, puse În valoare prin cîteva tuşe de alb ce contrastează puternic cu armonia surdă,
reţinuită. Reda.rea mat.eriaJelor diverse cc compun vestimentaţia femeii şi redarea. carnaţi.ci
relevă un real simţ a'1 picturalităţii, m general înăbuşit fie de supunerea instinctivă la con28

Erdelyi M1faeum, Cluj, 1856, 17 aprilie, p. 23.

w Dintre copiii săi, doar Kalmân pare a fi

manifestat înclinaţii spre artă (urmează
cursurile Şcolii normale de desen a lui Sim6 din Cluj), dar nici acesta nu îmbrăţişează cariera artistică (este interesant de subliniat că în registrele şcolii, în dreptul rubricii privind
ocupaţia părinţilor, Kalman Sik.6 a menţionat „moşier" şi nu pictor).
30 Printre portretele în ulei depistate de noi pînă în prezent, menţionăm: Portret de
b,,rbat: ulei pe pînză; 0,396X0,336 m; semnat şi datat dreapta jos prin incizie: ,,Sik6
1875"; Col. Muz. de artă Q.uj-Napoca, inv. 1\1A 87. - Portret de femeie: ulei pe pînză;
0,372X0,321 m; semnat şi datat dreapta, jos, prin incizie: ,,Sik6 1875"; Col. Muz. de artă
Cluj-Napoca, inv. MA 88. - Portret de bărbat: ulei pe pînză; 0,800X 0,660 m; semnat şi
datat sunga jos cu ocru: ,,Sik6 1875"; Col. Muz. de artă Cluj-Napoca, inv. MAD 177. Portret de bărbat: wei pe pînză 0,700X0,570 m; semnat şi datat stînga jos cu brun:
,,Siko 1882", Col. A. M. Ardos, Cluj-Napoca. - Portret de femeie: ulei pe pînză 0,700X
0,570 m; semnat şi datat stînga jos cu brun: ,,Sik6 1882"; Col. A. M. Ardos, Cluj-Napoca.
31 Portretul hri Kossuth Lajos din coleqia Muzeului de artă Cluj-Napoca, provine din
Coloqia fos~ului Muzeu airdeleam, căruia îl donase pictorul. ( Kossuth Laios: ulei pe pînză;
0,715X0,645 m; semnat şi datat dreapta jos cu brun: ,,Sik6 1886"; Col. Muz. de artă ClujNapoca, inv. MAD 69).
32 Portretul soţiei lui Gyorgy Balia: ulei pe pînză; 0,700 X 0,570 m; semnat şi datat
stînga jos cu brun: ,,Sik6 1882"; Col. A. M. Ardos, Cluj-Napoca.
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venţiile Biedenneier-ului (miniatura), fie de rigorile severe ale doctrinei academice, În sfera
căreia gravitează limbajul specific picturii sale în ulei.

Diferit ca mod.aiLitate de plasare în pagină, Portretul de femeie din 188633 (personajul
este pictat în profil, poziţie ce favorizează o foarte pregnantă particularizare fizionomică)
relevă aceleaşi veleităţi de natur-mortist (rochia violet, din catifea, este pri~ejul etalării acestor virtuţi), iar tratarea fundalului în tonalitate de brun-violaceu dezvăluie preocuparea de
realizare a unităţii cromatice a suprafeţei.
Schimbarea petrecută În mentalitatea pictorului, În ceea ce priveşte Înţelegerea picturii
nu doar divertisment, ci profesiune lUicrativă - nu este, aşadar, similară cu o Înnoire radicală a viziunii, portretele perioadei de maturitate distingîndu-se doar printr-o nuanţare În
sens expresiv a problemelor de individualizare a modelelor şi pe plan formal, prin adîncirea
efortului de perfecţionare a elementelor de limbaj academist În utilizarea cărora dovedise
de la început o certă aplicaţie: desen detaliat al tuturor elementelor oferite de modelul din
realitate, valoare în clar-obscur (anumite stîngăcii, datorate lipsei studiilor sistematice, se
menţin pînă la sfîrşi tul creaţiei pictorului).
-

Raportată la ansamblul picturii epocii şi ambianţa în care activează pictorul, opera
lui Mikl6s Sik6 - eminamente portretistică - îşi relevă însemnătatea nu printr-un caracter
novator sub raportul problemelor de ordin tematic sau pictural abordate, ori prin exemplaritatea realizării meşteşugăreşti, ci prin caracterul său simptomatic pentru cerinţele epocii În
materie de artă şi pentru nivelul mediu al răspunsului pe care pictorii locali Înţeleg şi au
capacitatea să-l acorde acestor cerinţe.

LIVIA DRAGO!

MIKLOS SIKâ -

A PORTRAIT PAINTER FROM TRANSYLVANIA (19th CENTURY)
(Abstract)

Mikl6s Sik6 (1818, Şopteriu, district Bistriţa-Năsăud - 1900, the 5th of May, TîrguMureş) begins his activity as a self-tought portrait painter. Then he has as advicers, for a
short period, some academician painters, at the Academy of Arts in Munich.
His portraits (watercolor, drawings, miniatures and oii paintings) reveal a keen observer
and a special capacity of individualization through· the analysis of the physiognomy and
facial expression as well as through his interest for the details of clothes. The paintcr's intcrest is focused on the faces of his portraits, body's anatomy remains irelevant for all his
activi,ty. His painting is based on a descriptive value of drawing. The color (of watercolor
and oii painting) depends on graphics. The chiaroscuro is used by painter not in an exprcssivc
way but in a constructive one, as a method to undedine the threedimedionality of the
fonns.
Sik6 never was an exceptional painter but his work (Biedermeier and the period of
Academism of Miinich influence) is significant for a middle levei of the T ransylvanian portrair
painting in the second half of the 19-th century.

n Portret de femeie: ule~ pe pînză; 0,382X0,315 m; semnat ş1 datat stînga
brun: ,,Sik6 1887"; Col. Dr. Horvath, Tg. Mureş.
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UN DOCUMENT DIN ANUL 1861 PRIVIND STRADANIILE
ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA DE A CUCERI DREPTURI.
POLITICE

Autorul documentului, Dimitrie Moldovan, a fost unul din puţinii români absolvenţi ai
politehnicii din Viena, care a indeplinit funcţiile de: vice-comite sau subprefect al comitatului
Hunedoara din toamna anului 1849 pînă în 1851, cînd absolullismul habsburgic restaurat se va
considera stăpîn pe situaţie după înfrîngerea revoluţiei şi va abroga constituţia dată în timpul
ac~teia; adjunct civiJ al uncia din regiunile militare în <:are a fost împărţită Trnnsi,lvania de
către austrieci între 1852-1856, şi anume a aceleia ce cuprindea comitatele Alba de Jos, Hunedoara, iar parţial Alb a de Sus şi Tîrnava, precum şi scaunul Orăştici; membru al comisiei urbarialc pentru aproximativ aceleaşi judeţe care va funqiona la Orăştie Între anii 1858-1S59
şi va avea menirea să judece diferendele dintre foştii iobagi şi foştii stăpîn,i feudali În problema separării pămînturilor acestora; secretar al Cancelariei aulice transilvănene de la Viena,
Începînd cu 1860-1861, cînd Imperiul habsburgic trece de la absolutiismul resta,umt la
regimul liberal sau constituţional.
0

Documentul este de fapt o scrisoare-raport pe care Dimitrie Moldovan i-o trimite, În
calitate de secretar aulic, mitropolitului Alexandru .Sterca-Şuluţiu de la Blaj, considerat unul
din conducătorii românilor 'transilvăneni, alături de episcopul Andrei Şaguna de la Sibiu.
El prezintă importanţă pentru istoria politică a românilor transilvăneni din anii regimului
liberal. într-adevăr, documentul reflectă speranţele şi dorinţele românilor legate de noul
regim, de a li se permite accesul la puterea politică prin recunoaşterea lor ca naţiune egal
îndreptăţită cu cea a maghiarilor, secuilor şi saşilor. Totodată, oglinde~te şi greutăţile Întîmpinat~ d:: români, pe de o parte datorită neîncrederii şi suspiciunilor ce s-au statornicit din
cauza deosebirilor confesionale între mitropolitul Şuluţiu şi episcopul Şaguna, care i-a Împiedecat să aqioneze unitar, iar pe de altă parte din cauza maşinaţiunilor reprezentanţilor arisincraţiei maghiare şi ai patriciatului săsesc cu trecere la Curtea imperială de la Viena.
Autorul scrisorii-raport formulează o serie de propuneri privind: ailegerea unui cance,1a·r
aulic dintre români; compoziţia şi convocarea Dietei Transilvaniei; proiectele de legi pe
care dicta urma să le discute şi să le adopte, pentru români o importanţă capitală avînd
cel ce trebuia să le asigure recunoaşterea lor ca naţ~une politică; constituirea unor delegaţii
care să prezinte doleanţele românilor referitoare la păstrarea autonomiei Transilvaniei, anularea anexării Partiumului la Ungaria, asigurarea participării ţăranilor cu drept de vot la
alegerea deputaţilor pentru dietă ş.a.m.d. Pentru a-l convinge pe împărat să dea o diplomă
prin care să-i recunoască pe români ca naţiune poliotică, D. Moldovan nu ezită să-l sfătu
iască pe Şuluţiu ca delegaţiile trimise la Viena să-şi proclame ataşamenml lor faţă de dinastia
habsburgică. Sfătuieşte de asemenea ca delegaţiile să se pronunţe şi pentru participarea reprezentanţilor românilor la Reichsrat (parlamentul central de la Viena).
Scrisoarea-raport ne edifică şi asupra profundului ataşament al secretarului au,Iic faţă
de cauza poporului român al cărui fiu era. Acest ataşament îl determiriă să acţioneze şi să
facă tot ce-i sta În putinţă pentru a combate ponegrirea poporului român de către exponenţii
aristocraţiei maghiare şi ai patriciatului săsesc pe lîngă cercurile diriguitoare vieneze. Situaţia
lui de funcţionar inferior al Cancelariei aulice îl obligă însă să acţioneze cu prudenţă, de-
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oa:rece în această c.a:litate nu poseda mei o împU1temie1re din part.ea poporului român. De
astfel de împuterniciri puteau dispune însă cei doi prelaţi cu care este în corespondenţă,
precum şi unii lideri laici ai românilor, printre care-l aminteşte pe G. Bariţ. Lor le cere să
aeţioneze în numele poporului român la Viena pentru a încerca să obţină tot ce era posibil în noua conjunctură politică.
Datorită importanţei lui pentru istoria politică a românilor transilvăneni din anii
1860-1861, documentul, care se păstrează În manuscris la Arhivele Statului din Cluj-Napoca,
fondul Blaj, sub formă de copie (în arhiva personală a lui Alexandru Sterca-Şuluţiu), sub
cota nr. 220, merită să vadă lumina tiparului.
IOANA BOTEZAN

Copie
Cătd

metro[politul]

Şuluţiu

Viena, 6 octombrie 1861
Excelenţă!

Cu epistola din 20 septembrie, rescriindu-mi la a mea din 14, aţi binevoit a pruru
opiniunea despre denumirea a unui cancelar român după pofta noastră, majestatei
anul trecut descoperită, recunosdnd: că pînă cînd nu om avea şi noi oameni, cari
În apropiere de tron să apere cauza şi sentimentele noastre, prin calomniatori o să fim totdeauna Înpedecaţi la ajungerea egalei îndreptăţiri; că şi regimul austriac tocma În interesul
său trebuie să ne apere; apoi să ne recunoască dreptul nostru ca şi a altor naţiuni apăsate
în Ungaria, rezămîndu-să pă 11 milioane în contra celor 4, propăşind pă calea apucată,
aşezînd naţionalităţile în perfectă egalitate politică în care se află maghiarii, asigurîndu-le
limba şi naţionalitatea prin legi pozitive; apoi voiţi ca ideile aceste să le şoptim la oamenii
cei cu influenţă; recunoaşteţi mai Încolo, că ar fi bine ca să fiţi excelenţele voastre amîndoi
aicia în Viena, dar multe circumstări fatale vă reţin; apoi că ca după ce toate s-au hotărît,
nu aţi putea în privinţa trebilor noastre politice face strămutări mai favoritoare, ci ar fi de
lipsă acum cînd ţara fierbe şi lupii umblă înprejurul oilor, ca păstorii să privegheze; apoi că
la fine trebuie să vă pregătiţi pentru Dieta Transilvaniei; mai Încolo, după sunetul epistolei
din 24 sept[ embrie], ca r~script la a mea din 19, v-aţi hotărît părinteşte, că voiţi a veni
la Viena, dacă va veni şi ex[celenţa] sa episcopul Şaguna, şi că l-aţi requirat totodată, că
hotărîndu-să pro sau contra să-mi telegrafieze.
Mai nainte de a răspunde la cuprinsul acestor două epistole graţioase pline de spirit
părintesc şi patriotic trebuie să vă înpărtăşesc de altă parte Înţelesul epistolei ex[ celenţei]
sale b[ aron] de Şaguna de dato 21/9 sept [ embrie] tot ca răspuns la epistola mea din 14,
În care zice Între altele, că nu poate crede, că Cabinetul să denumească astăzi un român de
cancelariu; apoi denumindu-l să-l ţină mult timp; că lipsele noastre sunt reale, care nu să
pot mulţemi prin persoana vreunui dignitariu temporar, ci numai prin legea saneţionată, în
care este garanţia vieţii constituţionale şi a ridicării nevoilor, care ne apasă şi astăzi; apoi
la fine mă provoacă pe mine şi pă ceilalţi confraţi de aicia, ca fiind noi aicia puşi în deregă
torii înalte să ne apropiem de oamenii statului şi a Cabinetului, să stăruim ca promovarea
intereselor naţionale să nu stagneze.
Aceste-mi scrie excelenţa sa la epistola mea din 14 sept[ embrie ], care fu În tot cuprinsul
ei cu aceea tot atunci cătră ex[ celenţa] voastră scrisă, asemenea; apoi la epistola mea din
19 încă nu căpătai răspuns, nici [î]mi telegrafă încă la provocarea excelenţei voastre din
24 sept[embrie].
Eu nu mă îndoiesc nicicum şi nicicînd a recunoaşte profunda şi pătrunzătoarea Înţe
lepciune a excelenţei sale d[ omnul] episcop b[ aron] de Şaguna si că bine calculează cînd
zice: că dacă se va denumi un cancelar de român acuma, mult timp nu va rămîne în acel
post; recunosc şi văd şi eu adevărul, că Cabinetul încă tot numai În aristocraţi îşi razimă
bună
încă în

de
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nădejdea şi azi-mine ar voi a defera lipselor prcferente acelora; în fine, delăturînd românul
credinciios-loial însă fă.r de strănemoşi şi moşi aristocraţi, ar pune În capul ·t1rebiilor un
aristocrat; mai încolo poate că tocma de la dietă ar rezulta alegerea unuia neromân de
cancelar şi ai noştri ar fi delăturaţi. Eu însă pe lîngă toate aceste posibilităţi şi verosimilităţi văd una dobîndă importantă .în denumi,rea unui digru,tariiu provizoriu, că acum apiropiindu-ne prin el făr de sfială şi din chemare de tron, ne cîştigăm credit cerind pentru români
numai aceea ce şi alţi[i] au, apăraţi fiind în contra calumniatorilor şi profeţilor mincinoşi
prin el. D[oam]ne! ce pot cîştiga şi pune la cale b[aronul] Kemeny prin minciunile lui
ca cancelar provizor! Oare un cancelar român acum În ajunul dietei cruţmd interesul tronului, apoi şi [a] altor popoare, nu ar fi plăcut principelui? Da să mergem şi mai departe,
oare lipsele noastre reale nu poftesc reprezentarea lor prin un român? Apoi punem şi posibiilitaitea aceea că deschiderea dietei să se amîne poate peste quartaile semesnre apoi cu privire
la eyenimente din afară, cine ştie pînă cînd, oare nu ar fi bine a Întrebuinţa timpul de
acuma, cînd nădejdea Cabinetului, a Guberniului, a statului Întreg cu privinţă la Consiliul
imperial în romlni îi aşeza tă, să CÎştigăm teren? Să ne vedem şi noi În capul trebilor?
Cum să poate de la noi de aicia cere ca noi să ne apropiem de tron?, cînd cheile uşilor
le păstrează inimicii românilor!? inimicii adevăraţilor patrioţi!! Dar să zicem că neputînd
străbate cu realizarea poftei noastre adevărat patriotice În privinţa denumirii cancelarului
român, să vedem nu sunt alte cauze momentoase pentru baterea la uşa tronului•? - ca să
să împlinească lipsele noastre reale!
Intre propoziţiunile regeşti îi cea prima: înairticulairea naţiunii române.
Noi ştim că baza îndreptăţirii la posturi cardinale au fost În Transilvania religiunile
cele 4; naţiunea română înfiinţîndu--să Dieta să va înarticula, înarticulairea saneţiooa, sancţionarea publica apoi?; apoi amploiaţi cardinali după legile pozitive nestricate, neîntregite
va fi aileşi quod propositionem secondam după religiunile Îna:rticulate-'fecepte mai puţin la
Întrebarea aceasta se va începe cearta, la care noi nu avem teren, că ni-l submină Kemeny
cu aseclile lui.
Da'ce să zic? priviţi la propoziţiunea a doua; de acolo îi scoasă alegerea cancelariului,
gubernatoriului, prezidentului la Tabla regească; oare de ce? Nu ştiu apriat, ci combinez aşa:
că sau s-a lăsat din proiectu[ 1] lui Kemeny la Cabinet cu scop afară şi Cabinetul voieşte
pe viitoriu a denumi dignită\ile aceste făr de alegere; atunci neavînd noi cruciaţi, conţi,
baroni, cu o vorbă aristocraţi, apoi nici capitalişti, o să ne trezim din visul dreptăţii et
egalităţii aşternuţi pă paie; sau tocma Kemeny cu de-a voia nici că le-a pus în propoziţiune
după un plan machiavelistic diabolistic cugetînd tot la uniunea Transilvaniei cu Ungaria!,
:n care caz fiireşte nu ar trebui 51uplenirea posturi,Jor -acestora; eu nu mă î,ndoiesc a cugeta
şi acolo, că ascunzînd Kemeny planul lui acesta secret, o fi zis în Cabinet că să să denumească dignităţile directe de la Curte, care denumire ·apoi la înfiinţarea uniuni[i], care el
o fost pusă Între propoziţiuni, de sine înceată.
Cine cunoaşte pe Kemeny, nu se va îndoi la opiniunea aceasta cu adevărat că Kemenv
mulţumi; el Însă avu influenţă şi la compunerea rescriptului pentru dietă; apoi şi va fi
păstrat el faţă cu tronul Încă vie un remediu, care cine ştie cînd să va ivi la lumină.
Acum să zicem şi aceea, că ungurii nu vor merge la dietă şi aşa fireşte că nu vor alege
deputaţi în comitate şi secuime? Oare nu ar fi bună o pregătire la întîmplarea aceasta pentru
asigurarea noastră? Ce-i pasă lui Kemeny, el pusă ungurii şi saşii 'În picioare şi nouă ne
lasă a alege Între supunere şi Între cum zic ei - reacţiune; ceea ce azi-mîne să va
explica de revoluţiune; noi la multele jertfe pentru tron putem cădea încă supt pedeapsa
dictată de inimicii noştri şi a tronului. Oare cine să le zică aceste principelui, noi? În
starea noastră de aici? Suntem noi chemaţi? Nu om strica cauzei şi mai tarr nefiind de
ni.rne acreditaţi?
A noastră chemare îi a paraliza incit se poate lucrurile inimicilor, cînd vin acele
la pertractare oficioasă, adecă indirecte a-i ajuta cauzei noastre, cînd de altă parte directe
să poate lucra numai prin una deputaţiune naţională.
Să vedem acuma ce scrie Bariţ tot la epistola mea din 19. El s-a aflat pînă acum
la Bucureşti, de unde îmi scrisă În 27 septembrie şi zice că pe lîngă toate, că convorbirea
1

1
Baronul Kemeny Ferenc a rămas şi în 1860-1861 reprezentant tipic al nobilimii
maghiare, care şi În 1848 a militat pentru uniunea forţată a Transilvaniei cu Ungaria
împotriva voinţei majorităţii româneşti a populaţiei ei, exprimată cu ocazia celei de a doua
adunări de la Blaj din 3/15 mai 1848.
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ar fi cu totul de lipsă; neavînd Însă cheltuielile trebuincioase nu poate veni; mc1 nu ştie
venive-ţi excelenţiile voastre, după ce de 12 ani Încoace multe cerurăm, însă mai nimic nu
.:;ăpătarăm; anume şi în cauza sinoadelor ni să pusără muLte piedeci; mai încolo zice că
acum acasă încă este lipsă pentru pregătiri la dietă şi că la Viena au rămas numai întrebarea regaliştilor; apoi că s-a proiectat adunarea comisiunii permanente, care apoi va vedea
ş1 pentru trimiterea unei deputaţiuni la Viena sau ba. Importanţa acestei opiniuni a excelenţiilor voastre şi a fratelui Bariţ [î]mi este sanctă; voiesc însă a lua toate obieci<:le În
pertractare de-amănuntul; şi după ce excelenţa voastră cu epistola din 30 septembrie [î]mi
scrieţi, că după ce excelenţa sa b. Saguna s-a decla·rat În epistola din 29 că nu poate veni,
apoi nici excelenţa voastră nu veniţi opăcindu-vă tocma una boală; mă grăbesc a vă comunica opiniunea mea despre rescriptul pentru die,ă expediat la Guberniu; apoi- cum s-a1 putea
repara neajunsurile În rescriptul acesta:
1~. Rescri,Ptul fu compus apoi mai tîrziu reparat cum zisei mai naintc în timpul acela
dnd era Kemeny la Viena; consiliariul Kabos îi addictul lui Kemeny cel mai de aproape
~i ascuhătoriu; şi după ce la Curte lăsară afară uniunea, adică Întregirea proiectelor lui
Deak şi a dietei din Ungaria, care ar fi stat ca piedecă la Întrebarea şi transmiterea în
Reichsrath, conlucrară a pa.raleriza cauza noastră ~n acolo mod, ca rcligiunile noastre să
îie lăsate afară din propoziţiunile regeşti; cea mai ardentă lipsă este dară ca comisiunea
noastră permanentă deloc să să adune şi consultîndu-să să să roage de împăratul, ca În
rescriptul cătră Status et ordines, care fireşte Încă nu-i expcMat, să să bage Între propoziţiuni
)i anicularea religiunilor noastre amîndorora; şi dacă nu trimite deputaţia această rugare, să
să trimită din sesiunea comisiunei, prin un sc<:retariu a comisiunii, directe la împăratul.
Indrăznesc a vă face totodată atent: ca În rugarea aceea nicicum să nu vorbiţi de a patra
naţiune, apoi a cincea şi a şasea religiune, ci numai despre înarticularea naţiunei române
şi rehg1unc1 greco-catolice ş1 greco-orientale; vom vedea apoi noi cindva cum să clasificăm
naţiunile şi religiunile Ardealului; a ne cere noi în clasificaţiune, ar fi neoportun.
2°. Tot euri[ e ]roii acelra, a.decă secretari ul comisiunii, să aducă altă petiţiune catra 1mpăratul, În care sub provocare la petitiunea noastră din 10 dec[ embrie] 1860 şi după ce
acum postul de cancelar este vacant, de altă parte gubernator şi prezident a Tablei regeşti
unguri sunt, În Universitatea din Sibiu domneşte un sas viclean, apoi după ce dignităţile
de cancelar, gubernator şi prezident a Tablei regeşti sunt lăsate afară din propoziţiunile
regeşti, .ap01_ ~taţiunea de cancelar ~ici magyar, sas c~ :cita sinceritat~ şi alipire cătră tro!l
nu ar 1mplini-o ca tocma un roman, care nu poarta m cuget asuprirea celorlalte naţiuni,
c-i numai împărtăşirea drepturi'1o1r lor cu românii, pe cînd un ungur şi sas air l,ucra tot
numai În interesul privilegiaţilor vechi; să denumească un român anume pe Pop, care nici
că ar face un post gigantic fiind el acum consiliariu de Curte.
3°. Totodată secretariul acela să aducă şi a treia declaraţiune a comisiunei: d naţiu
nea română dacă să va mîngăia În postulatele e1 ca una naţiune credincioasă dinastiei şi
Imperiului Austriac, va conlucra într-acolo ca integritatea imperiului să nu să pericliteze;
că cu toată căldura aşteaptă momentul acela cînd cu celelalte naţiuni a monarhiei să să
consulte despre delăturarea primejdiilor ameninţătoare şi recuno~cînd sancţionea Diplomei
din 20 octombrie 1860; apoi cu privire la patentul din 26 februarie va trimite încît să
cuvine din partea ei oamenii ei în Consiliul imperial de la dietă - sau prin alegeri imediate numai să nu fie opăcită prin maşinaţiunile acelor pînă acum privilegiaţi, fiind
acestea de factu prin mijlocirea cancelarului Kemeny în capul trebilor reaşezaţi; . pentru
aceea să deschidă cale cercurilor române, denumind capi noi cari să le organizeze de nou
pe baza Diplomei din 20 octombrie, deschizînd calea tuturor îndreptăţiţilor.
4°. Să aducă şi a patra petiţiune unde să să înşire toate pînă acum de diverse deputaţiuni române aduse gravamine; apoi să să ceară ca în un timp scurt să să aştearnă treaba
majestăţii sale spre hotărîre.
5°. Să să aducă şi a cincea petiţiune, în care să să zică, că după ce Solnocul, KrasnaKovar, nobis in auditis s-a luat de la Ardeal apoi Zarandul încă îi în periclul acesta, pe
lingă toate că încă nu s-a încorporat În Ungaria, să fie şi aceste jurisdicţiuni chemate la
dieta Ardealului, ca acolo să-şi deie şi ei a lor liberă declaraţiune.
A 6-a petiţiune: fiindcă ţăranii de prin satele depărtate nu au destule spese, ca să concurgă la locul pretorial, unde poate s-ar ţine conscrierea şi votizarea 2-3 zile cu scop ca
să-i vază depărtaţi de la locul alegerii, şi aşa amînîndu-să actul alegerii, cu venitu[!] cu
mersu[!] poate şi cîte 6-8 zile, apoi privind şi la apropierea iernii, cînd doară prin locuri
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pretoriale tocma şi quartirile li s-ar denega cu scop ca să rămînă numai Înpotrivnicii la
alegerea deputaţilor, să să aeară: ca să se facă cercuri de alegere, apoi să să defigă ide
acele locuri, unde toţi îndreptăţiţii cu uşurinţa să poată concurge la dreptul alegerii.
Aceste prin excelenţiile voastre cu grabă şi cu efect s'ar putea acia mijloci; dacă însă
nu puteţi veni, trimiteţi postulatele aceste din comisiunea permanentă pri,n un sccretariu
ca euri[ e] r.
Dar să vedem şi să calculăm şi la întîmplarea aceea fatală; că Încurcîndu-să trebile
şi din a:fară şi innodîndu-să şi acele dinlăuntru nu a veni treaba la dietă; atuncea rămînem
numai cu rescriptul cătră Guberniul transilvan.
Să zicem însă că Austria reiasă cu cauzele din afară.
In oazul aces.ta trebile cele dinJăuntru totd.eau/Il'a s-or cam regu,lian: după plac, de nobis
sine nobis; aşa va fi poate şi pă viitoriu; apoi modeştii români pot aştepta iară decenii.
Să zicem nu reiasă încurcat cu confuziunile din afară şi dinlăuntru, a trebui a să
consulta cu dignitari magnaţi etc. Aceşti ştiură pune totdeauna condiţiuni pentru ei favoritoare. Mai calculăm şi materialişti tocmai şi din naţiunea noastră română, (Zeule cum pără
siră Iosiceştii, Nalaţieştii şi Nopceştii interesul naţional) şi o să să trezească naţiunea făr
de garanţie.
Nu ne trebuie nouă garanţie faţă cu popoarele vecine, conlocuitoare; garanţia există
În trupul cel moral român, care dacă a existat pînă acum este semn că nu va peri; Însă
numai de aceea suntem ia.iicia, ca să nu perim? Nu avem noi o ichema:re mai import'alnită?
a conlucra şi noi la fericirea continentului nostru?, a fi şi noi un popor politic cu patricii
noştri În frunte? cari să nu să mai sfiască cu dulceaţă a să numi român?
Dar loiali cum suntem - ceea ce făr de păstrarea principiului monarhic am deveni
În periclu - trebuie să ne asigurăm, să cîştigăm garanţie de la monarhul, care bun de
natură ar putea fi sedus azi de un Kemeny, mine de un Rosenfeld 2, poimîne de un Bach.
Aşadară, În delipsă de una garanţie de la monarhul, ne trebuie una Diplomă, În care
monarhul recunoscînd meritele noastre ce adunarăm faţă cu toţi antecesorii lui, apoi faţă
şi cu el, să ne recW1oască de una naţiune politică, să ne recunoască ca naţiune română,
dindu-ne prilegiu de dezvoltare În toate ramurile vieţii noastre naţionale, supt un trup
naţional, declarîndu-ne de maturi spre privegherea asupra intereselor noastre sociale şi religionare, aşezîndu-ne în dreptu[!] legislatoriu despre interesele comune a patriei cu celelalte
naţiuni colocuitoare supt scutul său apărătoriu, în contra abuzurilor ce una sau altă naţiune
ar voi a Întreprinde. Una asemenea Diplomă ne-ar asigura la tot evenimentul.
Apoi nu s'ar mai Încumeta Guberniul şi Cancelaria a ne mai infera cu multe şi mai
multe imputări şi am avea şi noi interes pentru apărarea tronului, care ne-ar apăra şi pă
noi; şi aceste ar trebui prin deputăţie; şi dacă deputăţia nu vine, prin comisiune; fireşte că
diploma ar trebui În proiect subşternută majestăţii sale.
Aceste ar fi excelenţă obiectele lucrării unei deputaţiuni, În capul căreia v-aţi afla
excelenţiile voastre, capii ambelor biserici a noastre.
Mai am încă a memora: că în cele 2 districte ale noastre, apoi În comitatele unde
avem comiţi români - adecă În Alba de Sus, în Zarand şi Cetatea de Piatră - deloc
cum s-a dat rescriptul convocatoriu să să apuce de alegerea deputaţilor, ca noi românii să
fim cei dintîi cari ascultă vorba tronului.
Apoi să se deie instrucţiunea la aleşii deputaţi ca:
1°. Pînă nu să articulează, sanqionează şi publică naţiunea română şi religiunile ei,
pma atunci Ia alte Întrebări să nu să lase.
2°. Alegerea dignitarillor să o fa.că nu după proporţia La religioo.e, ci după proporţia
la naţiune: română, secuia, maghiară şi sasă.
3°. Să să declare pentru uamiterea la Reichsrats.
4°. Pînă la reviziunea legilor civile şi penale să rămînă legile austriace În valoare.
5°. Pentru reviziunea să se denumească deloc una deputaţiune regnicolară, a care1
proiecte după închiderea dietei - la a doua - în un an deschizînda dietă, să să subştearnă
dietei.
2

Baronul · Karl Ludwig Rosenfeld a fost în 1848 antiunionist, iar la 1860-1861
reprezentant al saşilor la Cancelaria aulică a Transilvaniei de la Viena. ·
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Quoad Reichsrath am de a observa: că de la declararea în favoarea lui atîrnă întărirea
dezvoltarea noastră naţională; dieta Ungariei s-a dat de totul de gol şi îi văzurăm dinţii,
cu care voieşte să ne mînce limba şi inima 3 •
Lingă tron şi cruţînd interesele lui vom fi şi noi apăraţi.
Acesta în scurt îi Credeul meu politic de astăzi.
Mai încolo mai bine voiesc a mă Înţelege despre împărţîndele necazuri, decît a purta
necazurile consultate şi hotărîte de asemenea factori ca poporul nostru. ln fine ne vom
apăra ca celelalte naţiuni aproporţiune să poarte greutăţile cu noi. Acesta ar fi rezultatul
Reichsrath-ului, să ne declarăm dară pentru el.
Deunadată mă restrîng la opiniunea aceasta şi cugetaţi: că numai şi singur fericirea
dulcei mele naţiuni [î]mi stă ziua şi noaptea Înaintea ochilor şi în tot cugetul meu, în
toată vorba încă este descoperirea inimei mele.
Excelenţele voastre sunteţi însă mai versaţi în cauzele noastre naţionale, religionare;
dacă ştiţi şi aţi găsit alte căi mai favoritoare, alte mijloace mai sigure spre fericirea poporului
nostru, luaţi În nume de bine voinţa mea plină de sentimente curate, sincere şi mdreptaţi
acolo unde mintea mea nu a ajuns.
D[umne]zeul puternic să ne îndrepte pe toţi la un cuget şi inimă spre exoperarea
fericirii poporului nostru cel nestricat, care necăjit ca aurul în fundul minelor de ape şi
vînturi rele nu luă asupra sa nici una regină, ci stă în origina sa primitivă primită de la
şi

împăratul Împăraţilor.

Dimitrie Moldovanu m.p.

A DOCUMENT FROM THE YEAR 1861 CONCERNING THE STRUGGLE
OF THE TRANSYL VANIAN ROMANIANS FOR POLI TICAL RIGHTS
(Summary)
The document, a copy from the original, is to be found În the State Archives of
Cluj-Napoca, Blaj collection, the private archives of the archbishop Alexandru Sterca-Şuluţiu,
C.N. 220. lt is a letter sent to the archbishop by Dimitrie Moldovan, then a secretary
at the Imperial Chancellery of Transylvania in Vienna. Moldovan's report is important
because it reflects the hopes and desires of the Romanians in connection with the new
liberal regime installed by the Imperial Diploma of October 20 1860, from which they
expected politica! rights, their rec;:ognition as a nation of equal rights with the Hungarians,
Szeklers and Saxons.

3
Autorul se referă la maşinaţiunile liderilor aristocraţiei maghiare din dieta Ungariei,
care În 1861 s-a opus noului regim şi a cerut recunoaşterea legilor. votate de reprezentanţii
ei În 1848, inclusiv cea a uniunii Transilvaniei cu Ungaria fără a se fi pronunţat transilvănenii Înşişi; atitudinea ei obstrucţionistă a şi determinat autorităţile de la Viena să o
abroge după cîteva săptămîni de activitate.
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Venirea la putere a guvernului lui K. Tisza are ca urmare imediată aplicarea de legi
menite să înăsprească politica de deznaţionalizare şi să înlărure cu desăvîrşire orice participare· fo. viaşa economică, poli'l!ică şi cuilirurală a româniilor din imperiul aiustiro-um.gM. Este
perioada elaborării unor legi electorale prin care masa mare a poporului român era exclusă
de la vot, urmărindu-se preponderenţa în exercitarea drepturilor politice În stat a moşierimii
şi burgheziei maghiare 1•
1n această perioadă de mari frămîntări politice şi sociale din dubla monarhie intră
generalul Traian Doda în lupta pentru apărarea drepturilor social-politice şi cultural-economice ale românilor bănăţeni. La 28 martie 1873 este ales preşediJnte al Reprezentanţei regimentului confiniar Nr. 13 bănăţean 2 , iar mai tîrziu preşedinte al Comunităţii de avere3,
funqie În care a desfăşurat o vastă şi neobosită activitate pentru Împărţirea dreaptă a
pămînrurilor_ ce aparţinuseră grănicerilor. Odată cu înfiinţarea comilatului Severin În locul
fostului teritoriu confiniar militar pe baza legii din 1873 4 Încep şi pregătirile pentru alegerile de deputaţi dietaJ.i - alegeri fixate pentru luna ianuarie 1874 5• Ca urmare a străda
niilor sale în favoarea românilor bănăţeni, locuitorii comitatului Severin îl aleg ca deputat
pe Traian Dada în cea mai mare circumscripţie electorală românească din Ungaria8• Incepînd cu 1874 a fost ales ca deputat în Dieta maghiară, fiind unul dintre deputaţii români
care au apărat cu dîrzenie drepturile poporului lor7 • încă de la începutul activităţii sale
politice, Doda a arătat calităţi deosebite, pregflant desprinse din discursul rostit În adunarea
alegătorilor din circumscripţia Caransebeş În 26 noiembrie/8 decembrie 187 3 discurs ce
8
reprezinta un adevărat program politic pentru românii bănăţeni • Cu acest prilej Traian
Doda şi-a expus ideile ce vor sta la baza Întregii sale activităţi politice de apărător al
intereselor naţiunii. Doda declară că se va Împotrivi oricăror măsuri ale guvernului „care
lovesc în interesele poporului". A arătat nemulţumirea popoarelor subjugate din monarhia
dualistă, cauzată de lipsa unei legi corespunzătoare a naţionalităţilor, bazată pe egala îndreptăţire a acestora în stat. Referindu-se la legea naţionalităţilor în vigoare, Tr. Dada arăta
că aceasta este nedreaptă şi trebuie modificată În aşa fel ca fiecare naţionalitate să găsească
1 1872 legea presei, ce urmărea condamnarea acelora care prin scrisul lor demascau
caracterul opresiv al regimului burghezo-moşieresc maghiar; 1872 - desfiinţarea regimentului
confini.u- Nr. 13 bănăţean, 1878 - legea prin care se instituia obiectwl de agitaţie împonriva
naţiunii, 1883 - legea şcolară a lui Trefort etc.
2 A. Mar,chescu, Grănicerii bănăţeni şi com1mitatea de avere, Cairansebeş, 1941, p. 312.
3
Idem, p. 333. Primul comitet ales de adunarea constituantă la 19 decembrie 1879
desemnează ca preşedinte pe generalul Traian Doda, funqie pe care o deţine pînă în 1888.
4 T. V. Păcăţian, Cartea de aur, VI, 1910, p. 225.
5 / dem, p. 260.
8
In circumscripţia electorală a Caransebeşului erau 6464 alegători; vezi şi Foaia Diecesană, nr. 51 din anul 1886, p. 8.
7 A fost ales consecutiv în anii: 1875, 1878, 1881, 1884 şi 1887.
8 A. Marchescu, op. cit., p. 357.
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în ea garanţia existenţei şi dezvoltării sale, să cuprindă în esenţă egala îndreptăţire a naţio
din imperiu. Referitor la legea învăţămînru.lui, subliniază necesiltatea modificăirii
ei; .,ca fiecare naţionalitate să aibă dreptul să-şi instruiască şi dezvolte tineretul În limba sa
maternă•. Doda face apoi referiri la starea financiară a imperiului, la ruina bugetului statului al.15tro-ungar, care trebuie echilibrat prin reorganizarea întregului sistem financiar şi
administrativ, printr-o judicioasă gospodărire şi nu prin „apăsarea poporului cu noi impozite"9. Programul, în tot cuprinsul său, demonsttează nemulţumirea naţiunii române, majoritară în Transilvania, faţă de legile votate de guvernul maghiar, legi prin care se ridica
o barieră de netrecut în faţa năzuinţelor românilor spre o viaţă mai bună.

nalităţâJor

Desfiinţarea confiniului militar a prilejuit adîncirea nemulţumirii românilor din cuprinsul comitatelor Caraş şi Severin nou înfiinţate, fapt care a constituit obiectul a numeroase memorii şi proiecte de rezoluţii prezentate de deputaţii români În Dietă. Astfel, În
şedinţa din 21 februarie 1874 deputaţii Traian Doda, Vincenţiu Babeş şi Lazăr Costiei prezintă un proiect de rezoluţie În care sînt demascate şi condamnate abuzurile şi ilegalităţile
autorităţilor din cercul electoral Panciova10 • La 11 iunie 1874, Doda, alături de deputaţii
V. Babeş, L. Costiei şi M. Polit, înaintează Dietei un proiect de rezoluţie în 11 puncte
în care se subliniază cererile juste ale populaţiei din fostul confiniu militar, cerindu-se
printre altele respectarea limbii şi a datinilor existente, revizuirea legii naţionalităţilor, dcmascîndu-se În acelaşi timp abuzurile şi metodele de constrîngere la care erau supuşi învă
ţătorii ca urmare a aplicării legii lui Trefort 11 • Activitatea politică a lui Dada este orientată de concepţia politică generală a Partidului Naţional Român din Banat. Acţiunile sale.
programul său radical pentru acele vremi demonstrează însă că el a ţinut să fie nu alesul
unui grup sau partid politic, ci „primeşte candidatura numai şi numai din partea poporului" 12 .
Deşi a fost ales deputat în Dietă de 5 ori consecutiv, nu îl găsim niciodată luînd cuvîntul
la dezbateri; În schimb este alături de semnatarii memoriilor adresate Dietei şi curţii de la
Viena, fiind solidar cu toa.te acţiunile ce vizau problema naţională a româ.ni,lor şi a celorlalte naţionalităţi din imperiul austro-ungar. Aceeaşi atitudine de adeziune a avut-o Traian
Dada şi faţă de cuvîntarea şi poziţia deputatului Sigismund Borlea, expusă În şedinţa Dietei
din 4 decembrie 1876 În problema şcolilor româneşti, cu referiri directe la problema gimnaziului din Caransebeş, care sublinia că: ,,onoratul guvern (maghiar - n.n.) a primit încă
din 1874 inviaţiune de la supremul Ioc, ca În Caransebeş unde românii sînt mai numeroşi,
să ridice gimnaziu cu atît mai vîrtos, că acolo edificiul făcut pe banii românilor stă gata,
şi nu mai reclamă spese. Dar totuşi acel gimnaziu pînă astăzi nu fu ridicat şi nu există" 13 •
Neparticiparea lui Dada la dezbaterile ce aveau loc în parlamentul maghiar ne determină
să ore.d.em că această atimdine urmărea în rea:lii.a;te boicotarea măisurifor Dietei, că Doda
a ajuns la aprecierea justă că parlamentul maghiar este un instrument politic de asuprire
naţională şi socială, că deciziile acestuia servesc .interesele claselor dominante ş1 nJ interesele naţiunii române şi ale celorlalte naţionalităţi din imperiu.
Desfiinţarea

comitamlui Severin la 20 noiembrie 1880, ca urmare a unei deficitare

administraţii din partea oficialităţilor de stat şi a faptului că „m comitatul Severin se află

indivizi cu aplecare de a ag~ta in COilltra sistemului constituţional", o putem ronsidera şi ca
9

Idem, p. 357-361.
T. V. Păcăţian, op. cit., p. 274.
Idem, p. 316-320.
A. Marchescu, op. cit., p. 359.
13 T. V. Păcăţian, op. cit., p. 603.

10
11
12
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o măsură politică luată de guvernul Tisza de a înfrînge rezistenţa românilor de a1c1, unde
guvernul nu a putut niciodată să-şi pună contracandidatul pentru alegerile În Dietă 14 •
După unirea forţelor politice româneşti din Banat şi Transilvania În 1881 într-un
singur partid - Partidul Naţional Român - cu program unic d« luptă,· s-a stabilit ca
pentru Transilvania poziţia românilor cu drept de vot să rămînă rezistenţa pasivă, iar pentru
alegătorii din Bana·t şi părţile ungurene se recomanda oportunitatea participării la alegeri;
deputaţii aleşi să dea expresie în parlament gravei situaţii în care se află naţiunea română
şi să lupte cu toate forţele pentru revizuirea legilor În vigoare, adică pentru interesele
naţionale 15 • începînd din anul 1885, P.N.R. va trece la iniţierea unor ample campanii prin
care să se facă cunoscut opiniei publice asuprirea la care era supusă naţiunea română din
imperiul austro-ungar. La conferinţa P.N.R. ţinută la Sibiu în 7 mai 1887 s-a hotărît adoptarea tacticii pasiviste pentru întregul partid, cu menţiunea Însă că se pot face excepţii în
privinţa participării la alegeri numai cu ştirea şi permisiunea comitetului central al panidului10. Adoptarea pasivismului la alegerile din 1887 a avut drept rezultat că dintre cei
4 candidaţi români din Banat şi Crişana: V. Babeş la Sasca Montană, Tr. Doda la Caransebeş, Gh. Popovici la Şiria şi Petru Truţia la Baia de Criş, cărora comitetul central al
P.N.R. le-a încuviinţat participarea la alegeri, să fie ales deputat „cu aclamaţiune" numai
Traian Doda, ceilalţi trei rămînînd „în minoritate faţă de candidaţii altor partide maghiare" 17. Noua situaţie creată echivala cu suprimarea drepturilor şi libertăţilor politice ale
unui întreg popor, determinîndu-1 pe Dada să refuze intrarea şi participarea la lucrările
Dietei. Doda Însă nu s-a mulţumit doar să refuze participarea sa ca deputat la lucrările
parlamentului maghiar, ci a subliniat atitud1nea sJ. În scris, făcînd astfel cunoscut opmlCI
publice din imperiu cuvîntul său de protest Împotriva politicii promovate de clasele conducătoare maghiare. Astfel, în scrisoarea adresată preşedintelui Dietei la 10 octombrie 1887 18 ,
dt şi în cuvîntarea ţinută în faţa alegătorilor din cercul electoral Caransebeş la 12 octombrie
acelaşi an 19 , Doda face un adevărat rechizitoriu la adresa politicii de împilare naţională
promov31lă de g,uvernul austro-ungM. Astfel, Traian Doda sublinia: ,,politica statului a
fost condusă cu tot mai mare hotărîre într-o direcţiune care şi pînă aici a fost foarte
stricăcioasă intereselor naţionale ale poporului român, iar În urmările sale ameninţa cu
nimicirea vieţii şi dezvoltării naţionale pe poporul român" 20 • Iar mai departe arăta: ,,cu aş
fi În Dietă singurul reprezentant naţional al întregului popor român şi Între 413 deputaţi
singur eu aş avea sarcina de a reprezenta şi validita interesele naţionale ale aproape 3 milioane de cetăţeni, interese greu vătămate şi foarte serios ameninţatc" 21 • Precizîndu-şi poziţia, Dada arăta: ,,eu nu voi lua parte la dezbaterile dietei, nici nu voi dezice de mandatul
meu de deputat" 22 • În scrisoarea către ailegători, Doda, după cc îşi justifid ati mdinca,
atrăgea atenţia că „Astăzi cauza naţiunii Întregi, ba mai mult, onoarea naţională a poporu14
Idem, p. 912. Proiectul de desfiinţare a comitatului 'Severin a fost pus în discuţie
În şedinţa din 22 nov. 1880, proiect combătut de deputatul român George Ioanoviciu.
Acesta nu a fost de acord cu ministrul de interne care afirmase că „populaţia din comitatul
Severin nu ar fi În stare să compună din oameni proprii o reprezentanţă comitatensă".
Ioanoviciu arăta În continuare că „dacă membrii municipali din Severin pot să-şi spună în
Lugoj durerile, trebuie să presupunem că o pot face aceasta şi în Caransebeş, în adunarea
municipală a comitatului Severin". Deputatul român votează împotriva proiectului de lege.
15 Vezi pe larg În T. V. Păcăţian, op. cit., VII, p. 39 şi Uilffi.
1G Idem, p. 319 şi urm.
17 Idem, p. 354.
18 Idem, p. 358-360.
10 Idem, p. 360-361.
20 Idem, p. 358.
21 Idem, p. 359.
22 Ibidem.
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lui român este în joc, a poporului, care prin uneltirile măiestriei şi ale forţei, scos din
toate poziţiunile constituţionale şi-a găsit ultimul refugiu în al vostru cerc electoral . • . De
aceea vă zic . . . fiţi bărbaţi şi repet să nu pierdeţi din vedere, că astăzi chemaţi sînteţi
a apăra onoarea şi demnitatea naţiunii"~ 3 • Pe temeiul legii din 1876 art. 39, preşedintele
camerei ungare i-a solicitat generalului Traian Dada ca în termen de 15 z.ile să-şi prezinte
credenţionalul, căci în caz contrar cercul său va fi considerat vacant şi se va ordona o nouă
alegere. La această provocare Dada a răspuns: ,,pe baza legii din 1874 cap. 86, art. 33
calitatea de deputat este independentă de orice condiţie ulterioară, prin urmare este pe deplin independentă de prezentarea sau neprezentairea credenţionalului şi este validă din momentul precis, determinat prin lege" 24 • La 10 decembrie 1887 Dada a fost chemat în faţa
comisiei de incompatibilitate, dar a trimis doar o scrisoare în care arăta Între altele: ,,susţin
cu fermitate şi azi acea declaraţie (din 10 oct. - n.n.) conform căreia nici la deliberările
camerei nu particip, nici mandatul nu mi-l depun"~:;_ Pentru atitudinea sa plină de demnitate naţională, generaaul Traian Dada a primi.t numeroase scrisori de adeziune din toa,re
părţile ţării locuite de români, iar alegătorii săi Întruniţi într-o conferinţă la Caransebeş
la 1 decembrie 1887 au votat o scrisoare de aderenţă ce a fost înmînată paitriotului român.
Doda le răspunde: ,,Scopul meu a fost, să deştept pe români şi totodată ca vaietele noastre
să străbată pînă la locurile cele mai înalte, ca să vadă şi Majestatea Sa, că nemulţumirea
noastră este mare şi că suferinţele noastre au ajuns de nu le mai putem suporta, penrtu că
dacă eu, ca general, care am sîngerat pentru tron şi patrie, sînt silit să fac aceasta, atunci
trebuie să fie ceva putred În Împărăţia noastră şi trebuie luate mijloace spre sanarea rău
lui"~6. Urmarea acestor aqiuni curajoase şi demne ale lui Dada a fost că în şedinţa din
11 ianuarie 1888 comisia de incompatibilitate şi-a prezentat· raportul prin care mandatul
deputatµlui Dada „se declară nimicit şi se dau dispoziţii pentru o nouă alegere de deputat
în cercul electoral Caransebeş" 27 •
In ziua de 8 februarie 1888, cînd are loc alegerea de deputat În Caransebeş, 4500 de
participanţi, ovaţionÎndu-1 mai Întîi pe Dada în faţa locuinţei sale şi apoi pe deputatul
Mihail Popovici, propus la recomandarea lui Dada în Înţelegere cu frunraşii alegătorilor şi
ai P.N.R., ,,deputatul cu o mulţime de popor, cu muzica În frunte, s-au deplasat la cancelaria lui Trai an Dada, unde poporul a făcut o ovaţiune neaşteptată generalului, care a
vorbit poporului Îndemnîndu-1 şi În viitor la solidaritate" 28 •
In urma Înţelegerii cu ceilalţi fruntaşi ai P.N.R., nici deputatul M. Popovici nu a
intrat În dieta ţării şi astfel cercul electoral al Caransebeşului a rămas şi pe mai departe
nereprezentat în Dietă. La fel ca şi Dada, şi M. Popovici a adresat preşedintelui parlamentului o scrisoare În care sublinia printre altele că „poziţia este determinată de greşita politică de stat", şi că Într-un corp reprezentativ în care poporul român nu are loc, nu
poate să aibă loc nici unicul său reprezentant: ,,nu pot participa nici la deliberaţiunile sale,
dar nici mandatul nu mi-l pot depune şi astfel nici nu mă simţesc pus în poziţiunea de
a-mi prezenta În regulă credenţionalul" 29 • Preşedintele camerei procedează la fel ca În cazul
Doda, so,licită prezentarea credenţ:ionaJului în termen de 15 zile şi apoi raportul să fie
trimis în faţa comisiei de incompatibilitate. La 5 mai 1888 comisia propune şi dieta decide
„nimicirea" mandatului deputatului român M. Popovici şi se iau măsuri pentru noi alegeri
23
24

25
26
27

28

29

Idem, p. 361.
Idem p. 362.
Idem'. p. 365.
Idem, p. 366.
Ibidem.
Foaia Diecesană, an. III, nr. 5, 1888, p. 5.
T. -V. Păcăţian, op. cit., VII, p. 371.
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În cercul electoral Caranscb~ 30 • La alegerea a treia de deputat la Caransebeş a fost ales
Lajos Mocsary, om politic maghiar cu vederi Înaintate. Prin „alegerea... lui Mocsary,
românii din cercul electoral al Caransebeşului au voit să dea dovadă, că ei nu sînt duşmani
ai poporului maghiar, ci numai ai si~temuJui de guvernare, mwgurat În paitrra lor, ai politicii maghiare de stat. Un gest frumos pe care politicienii maghiari nu l-au Înţeles, ori nu
au voit să-l Înţeleagă" 31 •
In 1888 autorităţile maghiare i-au intentat lui Doda un lung proces de presă, motivarea
fiind conţinutul insti.ga,tor Ia revo1tă Împotriva ordin.ii de stat aJ celor două deda:raţii;
proces la finele căruia tribunalul din Arad îl condamnă la 2 ani Închisoare şi la o amendă
de 1000 florini 32 • Ziarele româneşti din Transilvania şi Banat au acordat o atenţie deosebită
acestui proces politic al generalului, comentînd pe larg atitudinea patriotică şi plină de curaj
a acestuia, exprimîndu-şi indignarea faţă de pedeapsa dată de tribunalul din Arad 33 • Traian
Doda., bolnav fiind, nu s-a putut prezenta în faţa vribrunalului, iar cei caa-e l-au judecait nu
i-au dat posibilitatea să se apere nici prin intermediul unui avocat. Va adresa Împăratului
Francisc Iosif un memoriu prin care cere revizuirea procesului 34 • Intervenţia la împărat
se soldează cu sistarea procesului şi a pedepsei35• Procesul de presă intentat generalului
Doda a determinat, ca urmare a semnificaţiei pe care a avut-o, o serie de procese împotriva ziarelor care au publicat şi comentat articolele ce condamnau atitudinea guvernului faţă
de naţiunea română în general şi fată de Doda În spccial36•
Activitatea desfăşurată de Traian Doda între 1874-1888, acţiunile foi curajoase au
făcut ca prestigiul său să crească considerabil si să fie considerat unul dintre reprezentanţii
de seamă nu numai ai idealurilor grănicerilor bănăţeni, ci a1 tuturor românilor din imperiul
austro-ungar.
Istovit de puteri şi bolnav fiind, se stinge din viaţa la Caransebeş, la 4/16 iulie 1895.
Pe drept cuvînt se sublinia la moartea sa că g~neralul Traian Doda a fost „bărbatul care
a deşteptat simţul naţional În acest colţ de ţară ... , în care s-au concentrat toate aspiraţiile
noastre, care a fost idealul năzuinţelor noastre" 37 •
PETRU BONA
TRAIAN DODA -

KXMPFER FOR DIE NATIONALEN RECHTE DER
BANATER RUMANEN
(Zusammenfassung)

Markante Personlichkeit des Banats, Traian Doda entfaltete eine rege Aktivitat als
Abgeordneter im ungarischen Parlament · zwischen den Jahren 1874-1887 fUr die Verteidigung der politischen und nationalen Rechte der Rumănen aus Transsilvanien und Banat.
Kampfer fUr nationale Gleichberechtigung, Achtung des nationalen Wesens, der Sprache
und Kiultur jeder Nation im Rahmen des osterreichisch-ungarischen Kaiserreichs, Traian Doda
wurde einer der fiihrenden Politiker cler Rumănen.
Seine wiirdevolle nationale Stellungnahme, seine Handlungen im Jahre 1887 eroffnen
neue Wege den rumanischen Kămpfer fiir politische und nationale Rechte, fiir die Vereinigung Transsilvaniens mit Rumănien am 1 Dezember 1918.
30
31
32
33

Idem, p. 373-374.
Idem, p. 374.
Vezi mai pe larg în A. Marchescu, op. cit., p. 373 şi urm.
•
Dintre materialele publicate se remarcă cel al lui Al. Mocioni din ziarul „Lumină
tonuI" ce apărea la Timişoara şi care demonstra că procesul este lipsit de orice temei juridic.
34
Vezi În întregime conţinutul memoriului la T. V. Păcăţian, op. cit., VII, p.
388-392 şi A. Marchescu, op. cit., p. 374-379.
35 T. V. Picăţian, op. cit., VII, p. 392-393 ..
36 Vezi Foaia Diecesană, nr. 8, 14, din 1888.
37
Foaia Diecesană, nr. 29/1895 din 16/28 iulie, p. 1-2.
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APORTUL FEMEILOR DIN TRANSILVANIA
LA MIŞCAREA MEMORANDISTA

În dezvoltarea m1şcarn cultural-naţionale a românilor din Transilvania la sfîrşitul secolului al XIX-iea un real aport l-a adus activitatea pe tărîm cultural-politic organizată
şi susţinută de femei.
Incadrată în

curentul ce se manifesta pe plan internaţional În secolul al XIX-leat,

mişcarea femeilor din Transilvania pentru emancipare naţională şi culturală, pentru propria

lor emancipare s-a manifestat sub felurite aspecte.
Ele au cautat prin diferite mijloace să se ridice la gradul de Înţelegere a situaţ1e1
politice existente în Transilvania vremii, urmărind în primul rînd să învingă greutăţile
întimpinate în propria lor educaţie cuJ.mral-pol~tică. Un rol imporitant În acest sens l~a avut
activitatea desfăşurată, fie În cadrul reuniunilor de femei, fie cu diferite ocazii legate de
evenimente din viaţa politică şi culturală a Transilvaniei.
Create la început cu scopul de a înfiinţa şcoli şi cămine pentru fete, de a educa
de a încuraja porwl naţional, literatura, muzica, industria casnica, reuniunile de femei ajung treptat tot atÎtea focare de răspîndire a culturii şi literaturii române,
de ,cultivare a sentimentului naţional 2 •
tînărn generaţie,

Conştiente

de rolul pe care trebuie să-l joace femeile în toate acţiunile de educaţie
la adunarea generală din 1865 a Reuniunii femeilor din Braşov, preşedinta Anastasia Datcu spunea: ,,viitorul naţiunii româneşti peste tot pretinde În mod
imperativ ca În proporţiunea în care o parte Însemnată a junimii bărbăteşti propăşeşte în
ştiinţă şi cultură, să propăşească şi sexul femeiesc alăturea ... " 3 • în acelaşi sens vorbeşte
şi Elena Pop Hossu-Longin În apelul lansat în vederea constituirii Reuniunii femeilor române
hunedorene: ,,Femeia română a fost În toate timpurile soţie bună, mamă de model, dar
niciodată sfera ei de activitate nu se mărgineşte numai m cercul restrîns al căsniciei ...
românca modernă a secolului, a avut şi are, azi mai mult ca oricînd, datorinţa faţă de
dulcea sa naţiune" 4 •

~i

naţional-patriotice,

1 Mişcarea feministă ia amploare în Europa după revoluţia franceză. La începutul
secolului al XIX-iea activează o serie de asociaţii feminine: ,,Societatea mamelor din Paris",
,,Societatea doamnelor nobile din Viena pentru promovarea binelui şi folosului public",
,,Societatea femeilor române din Budapesta" (A. Gociman, Femeia română fi ideea naţională,
În Piatră de hotar, nr. 8-9, 1936, p. 38).
2
Prima reuniune de acest fel a fost cea a femeilor din Braşov, înfiinţată în 1850, a:l
cărui program şi a cărei activitate reflectă tocmai acest aspect (Muzeul judeţean Braşov,
Arhiva Mureşenilor - În continuare: ArhMureşeni - dosar nr. 5 privind Istoricul Reuniunii
femeii.or din Braşov; M. Băltescu, Contribuţii la istoricul „Reuniunii fermilor române din
Braşov", În Culegere de studii şi cercetări, I, 1967, p. 191-211), Aru fost apoi înfiinţate
asemenea reuniuni Ja Lugoj, Satu-Maire, Săliaj, B1aj, Dev,a, CLuij, Ca,rainsebeş, Hunedoaira,
Turda, Sibiu etc. Sînt unificate în primul deceniu a.I secolului al XX-lea în cadrul Reuniunii
femeilor române din Ungaria şi În 1913 ţin primul congres.
3
ArhMureşeni, dosar nr. 5, p. 10.
4
Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, Cluj, ·1932, p. 17.
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Pe femei le găsim prezente şi alături de participanţii la adunăriJe generale şi la
celei mai active asociaţii culturale, ,,Astra La adunările generale ale Asociaţiunii
este totdeauna remarcată prezenţa femeilor, participarea lor activă la viaţa acesteia5• Contribuţia femeilor este subliniată şi la adunarea generală de la Sebeş, din 5-6 august 1872, cînd
preşedintele „Astrci
Ladislau B. Pop, spune în cuvîntul de deschidere că „nu numai curiozitatea a adus pc damele noastre la acest loc . . . ci simpatia şi iubirea cu care îmbrăţişează
dînsele Întreprinderile noastre salutarie şi acestea ne dă garanţia că, Asociaţiunea noastră
va prospera" 6 • Tot cu această ocazie s-a ţinut şi disertaţia „Despre educaţiunea femeilor
la naţiunea românească" 7 ;
aeţiunik

0

•

0

,

La fel, este binecunoscută şi nu mai insistăm asupra cpntribuţiei remarcabile a femeilor
la sprijinirea războiului de independenţă a României, prin înfiinţarea comitetelor de ajutorare, prin organizarea de colecte publice ce aveau drept scop sprijinirea
directă a armatei române cu fonduri băneşti, obiecte de îmbrăcăminte etc.
transilvănene

Marile frămintări naţional-politice, ce au avut loc În Transilvania În a doua jumă-tate
a secolului al XIX-iea, cunoscute sub numele de mişcarea memorandistă, au antrenat şi
femeile, care au sprijinit printr-o serie de acţiuni lupta fruntaşilor români. Referindu-se
la acest aspect, În actele Reuniunii femeilor din Braşov se consemnează: ,,Femeile noastre
nu au rămas cu nimic îndărătul zelului şi avîntului naţional al eroicilor lor soţi 08 , iar
Elena Pop Hossu-Longin, vorbind despre aceste evenimente, mărturiseşte că era „firesc ca
toate aceste frămîntări şi lupte să nu lase impasibile nici femeile române, căci, ca tovarăşe
fidele ale soţilor, împărtăşeau şi ele soarta lor şi trebuiau În momente grave să aducă
sacrificiile cele mai nobile pentru neamul lor" 9• Intre cele clintii În sprijinirea mişdiirii
memorandiste s-au siruat soţiile sau fiicele memorandiştilor: EmiJia Raţiu, Fdicia Raţiu,
Paulina Lucaciu, Viorica Mihali, Elena Pop Hossu-Longin, pentru a da numai cîteva nume.
Emilia Raţiu şi-a Închinat activitatea obştească a întregii vieţi organizării şi emancifemeilor 10 • In timpul memorandului a stat alături de soţul ei, împărtăşind cauza pentru
care acesta lupta şi a purtat o intensă corespondenţă cu diferiţi fruntaşi politici, susţinînd
cauza memorandiştilor. Corespondenţa este, În acelaşi timp, edificatoare pentru convingerile
ei politice şi pentru intenţiile urmărite .. In scrisorile pe care le trimite lui Gheorghe C. Cantacuzino şi George Moroianu 11 , referi•toare la cauza memorandiştilor, face propuneri, caută
soluţii şi comentează o serie de evenimente. La rîndul său, G. Moroianu, Într-o scrisoare
de răspuns, elogiază munca şi elanul Emiliei Raţiu şi prin ea activitatea tuturor acelor
femei care s-au antrenat În mişcarea naţional-politică, subliniind rolul pe care l-a jucat şi
pării

:-, De ex., adunarea generală a Asociaţiunii de la Deva, din august 1899, a fost prede Reuniunea femeilor din Hunedoara (E. Pop Hossu-Longin, op. cit., p. 20-21),
iar cea de la Turda din 1880 s-a bucurat de un real sprijin din partea Emiliei Raţiu şi
a celorlalte femei din localitate (Ioan Georgescu, Dr. Ioan Raţiu /1828-1902/ 50 de ani
din luptele naţionale ale românilor, Sibiu, 1928, p. 25-26).
6
Transilvania, nr. 17, 1 septembrie 1872, p. 193.
7 Idem, nr. 18, 15 septembrie 1872, p. 206.
8 ArhMureşeni, l.c.
0 Elena Pop Hossu-Longin, lnfiinţarea Partidului Naţional Român, în op. cit., p. 149.
10 „Era pururea la culmea datoriei şi reprezenta în viaţa noastră naţională un far luminos care captiva şi îndruma toate energiile femenine din vechiul Ardeal, spre culmile acţiu
nilor energice şi demne ce se impuneau femcî,lor române în apărarea ideii naţionale" (Elena
Pop Hossu-Longin, op. cit., p. 57).
11 Vezi scrisoarea către G. Cantacuzino, 4 sept. 1893 şi către G. Moroianu, 26 aprilie
1894 (Ş. Polverejan N. Cordoş, Mişcarea memorandistă în documente. 1885-1897,
Cluj, 1973, p. 221-222, 297-299).
gătită
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rol sfînt în lupta noastră pentru libertate. Ea şi-a Înţeles acest rol. Iată de ce scrisorile
d-tale mă însufleţesc totdeauna, căci din ele citesc în inima femeilor române, entuziasmul,
dragostea şi hotărîrea cu care ştiu sec1,mda pe bărbaţii lor la luptă" 12 • Aceeaşi activitate
o desfăşoară şi fiica Emiliei, Felicia Raţiu. Memoriile sale, apărute În anul 1893, dovedesc
că autoarea e o bună cunoscătoare a vieţii politice din Transilv~nia şi că ea s-a aflat În
mijlocul tuturor acţiunilor ce s-au desfăşurat în aceşti ani 13 •
Pentru sprijinirea directă a mişcării memorandiste femeile s-au constituit În comitete
create în acest scop. La Începutul anului 1894, tinerele din Sibiu au format o societate
avînd în frunte pe Felicia Raţiu şi pe Maria Roman, iar ca secretar pe I. Russu-Şirianu 14 •
1n urma apelului şi a colectei de bani organizate, ,,Liga fetelor române" din Sibiu a oferit
cîteva daruri condamnaţilor politici români În semn de preţuire şi sprijinire a acţiunilor lor.
Cu prilejul Anului Nou, în numele a 550 de tinere, o delegaţie a tinerimii academice din
Budapesta a înmînat lui Vasile Lucaciu 15, un serviciu de argint avînd Încrustate pe una
din piese cuvintele „Totu.l pentru naţiune. Fetele române din Ardeal şi Ungaria". Darul
a fost însoţit de o adresă călduroasă subscrisă de comitetul constituit la Sibiu 16• S-au mai
trimis daruri lui Septimiu Albini şi I. Russu-Şirianu, cite o garnitură de scris, lui Nicolae
Roman, un serviciu de fumat 17, iar pentru Svetosar Hurban-Vajansky o cunună de lauri în
semn de preţuire, însoţită de aceeaşi adresă a comitetului sibian 18 •
Intentarea procesului conducătorilor memorandişti şi apoi desfăşurarea lui la Cluj a
stîrnit un viu protest şi a dus la crearea unui adevărat front de solidaritate a întregii populaţii cu cauza fruntaşilor politici condamnaţi. Se vorbeşte chiar de o mare acţi.une pe care
o puneau la cale femeile române. Ele pregătesc, scrie Ioan Raţiu, în ianuarie 1894 un
memorand, numărul semnatarelor trecînd de zece mii, în care „nu vor cere graţia nici
pentru comitet nici pentru bărbaţii lor, ci vor expune toată situaţia în care ne aflăm",
dcmascînd politica de asuprire naţională dusă de cercurile guvernante 19 • Această iniţiativă
lăudabilă a rămas Însă doar în proiect.
Puternice manifestaţii de simpatie şi adeziune au fost prilejuite de plecarea la proces
a Comitetului naţional al Partidului Naţional Român de la Sibiu, preoum şi a colorJalţi
implicaţi, fie inculpaţi, fie apărători. Manifestaţiile au avut lor în oraşele de unde plecau
şi În gările de pe parcurs. La Sibiu, În ajunul plecării Comitetului s-a organizat o întrunire
la care au participat şi reprezentanţi ai comunelor din jur. în numele societăţii tinerelor,
Agneta Cristea a dat preşedintelui Comitetului, Dr. I. Raţiu, o cunună din frunze de stejar,
G. Moroianu către E. Raţiu, În Ş. Polverejan - N. Cordoş, op. cit., p. 313.
Cartea C!lte intitulată Vandalismul de la Turda. Memoriile domnişoarei Felicia Raţiu şi a apărut la Bucureşti, 1893, În ediţia Ligii Culturale, secţia Olt. Acelaşi lucru îl
demD:1strează şi corespondenţa sa cu Gh. C. Cantacuzino (vezi, Ş. Polverejan N. Cordoş,
op. cit., p. 220-221, 316-317).
14 Familia, nr. 23, 5/17 iunie 1894, p. 275.
15
V. ~ucaciu a fost închis mai muh de un an, în urma unor procese de presă, pînă
În 7 februarie 1894, la Budapesta (V. Achim, A. Socolan, Vasile Lucaciu, Baia Mare, 1968,
p. 49-50).
16
GazTrans, nr. 4, 6/18 ianuarie 1894, p. 3; Familia, nr. 3, 16/28 ianuarie 1894,
p. 35.
7
l GazTrans, nr. 5, 9/21 ianuarie 1894, p. 3; Ioan Georgescu, op. cit., p. 125.
18
Cunoscut ziarist slovac; a fost condamnat odată cu V. Lucaciu (GazTrans, l.c.;
Ioan Georgescu, op. cit., p. 126).
19
BARSR, mss. S. 17(5)/CLXXX (Ioan Raţiu către S. Porieţeanu-Buzău., Sibiu, 5/17 ianuarie 1894).
12

13
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cu urarea de izbîndă în lupta politică ce o desfăşura20 • Entuziasm s-a manifestat şi În gară
la plecarea trenului spre Cluj, iar pe tra'Seu, în staţiile de cale ferată au fost întîmpinati
de mulţime cu flori şi de coruri de ţărani care intonau „Deşteaptă-te române" 21 •
Societatea constituită de tinerele din Alba Iulia, cu prilejul plecării spre Cluj a lui
Rubin Patiţia, implicat şi el în proces, i-a oferit un buchet de flori avînd înscris pe panglid
cunoscutul imbold „torul pentru naţiune" 22 •
O manifestare de puternic entuziasm a prilejuit plecarea delegaţilor de la Braşov. Şi
aici, fete şi femei, alături de mulţimea adunată în gară, au înmînat flori Împreună cu
urările de izbîndă 23 • La Braşov, mişcarea memorandistă avea energice şi entuziaste adepte.
Comiitetul constituit cu scopul sprijiniTii acestei mişcări, sub conducerea Elenei Ba.iulescu, s-a
dovedit a fi foarte activ. La propunerea Elenei Mureşianu a hotărît baterea unei medalii
comemorative, iar pentru ocaziile festive s-au confeqionat cocarde24 • Urmîndu-le exemplul,
tinerele braşovene s-au organizat şi ele Într-un comitet avînd ca preşedintă pe Maria Steriu25 •
Ca urmare a acţiunilor lor, la Viena este bătută o medalie comemoraitivă din bronz
aurit, avînd pe avers inscripţia „Totul pentru naţiune", încadrată într-o cunună de stejar,
iar pe revers „7 Mai 1894" în mijlocul unei cununi de spini. Medalia putea fi purtată ca
medalion la ceasul de buzunar sau la brăţară. Asemenea medalii au fost răspîndite peste
cot, în schimbul sumei de 1 fJ.2 6
In ziua procesului (7 mai 1894), străzile Clujului erau pline de cei sosiţi din toate
Transilvaniei spre a-ş1 manifesta sprijinul pentru cei implicaţi şi a protesta împotriva acuzaţiilor. Sînt prezente: Emilia Raţiu cu Felicia şi Dorina Raţiu, Paulina Lucaciu,
Otilia Com~a, Aurelia Albini, Helena Barbu, Silvia Barcianu etc.27. Impreună cu reprezentantele femeilor din oraş împart cocarde tricolore cu deviza cunoscută, iau parte la diferite
întruniri şi adunări populare în cadrul cărora participanţii şi-au manifestat deplina solidaritate cu atitudinea memorandiştilor~ 8 • In timpul dezbaterilor, la care a participat „un
audit.oriu mai mare, compus parte din femei", acestea au făcut „manifestaţiuni demonstrative" de adeziune la pledoariile pentru acuzaţi; ca urmare preşedintele ,a limitat J.a şedinţele
următoare auditoriul, acordînd acest drept numai bărbaţilor adulţi 29 • In seara primei zile
părţile

20 Dreptatea, nr. 91, 25 apr./17 mai 1894, p. 1. Cununa a fost confiscată de către
jandarmi În gara Ghiriş (lîngă Cîmpia Turzii) pentru inscripţia de pe ea „Totul pentru

naţiune".
21
22

Dreptatea, I.c.
N. Josan, Mişcarea memorandistă în Comitatul Alba de Jos, în Aprelum, VIII, 1971,

p. 358.
23

Dreptatea, nr. 94, 27 apr.j9 mai 1894, p. 3.
Arh. Mureşeni, dosar 5, p. 16; Familia (1894), nr. 21, 22 mai/3 iunie, p. 250, nr. 29,
17/29 iulie, p. 347. Din comitet făceau parte M. Baiulescu, Stănescu, Diamandi, S. Popovi~i, E. Mureşianu, Popea, Bidin.
25
Mai făceau parte din conducere: Maria Sorescu, Maria T. Stănescu, iar membre:
Glvira Diamandi, Elena Stănescu, Maria Zănescu, Maria Popea, Victoria Branişte, Agapia
Nicolau, Luluca Nasti, Ana Wagner, Augustina Glodaru, Maria Stinghe, Bena Sfetea, Maria
2~

Bărbucean.
2G

Familia, nr. 29, 17/29 iulie 1894, p. 347.
Dreptatea, nr. 93, 26 apr./8 mai 1894, p. 1. Fotografiile soţiilor memorandiştilor
în Albumul Dr. Raţiu, la Muzeul de istorie al Transilvaniei, nr. inv. M. 344/15.
,
28 Relatări despre participarea femeilor în articolul Alianţa sîrboaicelor, slovacelor şi
româncelor, în Zastava, 18/30 mai 1894; cf. Tribuna, nr. 106, 21 mai/2 iunie 1894, p. 422;
A. Gociman, op. cit., p. 38.
29 I. P. P., Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte şi Date, voi. I,
Cluj, 1933-34, p. 354.
~1
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a procesului, la preşedintde I. Raţiu s-au prezentat printre alte delegaţii şi cea a femeiilor
condusă de A. Pipoş, iar delegaţia tinerelor din Sibiu i-a oferit o nouă cunună de lauri 30 •
Evenimentele petrecute la Cluj În acele zile de mai 1894 au prilejuit citorva particiunele refleqii pe teme naţional-politice, cugetări, Înscrise de aceştia pe evantaiul
Elenei Pop Hossu-Longin 31 •
panţi

Printre miiJe de scrisori şi telegrame de adeziune la mişcarea memorandistă, sosit.: În
acele zile la Cluj, s-au aflat şi multe trimise de femei. ,,Adrese de aderenţă" au trimis
femeile din Br3_îov, tinerele din Sibiu, femeile din Abrud, Blaj etc. Femeile române din
Abrud adresează lui Iuliu Coroianu şi prin el Întregului comitet inculpat În proces cuvinte
de îmbărbătare: ,,cu fală şi rnîndrie privim ~i admirăm bărbăţia şi abnegaţiunea cu care
purtaţi falnic stindardul cauzei sfinte. Suferinţele .ce le înduraţi pentru milioanele unui
popor setos de dreptate, vor fi izvorul adevăratei libertăţi şi numele vostru strîns legat de
aceasta va fi adorat şi preamărit din generaţie În generaţie ... " 32 • Semnează douăzeci şi
opt de femei abrudene. Soţiile meseriaşilor din Illaj urau şi ele memorandiştilor „curaj, tărie
şi /zbîndă" 33 • Femeile din Braşov, pline de optimism, scriu şi ele comitetului: ,,oricum ar
fi i1.bînda va fi a ,noastră şi stavilele ce ni se pun în cale deşteaptă mai mul tă Încredere
În puteriJe noastre proprii" 3 \ iar tinerele din acela)i oraş îi Încurajează cu cuvinte calde
,,pentru izbînda cauzei naţiona1e" 3 :;. Tot. la Braşov, un ziar local p'.!blica o notiţă În care
relata că pe stradă atît tinerele cît şi cele mai vîrstnice femei poartă medaliile „Totul
pentru naţiune" 36 •
şi apoi după pronunţarea sentinţei femeile i-au Încurajat pe cei
încheierea dezbaterilor osindiţii au fost intîmpinaţi de mulţime cu flori şi

în timpul procesului
inculpaţi.

După

cu urale 37•
activnate au desfăşurat femeile alături de tinerii universitari şi de „Liga
în străinătate cu scopul oîştigării simpatici pentru cauza românilor. La Braşov,
în casa Elenei Dr. Mureşianu, s-a format un „comitet politic secret" cu scopul de a face
propagandă în favoarea cauzei memorandiste În străinătate şi de a protesta împotriva asupririi naţionale la care era supus poporul român. Comitetul urma să trimită scrisori diferi tdor parlamente ale ţărilor din apusul Europei. ,,Comitetul politic secret al femeilor din
Bra)OV" a trimis preşedintelui parlamentului italian, Bianchini, o scrisoare prin care mulţu
meşte celor 217 membri ai camerei italiene pentru manifestaţia de simpatie făcută cauzei
naţionale a românilor transilvăneni. ,,Răspunzînd la aceste dovezi de simpatie şi la această
încurajare - scriau femeile braşovene - femeile române din Transilvania şi Ungaria cari
În toate timpurile au fost cel mai credincios reazim al bărbaţilor şi ,al fiilor lor în luptele
pentru libertate, pentru limba şi naţionalitatea lor latină, îşi ţin de cea mai plăcută şi
sîntă datorie, a exprima, prin noi, iluştrilor reprezentanţi ai !,taliei, semnaţi în moţiunea
arnică c-1uzei românilor, cea mai adîncă mulţumire şi recunoştinţă a lor ... " 38 •

O

rodnică

Culturală"

30

Ioan Georgescu, op. cit., p. 84 .
Evantaiul se află la BCU, colecţia de manuscrise, fond Hossu-Longin, mss. sertar
283/2. Cu ,creionul au făcut însemnări Emilia Raţiu, George Moroianu, Alexandru Vai.da-Voievod, Victor Cokeriu, V. Branişte, Silviu Moldovan, Emil Gavrilla, Amos Frîncu, Vasile
Lucaciu, A. !sac, II. Vasile şi Dr. Tilea.
32
Dreptatea, nr. 100, 6/8 mai 1894, p. 3.
33
N. Josan, op. cit., p. 359.
34
Dreptatea, nr. 94, 27 apr./9 mai 1894, p. 3.
35
Ibidem.
JG GazTran.s, nr. 147, 6/18 iulie 1894, p. 3.
37
Familia, nr. 21, 22 mai/3 iunie 1894, p. 250.
38
ArhMureşeni, dosar 504, doc. nr. 973; referiri şi la M. llăltescu, op. w., p. 207.
.
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Aceeaşi acţiune de c1Şt1gare a simpa'lliei suăinifor, de data
pentru cauza românilor au desfăşurat Emilia Raţiu şi fiica
şi mai ales fotografii, costume naţionale, ţesături populare Ottnei
fervente suSţinătoare ale cauzei românilor şi organizatoare ale
ţari,

aceasta a femei!lor din a:Lte
sa Felicia. Au trimis scrisori
Bal! şi Jeannei Dell'Homme,
mitingului de la Oxford 3n.

Pe aceeaşi Jinie se înscrie şi schimbul de opinii în legătură cu evenimentele vremii.
de costume naţionale, broderii sau albume de artă, care s-a stabilit Între Emilia Raţiu ~i
reprezentante ale femeilor slovace, cum a fost de pildă Therese Vansa 40 • Acţiunea Felici.:i
Raţiu, conducătoarea societăţii tinerelor din Sibiu, de a stabili contacte cu tinere de naţio
nalitate sîrbă şi slovacă era În concordanţă cu activitatea desfăşurată de P.N.R. şi în
special de preşedintele său, I. Raţiu, de a crea o alianţă cu celelalte naţionalităţi asuprite
din imperiul austro-ungar. Scrisoarea, semnată de Felicia Raţiu în numele comitetului din
Sibiu şi trimisă la 19 februarie 1894 tinerelor slovace, proclamă comuniunea de idealuri
Între tinerele celor două naţiuni 41 • Corespondenţa a fost însoţită de uimiterea reciprocă de
fotografii sau opere literare. Totodată, în scrisorile lor femeile slovace îşi manifestă protestul în legătură cu .înscenarea procesului şi admiraţia pentru felul cum femeile au ştiut
să acţioneze În vederea sprijinirii cauzei memorandişti1or 42 •
Acdaşi

articolul
tinuat

fel de legături au fost stabilite şi cu tinerele din Novisad, după cum reiese din
în „Zastava\ intitulat „Alianţa sîrboaicelor, slovacelor şi româncelor" 43 •

apărut

Activitatea comitetelor
şi după proces.

şi

a reuniunilor de femei în sprijinul

memorandiştilor

a con-

La acţiunile iniţiate de femeile transilvănene au aderat şi cele de dincolo de Carpaţi.
Astfel, la Bucureşti, tinerde s-au constituit Într-o societate al cărei scop era de a contribui
la sporirea veniturilor „Ligii pentru unitatea culturală" şi de a sprijini astfel indirect cauza
transilvănenilor 44 • Trei reprezentante ale acestei societăţi şi de fapt iniţiatoarele ei, Henrieta
Sihleanu, Maria Delavrancea şi Lucreţia A. Lupaşcu, au făcut o vizită la Sibiu cu scopul
de a lua legătura cu societăţile de aici. Au fost călduros primite şi li s-a Înmînat un album,
printre fotografii fiind şi cele ale lui I. Raţiu şi V. Lucaciu 45 •
Liga Culturală, după cum se ştie, a sprijinit prin roate mijloacele, material, spiritJUal,
propagandistic, mişcarea memorandistă. Prezenţa ei s-a făcut simţită În o serie de acţiuni
de pregătire a mişcării, În timpul procesului .şi după proces. Preşedintele Ligii, V. A. Urechia,
a primit după Congresul de la Haga 46 numeroase adrese de mulţumire ş1 telegrame din
Ottna Ball alături de soţul său, profesorul universitar Sidney Ball, a susţinut cauza
românilor participînd la mitingul din 5 martie 1894 de la Oxford. La organizarea acestui
miting o deosebită contribuţie a adus-o Jeanne DeLl'Homme, studentă de origine frm,ccză a
Universităţii din Oxford (G. Moroi-anu, Legăturile noastre cu Anglia, duj, 1923, p. 37,
44-46; Ioan Georgescu, op. cit., p. 145, 146; E. Preda, Emilia Dr. I. Raţiu, În Tramilvania,
nr. 3, martie 1929, p. 165 ).
40 Ioan Georgescu, op. cit., p. 130.
41 Vezi Scrisoarea fetelor române din Sibiu adresată fetelor slovace din Turcansky Sv.
Martin, Sibiu, 7/19 februarie 1894; Scrisoarea de răspuns a fetelor slovace la scrisoarea fetelor din Sibiu, Turcansky Sv. Martin, 1 martie 1894; Scrisoarea Marinei Olga Horvat către
Felicia Raţiu, T. Sv. Martin, 2 iunie 1894, apărute în Tribuna, nr. 111, 29 mai/10 iunie
1894, p. 411; referiri la Ioan Georgescu, op. cit., p. 127-128.
42 Ibidem.
43
Zastava din 18/30 mai 1894; cf. Tribuna, nr. 106, 21 mai/21 iunie 1894, p. 42~.
44 GazTrans, nr. 78, 7/19 aprilie 1894, p. 2.
45
Familia, nr. 24, 12/24 iunie 1894, p. 287.
48 Este vorba de Congresul internaţional de pace de la Haga, august-septembrie 1894,
la care a participat şi V. A. Urechia (Ioan Georgescu, op. cit., p. 96).
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Transilvania,, prin care femei din duj 47 , Sibiu48 , Abrud, Braşov49 , Arad50, Blaj 51 şi-au
exprirna,t admiraţia şi adeziunea la lupta dusă de Ligă pentru cauza românilor transilvăneni.
,,Adînc pătrunse de zelul neobosit ce dezvoltaţi şi geniul admirabil ce posedaţi întru
dreptei şi sîntei noastre cauze - scriau femeile din Cluj - cu distinsă veneraţiune, Vă rugăm să primiţi sincerele noastre felicitaţiuni, cordiale mulţumiri şi respectuoasele
omagii cc vă datorăm ... "52 • Semnau Ida llea de Ciato, Ana Ro~iescu, Eliza !sacu şi alte
zece femei.
apărarea

Braşovencele,

la rfodul lor, scriu: ,,succesele îmbucurătoare ce le-au raportat nobilele
şi mărinimoasele voastre stăruinţe înaintea străinătăţii, ne îndeamnă a vă aduce omagiile
recunoştinţei noastre cele mai sincere . . . valorosul concurs ce-l daţi cauzei noastre va servi
numai spre Încurajare şi însufleţire celor ce luptă pentru recîştigarea drepturilor şi a libertăţii noastre naţionale" 53 • Semnează 60 de femei în frunte cu Maria Baiulescu. Douăzeci şi
două tinere din Braşov îl asigură la 1 oct. 1894 că „dragostea de neam a d-voastră, În
felul cum o manifestaţi e calificată să potenţeze şi în noi, fetele române, flacăra iubirii de
neam şi să ne Întărească conştiinţa datorinţei că e timpul ca să consacrăm totul pentru
naţiune .. .a 54 .
La rîndul său, V. A. Urechia trimite spre publicare, În 2 oct. 1894, o scrisoare adresată tuturor femeilor şi fetelor române, mulţumindu-le p~ntru urările adresate şi încurajindu-le în act1v1tatea pe care o duc55 • Deşi scrise cu patosul înflăcărat al acelor vremi,
din scrisori se desprinde o vibrantă chemare la aqiune pentru cauza luptei ce o ducea poporul
roman.
A

Liga CuJ.,tuxaJă şi comitetul de femei din Româniia, la sfîirşi,tul lunii noiembrie, a iniţiiait
a organizat o tombolă ale cărei venituri urmau să fie fol05ite pentru sprijinirea memorandiştilor întemniţaţi şi a cauzei de emancipare naţională. Sufletul acestor aeţiuni au fost
femeile, fie organizate În reuniuni, fie individual. La apelul lansat de comitetul constituit
În acest scop la Braşov au răspuns femei din toate colţurile Transilvaniei. Obiectele urmau
să. fie adunate la Braşov, la Maria Tulia Stănescu, pînă la 18/30 noiembrie 1894 56 • Intr-o
serie de sate, sub conducerea învăţătoarelor sau a altor femei, s-au organizat zeci de colecte
de obiecte, În general produse artizanale care au fost expediate apoi la Braşov pe adresa
comitetului. Astfel, Lucreţia şi Victoria Raţiu din Teiuş au trimis peste o sută de obiecte
adunate din satele apropiate57 • In urma dispoziţiei guvernului de interzicere a colectelor,
la percheziţia făcută de primpretorul Blajului în locuinţa învăţătorului Gh. Făgărăşan s-au
găsit şi confiscat peste 500 obiecte strînse de soţia acestuia 58 • S-au făcut colecte în judeţele
şi

41

Familia, nr. 39, 25 sept./7 oct. 1894, p. 479.
Idem, nr. 38, 18 sept./30 septembrie 1894, p. 455.
49
Gaz.Trans, {1894), nr. 215, 1/13 octombrie, p. 2; nr. 218, 5/17 octombrie, p. 1.
5
Familia, nr. 39, 25 sept./7 oct. 1894, p. 479.
51
Idem, nr. 38, 18/30 septembrie 1894, p. 455.
52
Gaz.Trans, nr. 211, 27 sept./9 oct. 1894, p. 3; Familia, nr. 39, 25 sept./7 oct.
1894, g· 479.
3
GazTrans, nr. 215, 1/13 octombrie 1894, p. 2.
54
Idem, nr. 218, 5/17 octombrie 1894, p. 1-2; Familia, nr. 41, 9/21 octombrie
1894,
491.
GazTrans, nr. 219, 6/18 octombrie 1894, p. 1-2.
56
Familia, nr. 44, 30 oct./11 nov. 1894, p. 526.
57
N. Josan, op. cit., p. 373.
58
Z. Pîdişeanu, Guvernele ungureşti şi mişcarea memorandistă a românilor din Ardeal,
În Revista Fundaţiilor Regale, nr. 7, 1934, p. 124.
48
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Hunedoara, Sibiu, Tîrnava Mare, Bistriţa-Năsăud, pentru care au fost chemale În faţa instanţei şi penalizate organizatoarele lor 59 ,
Sînt trase la ră-spundere şi pentru alte motive. Un viu protest al opiniei publice a
stîrnit procesul intentat celor cinci tinere de la Sibiu (Eugenia şi Leontina Simionesru, Letiţia
Roşca, Elena Cunţan, Alexandrina Cunţan) acuzate de „contravenţiune contra statului"
deoarece la 27 mai, cu ocazia Întrunirii Comitetului reîntors de la proces, au purtat tricolorul naţional românesc 60 • Interogată, Eugenia Simionescu a pledat cu mult curaj, recunoscînd
că a purtat cocarda uicoloră, vrînd astfel, spunea ea, ,,să ne manifestăm sentimente.le naţionale faţă cu condamn~ţii naţiunci" 61 • Aceleaşi depoziţii au făcut şi celelalte tinere inculpate.
Amos Frîncu a protestat energic Împotriva acuzelor aduse, argumentînd că a pun:t
culorile naţionale nu este o contravenţie adusă statului. Sentinţa n-a putut fi pronunţată
pc loc, iar la terminarea procesului, tinerele au fost ÎntiÎmpinate cu simpatie şi flori de
populaţie şi de o deputăţie a tinerilor din Sibiu, care le-au felicitat pentru comportarea
demnă avută la proces 62 • Procesul a stîrn(t vii comentarii În presă, găsind dezaprobare
chiar şi În gazetele ofici:tlc63 • Ca urmare sentinţa n-a mai fost pronunţată şi tinerele au
fos l achita te.
Congresul studenţilor organizaţi În Asociaţia Generală :t Studenţilor din România, c~
a avut loc la Constanţa, În toamna anului 1894, a prilejuit o manifestare de simpatie a
lllturor tinerilor faţă de cauza n:tţională pentru care se duceau lupte În Transilvania 64 •
Delegaţia transilvăneană, precum şi numeroasele scrisori şi telegrame trimise de tineri şi
tinere au adus salutul lor congresului şi au înfăţişat prin luările de poziţie situaţia românilor
din monarhic.
Delegatele din Iaşi au tnm1s tinerelor din Sibiu o telegramă în care îşi exprimau
de rău că n-au putut participa şi ele la congres, arătînd că „sînt însufleţite de
aceleaşi sentimente nobile" 65 •
părerea

Acestea ar fi cîtcva aspecte ale aportului adus de mişcarea femeilor române din Transilvania la lupta pentru emancipare culturală ~i naţională şi în special la mişcarea memorandistă.

Chiar dacă acţiunile iniţiate de femei sau la care au participat n-au fost numeroase
de primă însemnătate, faptul că ele au fo!'>t alături şi au sprijinit activ principalele
întreprinderi ale oamenilor politici români îşi are importanţa sa deosebită. Chiar şi arunci
s-au găsit voci care au salutat cu căldură activitatea desfăşurată de femei şi le-au încurajat.
Albumul Feliciei Raţiu conţine o seric de asemenea aprecieri. Iată ce scria Vasile Lucaciu p~ o felicitare din album: ,,M-am gîndit adeseori ce rol să aibă ficele române în
lupta noastră naţională? . . . să îndemne pc voinicii cari să apropie de inima lor, la luptă
vitejească pentru drepturile neamului ... " 66 •
Tot din închisoare, de data aceasta de la Vaţ, {'.Ondamnaţii scriu Fdiciei Raţiu în
semn de apreciere a activităţii ei: ,,în lupta grea pentru binele obştesc, ne-am ales cu doi
şi

59

Idem, p. 125.
GazTrans, (1894), nr. 262, 3 nov./12 dec., p. 2; nr. 264, 2/14 decembrie, p. 1;
Familia, nr. 49, 4/16 decembrie 1894, p. 586.
61 Ibidem.
62
GazTrans, nr. 264, 2/14 decembrie 1894, p. 2.
GJ De ex., Egyetertes (Solidaritatea) din
15 decembrie 1894 a.nunţă că a,coastă problemă „cu drept cuvînt mîhneşte • pe cetăţenii statului maghiar, fără deosebire de naţionali
tate"; cf. GazTrans, nr. 267, 6/18 decembrie 1894, p. 2.
64 GazTrans, nr. 204, 18/30 septembrie 1894, p. 3.
65 Ibidem.
66 Seghedin, 12 septembrie 1894 (MuzlstOuj, nr. inv. M. 344/21).
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conştiinţa

datoriei Împlinite şi convingerea neclintită în viitorul stră
lucit al neamului românesc". Semnează G. Pop de Băseşti, Rubin Patiţia, Gherasim Domide,
Nicolae Cristea, Aurel Suciu, Teodor Mihali, Dem. Comşa, Mihai Vcliciu, D. P. Barcianu,
Dionisie Roman 67 •
In acelaşi album ,se găsesc şi cîteva rînduri scrise de cunoscutul ziarist slovac Gustav
Augustini, care elogiază activitatea desfăşurată de tinerele românce şi mai ales de Felicia
Raţiu 68 •

Participarea efectivă a femeilor la cunoscuta mişcare memorandistă, mişcare cu caracter
n-a fost singulară şi nici Întîmplătoare. Ea s-a înscris În şirul de momente
ale luptei de eliberare naţională şi soci:ilă duse de-a lungul veacurilor de poporul român,
lupte în care femeile s-au integrat efectiv;
încadrată în curentul general revendioativ cc se manifesta În Europa secolului al
XIX-iea, mişcarea femeilor române din Transilvania a avut un caracter diferit datorat condiţiilor particulare existente în Transilvania. Aşa se explică de ce lupta lor În a doua jumă
tate a secolului al XIX~lea nu a avut drept scop principal obţinerea libertăţilor democratice
(dreptul de vot, de asociere, ,al întrunirilor etc.), ci s-a axat mai ales pe rezolvarea unor
probleme specifice Transilvaniei, mişcarea lor primind un pronunţat caracter naţional. Fără
a neglija latura social-educativă, exprimată În activitatea reuniunilor de femei create În
multe centre ale Transilvaniei, În aqiunile acestora :iccentul s-a pus pe lupta naţional
politică. După cum s-a văzut, femeile nu s-au limitat numai la exprimarea admiraţiei faţă
de lupta fruntaşilor politici, ci au participat activ la acţiunile accstara. Ele au fost cele
care au iniţiat şi au pus În aplicare manifestări de adeziune faţă de mCTTiorandum, au stabilit contacte personale şi au făcut propagandă În străinătate, pentru cauza memorandiştilor.
Mişcarea femeilor este, deci, de apreciat şi de preţui,t ca parte integrantă a mişcării culturalnaţionale a românilor transilvăneni. Prezenţa lor activă În mişcarea culturală şi naţional
politică se va face simţită şi În anii următori mişcării memorandiste, cînd vor milita pentru
realizarea idealului lor: formarea statului naţional unitar român.

naţionail-poJitic,

EUGENIA GLODARJU
LA CONTRIBUTION DES FEMMES TRANSYLVAINES AU MOUVEMEITT
DU MEMORANDUM
(Resume)
L'etudc traite un aspect des actions entreprises par les femmes roumaines de Transylvanie, celui de leurs demarches en faveur du mouvement du Memorandum.
Encadre dans le courant revendicatif general qui se manifestait en Europe :lU XIXc
siede, le mouvement des femmes transylvaines a eu un caractere particulier, aux conditions
typiques de la Transylvanie. Ce mouvement de la deuxieme moitie du XIXe siecle n'a pas
eu commc principal but l'obtcntion de libcrtes democratiques (droit electoral, droit d'association, libene de la presse, des reunions etc.), mais il a revetu une forme detcrminee par Ies
problemes specifiques de la Transylvanie, ayant un caractere profondement national.
Sans negliger l'a,otivite socio-educaitive, Ies rCU1nions des femmes creees en de plusieurs
localites de Transylvanie ont eu l'iniative des manifestations d'adhesion au Memorandum, en
etablissam des cont'acts personnels et en faisant de propagande a l'etranger en faveur de b
juste cause des promoteurs du Memorandum.
La presence active des femmes dans le mouvement culturel et national~olitique continuera aux annees d'apres ,Ie mouvement dru Memo!'andum, epoque Oli elles mi,li,teront pour
la reaJisation de l'ideaJ national: le paroch~vement de !'unite etatique du peuplc roumain,
par l'=ion de I.a Transylvan1e :wec la Roumanie.
67

68

Vac, 10 decembrie 1894 (MuzlstCluj, nr. mv. M. 344/108).
MuzlstCluj, nr. inv. M. 344/22.
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CONCEPTUL DE ARTA MILITARA îN PRINCIPALELE BATALII
DATE DE ROMANI'PENTRU APARAREA INDEPENDENŢEI
ŞI SUVERANITAŢII NAŢIONALE

I
Programul Partidului Comunist Român arată că : ,,întreaga istorie a poporului român
se înfăţişează ca istoria unor necontenite lupte de clasă, a bătăliilor purtate de masele populare pentru libertate şi dreptate socială, pentru apărarea fiinţei naţionale şi neatîrnarc, pentru progres şi civiJizaţie"l. In acest context, Înţelegem motivul pentru care Întreaga dezvoltare
a României este fundamentată pe temeinica bază de granit a istoriei mu!titeculare a patriei
cu bogatele ei tradiţii progresiste de lupte şi strădanii pentru dreptate socială, unitate, independenţă şi suveranitate naţională.
Aşadar, istoria zbuciumatului pămînt românesc aduce un substanţial aport constructiv,
În contextul căruia înţelegem Într-o lumină reală evocarea - cu larg caracter de masă a unora sau altora dintre marile momente ale gloriosului nostru trecut, pe fundalul cărora
desprindem ideile nobile „ale patriotismului, ale dragostei faţă de partid şi faţă de patria
socialistă, pe care întreaga noastră naţiune, sub conducerea partidului, o face zi de zi mai
frumoasă, mai .înfloritoare" 2• ,,Cu!tivînd cu străduinţă aceste nobile sentimente arăta
secretarul general al P.C.R., tovarăşul Nicolae Ceauşescu - , propaganda noastră trebuie
să-i însufleţească pe oameni În Întreaga lor activitate de edificare a noii orînduiri, să-i
determine să facă totul, să-şi consacre toate forţele, toată capacitatea lor de muncă şi
creaţie înfăptuirii politicii partidului, cauzei victoriei socialismului în România" 3 •
In această largă optică a cercetării şi propulsării cu pregnantă coloratură educativă a
rezultatelor cercetării în dinamica relaţie ştiinţă marele public, se situează la foc de
frunte educaţia patriotică. Din sfera largă şi complexă a problemei educaţiei patriotice se
desprinde o trăsătură de majoră importanţă, atit În ce priveşte coordonata educativă cît
şi În ce priveşte relaţia: Europa ţările române; este vorba despre trecutul militar al poporului nostru. Deşi aceasta se înscrie în sfera educaţiei patriotice şi este indisolubil legat
de luplele pentru libertate şi independenţă naţională şi pentru dreptate socială ale poporului
român, are unele particularităţi care merită a fi cercetate şi subliniate, are coloratura sa
specifică cc ridică cu multe note peisajul minunat al tradiţiilor poporului nostru.
Apreciem că cunoaşterea trecutului multimilenar al patriei noastre, presărat la tot
pasul cu evenimente eroice care s-au înscris cu litere de aur în minunata carte a istoriei poporului român, ca nişte clipe nemuritoare ale luptei sale pentru libertate, independenţă şi
dreptate socială, este un lucru măreţ. Lecturînd cunoscutele versuri ale lui Mihail Eminescu:
„Cînd privesc zilele de-aur a scripturilor române, / Mă cufund ca într-o mare de visări dulci
şi senine"', simţi apele vremi. Iţi aminteşti de victoria din 10 octombrie 1394 de la Rovine,
aşa de minunat „pictată" de marele Eminescu, ori vezi aidoma ceţoasa dimineaţă de 10 iaProgramul P.C.R., p. 29.
Nicolae Ceauşescu., Cuvîntare la Consfătuirea de lucru cu activiştii şi cadrele din
domeniul educaţiei politice, al propagandei şi ideologiei - 9 septembrie 1977, Bucureşti,
1977, p. 26-27.
3 Idem, p. 27.
4
Mihail Eminescu, Epigonii, voi. Poezii, Bucureşti, 1961, p. 13.
1
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nuarie 1475 cînd, la sud de Vaslui, pe o vreme de dezgheţ neobişnuit, în zona mlăştinoasă
de la confluenţa pîrîului Racova cu rîul Bir.Jad, Ştefan cel Mare obţinea strălucita victorie
antiotomană care îl făcu pe polonezul Dlugosz să-l socotească „cel dindi dintre principii
lumii, care a repurtat în zilele noastre o victorie atît de strălucită împotriva turcilor•S, ori
îl vezi În faţa ochilor pe Mihai - viteaz, iscusit, neînfricat - ducîndu-şi mica dar cuteză
toarea oaste la victorie în acea vestită zi de 13/23 august 1595 la Călugăreni 6 , iar gîndurik
parcurgînd mai departe filmul minunat al zbuciumatului trecut al patriei, se opresc În ziu:1
fierbinte, tot de 23 august, dar a anului 1944, cînd insurecţia antifascistă victorioasă, pregătită
şi înfăptuită de poporul nostru condus de eroicul partid al comuniştilor, marca în istoria
patriei o etapă nou:i - Începutul revoluţiei populare - care ne-a dus la România Socialistă
de astăzi, nu poţi să nu fii mîndru de marele trecut al patriei, de minunatul prezent, de
perspectivele strălucite ale viitorului comunist al rrundrelor plaiuri pe care s-a înălţat din veac
- Mioriţa.
Dar toate aceste file din canea minunată a istoriei patriei s-au scris prin lupta şi
jertfa poporului nostru. Toat.: aceste pagini de luptă alcătuiesc minunatul obelisc al tradiţiilor militare româneşti.
lată de ce considerăm necesar să pătrundem În domeniul 'vast al specificului tradiţiilor
militare româneşti, căutînd să-i evidenţiem cele mai puternice tente de culoare şi lumină,
aducînd în prim-planul procesului educativ-patriotic tot ceea ce este progresist, plin de
originalitate şi cu profunde semnificaţii contemporane.

II
Pornind de la aceste cîteva teze orientative, în limita spaţiului disponibil, deci fără
o .1bordare exhaustivă a problemelor, vom releva modul în care conceptul de artă militară
ap.rn:, se defineşte şi evoluează În cîtcva dintre principalele bătăllii date de români pentru
apărarea independenţei ~i suveranităţii naţionale.
· Prntru că În definirea coordonatelor principale ale artei militare româneşti apar în
fiecare moment elementele de tradiţie, vom aborda problema Încă din perioada războaielor
dintre Dacia şi Roma, moment de coti tură în istoria patriei, care a angajat „sigiliul Romei"
~J. se pună cu tărie pe autohtonia dacică, generînd simbioza daco-romană, poporul român.
Raţiuni economice şi politico-militare determină războaiele daco-romane (din 101-102
~' lG.5-106 c.n.), care au dus În final la cucerirea cclci mai mari părţi a statului dac al
lui Decebal de către Roma şi transformarea sa în provincia romană Dacia. In marea încleş
tare dintre armatele Romei cuceritoare şi dacii care luptau pentru a-şi apăra libertatea şi
vetrele lor strămoşeşti, a reieşit pregnant în evidenţă forţa eroică de rezistenţă a dacilor,
izvorîtă tocmai din faptul că îşi apărau patria, ducînd un război drept, eliberator, forţă
care le-a dat posibilitatea de a rezista cu eroism, aproape trei ani, celei mai formidabile
armate pe care .a cunoscut-o lumea antică armata romană - , condusă de unul dintre
cei mai mari generali pe care i-a avut Roma: împăratul Traian 7 •
Problemele de ordin militar care se desprind din aceste războaie vor forma obiecte
de tradiţie pentru veacurile următoare, transmiţÎndu-se marilor conducători militari ai poporului român nu pe calea scrisă a tratatelor de artă militară, ci pe calea tradiţiei populare din ta tă În fiu.
Bucureşti, 1962, p. 515.
I. Ionaşcu, C. Cihodaru, G. Georgescu-Buzău, Istoria medu: a României
(sec. X-XV/), Buctire5ti, 1966, p. 343.
7
H. Daicoviciu, Dacii, Bucureşti, 1965, p. 211.
5

6

lstRom, II,
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&tfel, Decebal, abilul rege şi comandant al daciJor, nu dă bătălia în cîmp deschis,
ci hărţuieşte inamicllll cu cete uşoare de călăreţi, atrăgîndu-1 spre sistemul fortificat din Munţii
Orăştiei, unde spera, tocmai bazat pe acest sistem, să poată, după ce a epuizat forţele romane net superioare, să treacă la contraofensivă pentru a zdrobi pe atacatori. Evitarea luptei
În cîmp deschis faţă de forţe invadatoare superioare şi crearea acestui „gol• În care inamicul este hărţuit şi pus în situaţia de a nu se putea aproviziona, urmată de lovitura nimicitoare, va fi trăsătura caracteri,stică operativ-strategică şi În veacurile următoare. Ea a fost
parată de Traian, prin înaintarea sa metodică, organizindu-şi În spate castre de apărare pentru siguranţa comunicaţiilor şi a liniilor de aprovizionare, iar În cel de al doilea război
l"Onstruind vestitul pod de la Drobeta şi combinînd lovitura principaJă dată de la Dlllllăre
prin Banat, poarta de fier a Transilvaniei spre cetăţile din Munţii Orăştici cu două lovituri
secundare: una prin Oltenia, fie prin pasul Turnu Roşu, fie prin pasul Vîlcan, acţionînd
apoi direct Înspre Munţii Orăştiei, alta prin Muntenia, pătrunzînd poate prin pasul Bran,
apoi spre Munţii Orăştiei, iar în al doilea război prin Moldova pe la Angustiac (pasul Oituz), spre acelaşi obiectiv. De asemenea, subliniem faptul că Decebal, În toamna lui 101,
Înccrcînd să scape din cleştele roman, profită de slăbirea Moesiei şi, după ce Încearcă închegarea unei mari coaliţii antiromane - Încercare reuşită numai parţial -, atacă, fără succes, c.asrrele romane de pe linia Dunării. Această maire încercare a dacilor de diversiune în
spatele operativ roman va fi totuşi apreciată la justa ci valoare de Traian, care va ridica
în cinstea victoriei sale - cu greu obţinute - monumentul triumfal de la Adamclisi 8, însă
ea va fi preluată de conducătorii militari români şi folosită cu uncie schimbări de formă,
condiţionate de Împrejurări.
Iată dar numai două trăsături ale conceptului de artă militară daco-romană, care îşi
vor pune amprenta lor de tradiţie pc arta militară a poporului român. De la HanibaJ
şi Cezar nu mai avem de a face În arta militară cu atîta originalitate şi genialitate În
aqiunile şi reacţiunile ducerii războiului, şi numai abilitatea lui Traian, marele efort militar
al Romei, trădarea inevitabilă a unei părţi a nobilimii dace care dorea să-şi păstreze privilegiile, precum şi unele erori făcute În sistemul fortificat din Munţii Orăştiei (În special aprovizionarea cu apă) au determinat înfrîngerea lui Decebal şi cucerirea parţială a teritoriului
Daciei de către Roma.

III
Veacurile trec. Paginile istoriei se Întorc repede. Acvilele legiunilor romane se înclină
din ce În ce mai mult pentru a dispare În cele din urmă În bezna fără sfîrşit a istoriei. A
apărut o „lume nouă". Este lumea feudală. Pe teritoriul patriei, din mici şi răspîndite organiza\ii de tip statal, s-au format cele trei state feudale româneşti, cuprinzînd aproape totalitatea pămînturilor locuite de români: Ţara Românească, ţara românească a Moldovei ş1
Transilvania - ultimul aservit coroanei feudale maghiare.
La Dunărea de jos Însă a apărut un nou pericol la viaţa, independenţa şi libertatea ţă
rilor româneşti: pericolul otoman. Incepînd cu veacul al XIV-iea şi pînă către finele veacului
al XIX-lea, deci vreme de o Jumătate de mileniu, românii vor lupta pentru libertatea, independenţa sau. uşurarea vieţii lor cu imperiul semilunii. Dîrzenia poporuilui nostrn în
această luptă îşi găseşte uşor mărturiile: victoriile antiotomane şi faptul că nici una dintre
ţările româneşti n-a fost vreodată transformată în paşaLîc turcesc! ,,In măreaţa epopee a
luptei pentru dezvoltarea şi păstrarea fiinţei naţionale a poporului nostru, pentru libertate
1

8

Idem, p. 221-237.
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şi neatîrnare, un loc de cinste ocupă eroicele războaie purtate sub conducerea lui Mircea
cel Bătrîn. Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul - care a rea.lizat pentru prima oară, În 1600,
unirea celor trei provincii româneşti - precum şi a altor voievozi care n-au pregetat să-şi
jertfească viaţa pentru apărarea pămîntului străbun" 0 •
De asemenea, în primele rînduri ale marilor luptători împotriva imperiului semilunii
situăm pe transilvăneanul Iancu de Hunedoara 10, devenit prin meritele sale deosebite voievod
al Transilvaniei (1441) şi guvernator al Ungariei (1446). Marile sale victorii antiotomane,
culminînd cu cea de la Belgirad (21-22 iulie 1456), au Întîrziat invazia t\.lJPCeasică Înspre
centrul european cu cel puţin o jumătaite de veac (v. Schiţa nr. 1). Moartea sa În taibăr:i
de lingă Zemun (11 august 1456) nu a putut stinge faptele lui glorioase, care-l încadrează
în şirul marilor personalităţi istorice: Mircea, Ştefan, Ion Vodă, Mihai Viteazul.
Iancu de Hunedoara aduce, în ce priveşte arta militară, o serie de elemente noi, şi
ele obiecte de tradiţii pentru veacurile următoare. În primul rînd, în plină epocă feudală,
Iancu foloseşte În armata sa mica nobilime În special hunedoreană, maramureşeană şi bănă
ţeană, şi adesea chiar iobagi şi mercenari plătiţi de el personal. Atare mod curajos de-a
înarma masele se bazează tocmai pe dorinţa ac~stora de a lupta împotriva pericolului otoman.
de a-şi apăra vetrele Împotriva ienicerilor. Şi nu trebuie uitat faptul că masele se aflau
numai Ia CÎţiva ani după răscoala de la Bobîlna şi cruntele represiuni nobiliare ce i-au urm:it.
Cu această armată Iancu a luptat cu succes Împotriva Imperiului semilunii, din 1440 pîna
În 1456, oprind drumul spre inima Europei al lui Murad al II-iea şi apoi al vestitului ~i
ambiţiosului Mahomed al II-iea, cuceritorul Constantinopolului (1453). În al doilea rînd, Iancu.
cunoscător perfect al artei militare contemporane fusese doar pentru acest scop Într<:
1431-1433 În serviciul ducelui de Milan şi participase apoi Între 1433-1434 În Cehia la
războiul Împotriva husiţilor îi aduce acesteia o serie de elemente noi. Astfel, În „campania cea lungă" din 1443, acţionează fulgerător, cucerind Nişul, apoi Sofia, fiind oprit de
venirea iernii şi de greutăţile aprovizionării la Zlatiţa în inima Balcanilor. Elementul surpriză a fost catastrofal pentru turci. Aqiunile fulgerătoare bazate pe surprinderea inamicului vor constitui un factor esenţial şi vor caracteriza lupta de apărare antiotomană a
ţărilor române. Dar nu numai atît. Iancu demonstrează că numai ofensiva bazată pe acţiuni
fulgerătoare, prin surprindere, poate aduce victoria. Izbirea prin surprindere, În locul şi
momentul voit, vizîndu-se în special flancurile şi spatele inamicului cu tăierea liniilor sale
de comunicaţii, va deveni un principiu imuabil al artei militare româneşti avînd în Ştefan
şi Mihai pe cei mai iluştri reprezentanţi. De fapt, aceste aqiuni gindite din timp şi adaptate
apoi eventualelor condiţii de moment, schimbate, constituie manevra clementul -superior
al artei militare, datorită căruia oşriri româneşti ce reprezentau numeric abia 1/4 din numărul
invadatorilor au repurtat succese strălucite asupra acestora, oprind veacuri de-a rîndul
înaintarea oştilor semilunii la Dunărea de Jos. În timp ce românii manevrează şi obţin prin
aceasta mari succese, occidentul european luptă conform sistemului berbece - izbirea frontală - , iar Varna (1444) este un exemplu nefericit al acestei „arte militare"! Combinarea
apărării de moment cu ofensiva hotărîtoare este şi ea un strălucit concept al artei militare a
lui Iancu. În 1448 la Kossovopolje, trădat, el se apără, încercuit fiind, bazat pe tabăra de
căruţe sistem husit, ,sprijinit de focul artileriei şi contraatacă cu cavaleria uşoară. Fiind
inferior numericeşte, nu obţine victoria. În schimb, la Belgrad, în 1456, se apără perfect,
9

Nicolae Ceauşescu, Expunere cu privire la activitatea politico-ideologică şi cultura/-

educativă de formare a omului nou, constructor conştient şi de,votat al societăţii socialiste
multilateral dezvoltau şi al comunismului în România, Congresul educaţiei politice şi al
culturii socialiste, 2 iunie 1976, Bucureşti, 1976, p. 11.
10
Şt. Pascll\ I. Ionaşcu, C. Cihodaru, G. Georgescu-Buzău, op. cit., p. 109-208;

lstRom, II, p. 432-446.
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bazat pe puternica cetate, reuşeşte să distrugă flota turcă, să respingă asaltul general turcesc din 21 iulie reluat la 22 iulie şi, trecînd imediat la contraofensivă În 22 iulie, să
provoace duşmanilor pierderi deosebite ş1 să-1 pună in derută, repurtind o strălucită
biruinţă.

Dimineaţa ceţoasă a zilei de 10 ianuarie 1475, la sud de Vaslui, Între dealuri, unde
valea Bîrladului este mai îngustă şi locul mlăştinos, fiind şi un neobişnuit dezgheţ. Oastea
lui Ştefan, circa 40.000 de luptători 11 ; avînd ca ajutoare 5.000 de secui, 1.800 de maghiari
din Transilvania şi, poate, 2.000 de poloni 12 , aşezată pe două linii, cu călărimea pedestrită la
adăpostul pădurii, aştepta bătălia hotărîtoare cu oastea turcească circa 120.000 de oameni
plus oastea Ţării Româneşti, circa 17.000 de oameni, a lui Radu cel Frumos 13 • Inferioară
din punct de vedere •numeric faţă de cea a inamicului, oastea lui Ştefan era totuşi cea
mai mare pe care o ridicase vreodată Moldova şi î~i avea garanţiile de succes În Însăşi alcă
tuirea ei. Karl Marx a caracterizat-o drept o oştire de „ţărani, care fuseseră luaţi aproape
direct de la plug" 14 •

Modul în care Ştefan a condus campania din 1475 este clasic pentru vechea artă milireprezentînd nu numai ridi~area ei la superlativ, ci şi stăpînirea perfectă
a tuturor mijloacelor de luptă. Caracterul popular al armatei sale i-a asigurat valoarea
combativă a trupelor, perfecta execuţie a mişcărilor, Înalta conştiinţă a luptătorilor care
îşi apărau vetrele strămoşeşti. In faţa armatei năvălitoare, sate şi tÎrguri fuseseră date pradă
focului, nici o fiinţă vie nu vehicula În pustiul creat în calea invadatorilor. In acest „gol",
oştile duşmane erau continuu hărţuite de cete de căJăreţi care-i aitacau flancurile şi spaitele,
În timp ce grupurile ce se îndepărtau pentru jaf erau· nimicite, iar carele cu provizii ce
veneau din urmă nu mai ajungeau la armată, nici apă de băut nu se mai găsea, fîntînile
fiind otrăvite. Această sleire treptată a armatei otomane, perfect organizată de Ştefan, a
luat sfîrşit la locul voit şi pregătit de marele domn pentru bătălia decisivă. Turcii atacă şi
reuşesc să pătrundă În prima linie de pedestrime, dar buciumaşii aşezaţi fo luncă cheamă
Într-acolo prin ceaţă, grosul trupelor turceşti. Acestea se lasă Înşelate şi intrară în mlaştini
- se repeta Rovine (1394)! Atunci artileria moldoveană începu să tragă în mulţimea Învălmăşită, iar Ştefan cu cavaleria moldoveană atacă în flanc şi spate în timp ce ţărănimea,
înarmată cu ghioage şi topoare, cu suliţe şi coase, îşi începu iureşul năpraznic. Au căzut în
luptă 40.000 de turci 15• Victoria a fost completă, făoînd Înconjurul lumii de-atunci. Moldova
şi-a păstrat independenţa şi suveranitatea naţională. Conceptul de artă militară al lui"
Ştefan triumfase (v. Schiţa nr. 2)!
tară românească,

Frumuseţea şi originalitatea conceptului de artă militară românească îşi găseşte plenara
lui concretizare În numele cu profunde rezonanţe de înalt patriotism - Mihai, acela care
in pragul a două veacuri (XVI-XVII) a realizat pentru o clipă visul de aur al tuturor
românilor - unirea lor, sub conducerea sa.

A analiza complexitatea acr-,tei militare a lui Mihai V~teazu! în Jimi1ele spaţiale ale pre7..cnrnlui materiail. paire o impietate la adresa marelui erou. De aceea, mă voi opri la sublinierea cîtorva concluzii, operînd comparativ între bătălia de la Şelimbăr (18/28 octombrie 1599)
- deosebit de interesantă prin consecinţele ei pentru Transilvania (v. Schiţa nr. 3) şi
cea de la Călugăreni (13/23 august 1593), deosebit de interesantă la rîndu-i prin consecinţele
11

Dlugosz, Historia Polonica, II, col. 1526.
IstRom, II, Bucureşti, 1962, p. 514 .
13
.
I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, p. 320; cifra este
alte izvoare: Cronica moldo-germană, Cronicile slavo-române, p. 33.
u Arhiv Marksa-Engelsa, voi. III, p. 203.
15
N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 84.
12
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ei pentru Ţara Românească (v. Schiţa nr. 4) şi mai ales pentru „startul" luat de Mihai,
avînd spatele asigurat, la realizarea marelui vis! La Călugăreni, Mihai dispune de cca 16.000
de oameni, între care se găsesc mercenari şi aliaţii săi: contingentul moldovean, trupe de
cazaci şi trupele transilvănene conduse de Albert Kiraly, se pare cumpărat cu bani de partida
boierilor turcofili trădători şi care a avut o atitudine pasivă ce În momentele critice :i,le
bătăliei era cît pe aici să fie fatală lui Mihai. La Şelimbăr, Mihai dispune de cca 20.000
de oameni Între care mercenari.
Observăm Întotdeauna mercenari În compunerea armatei lui Mihai, fenomen caracteristic
timpului datorită dezvoltării tehnicii de luptă care necesita soldaţi de profesie, dar şi un
cuţit cu două tăişuri, care de multe ori se întorcea asupra conducătorului, lucru ce ,l-a păţit şi
Mihai. Pe de altă parte, prin „legămînml" său din 1595, la care a fon obl!gat de boierimea
munteană al cărui ataşament îi era deosebit de necesar în plan politic şi militar, s-a diminuat Într-o anumită măsură caracterul popular al războaielor sale 1G.
Deci, la prima vedere s-ar părea că forţele folosite În ambele bătălii ar fi aproape
egale; totuşi, factorul calitate - Înţe!egînd prin el: spiritul combativ, ataşamentul faţă de
,auză etc. diferă. La Călukăreni, dacă desprindem din oastea lui i\-Iihai trupele comandate de Kiraly, vom observa că luptătorii reali de abia depăşesc 10.000 de oameni, iar excelenta artilerie transilvăneană nu intervine hotărîtor În luptă datorită defecţiunii comandantului
:i. De aceea, elementul esenţial a:l victoriei rămine manevra executată cu mult eroism personal de Mihai şi bazată tocmai pe folosirea justă a terenului acoperit, vitreg unei desfăşurări
largi de forţe inamice. Străpungerea flancurilor turceşti printr-o dublă învăluire aplicată inamicului net superior numericeşte, care, trecînd Neajlovul, ocupase satul Călugăreni şi pătrun
sese În centrul dispozitivului românesc, deşi riscantă în condiţiile efectuate, este şi o
spunem cu tot curajul comparabilă celei executate de Hanibal la Cannae {216 î.e.n.)
asupra armatei romane. Observăm Însă că manevra, nedispunînd de forţe şi mijloace suficiente, bazîndu-se În esenţial numai pe factorul psihologic al surprizei, este limitată, ea ajunge la
podul de peste Neajlov, oastea turcă este aruncată În mlaştini şi pulverizată. Mihai este
însă prudent. El ştie că corpul ienicerilor nu intrase în luptă, că existau uneltiri ale boierilor turcofili împotriva sa, că turcii nu au fost zdrobiţi complet. Ca urmare, el nu va
urmări pe turci spre a-şi definitiva victoria, aşa cum dealtfel a făcut şi Hanibal ,la Cannae.
Poate că este şi o greşeală, la Hanibal a fost sigură, însă Mihai probabil că a cumpănit
. bine situaţia şi a apreciat că o urmărire În cîmp deschis cu mica sa oaste ar fi fost un
risc prea marc. De aceea, s-a retras spre Stoieneşti, în Munţii Muscelului, lingă Rucăr, pentru
a-şi Întări forţele În special cu trupele transilvănene în componenţa cărora intra şi un contingent de iscusiţi artilerişti toscani. Va relua ofensiva de abia la primirea ajutorului transilvănean În octombrie - , cînd, cxecutînd o .splendidă urmărire paralelă, îi va surprinde
pe turci pe podul de vase de la Giurgiu, unde va obţine o nouă strălucită biruinţă (15/25
octombrie 1595). Cele două victorii se completează reciproc.
In schimb, la Şelimbăr, inamicul este inferior numericeşte, iar mare parte din forţele
sale sînt de cavalerie, dar dispune de o foarte bună artilerie. De fapt, În prima parte a
bătăliei, artileria transilvăneană produce panică în rîndurile oastei lui Mihai, iar cavaleria
se aruncă în spărtura centrală produsă, pentru a pulveriza trupele lui Mihai. Dispozitivul
luat iniţial, cu două aripi tari, în special cea stingă condusă de Baba Novac, şi cu o puternică rezervă comandată de Mihai axată spre centru şi stînga, îi dă posibilitatea acestuia
să treacă cu mult eroism Ia contralovitură, să învăluie oastea transilvăneană şi s-o nimiceasc;i
în perimetrul: pantele vest D. Bucata, marginea nord şi nord-est satul Selimbăr, şesul Cibi16 Vezi şi N. Stoicescu, ln slujba adevărului (Răspuns •la „O dovadă de rea credinţi"i''),
În Revista de istorie, nr. 8/1977, p. 1546-1547.
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nului. Deci, şi la Şelimbăr, hotărîtoare sînt aceleaşi elemente ca la Călugăreni: manevra baută pe o idee operativă pentru ,ningerea obieotivului principal zdrobirea forţelor du~mane, eroismul personal al comandantului, iniţiativa fulgerătoare În funcţie de condiţiile
concrete ale bătăliei. O singură deosebire: la Călugăreni prudenţa - se pare justificată îl opreşte pe Mihai să urmărească pentru dcsăvîrşirca victoriei; la Şelimbăr o face, pulverizînd oastea transilvăneană şi intrînd triumfal la 1 noiembrie 1599 în Alba Iulia.
Dacă mai remarcăm şi clarviziunea strategică-politică cu care Mihai şi-a ales drumul
spre Şelimbăr - coloana principală sub comanda sa pătrunde În interiorul arcului carpatic
prin colţul sud-estic (v. Buzăului, zonele secuieşti, apoi Braşov, Făgăraş) unde urmărea atragerea secuilor, favorabili ·lui Mihai datorită promisiunilor făcute de a Ic reda vechil~ privilegii, iar coloana secundară, sub comanda boierilor Buzeşti şi a Banului Udrea, pe valea
OLtului - , u111irea acestor coloane la Tălrna,ciu, apoi alegerea justă a drumului: Sibiu - Alba
Iulia, pe care trebuia să întî;nească şi deci să Învingă oastea transilvăneană, Înţelegem În
întreaga sa lumină conceptul de artă militară al Viteazului, geniul său politic şi militar.
frumuseţea şi originalitatea aciivităţii sale de comandant de oşti comparabilă numai cu a
marelui Ştefan.
IV
Momerut crucial in istoria mi,lenară a p0pvrului nostru, cuarirea. i11depe11denţei naţivrurlc
a fost rezultatul acumulării unor necesităţi obiective pentru progresul ţării, al unui îndelungat şi compi~x proces de dezvoltare a societi,iţii româneşti. După unirea din 1859, procesul
istoric se dezvoltă pc coordonatele unor temeinice progrese În toate domeniile de activitat1:,
Înregisuate de tînărul stat român, fapt ce demonstra cu claritate incompatibilitatea suzeranităţii retrogradului imperiu otoman şi a protector,atuJui puterilor europene. Aşadair, analiza
i~torică a etapei pe care o parcmgea atunci statul român ne îndreptăţeşte să afirmăm că
~c maturizaseră toate condiţiile pentru obţinerea independenţei naţionale.
În acest cadru intern îşi găseşte de fapt reflectarea complexul peisaj politic al sudestului european, puternic contorsionat în acea perioadă de acuta criză a sistemului dominaţiei otomane În peninsula Balcanică, determinată de lupta popoarelor din această zonă pentru
libertatea şi independenţa lor, concretizaJt<~ prin răscoalele din Bosnia, Herţegovina şi 13ulgaria, precum şi prin războiul Serbiei şi Muntcnegrului împotriva Turciei (1876-1877).
Aşadar, se crease În peninsula Balcanică o situaţie explozivă care oferea Imperiului p~
rist un prilej deosebit de favorabil pentru a înlătura dominaţia otomană din această zonă,
întărindu-şi totodată propriile poziţii. Acest context politico-istoric, a cărui notă caracteristică o constituiau aqiunile antiotomane ale guvernului de la Petersburg, servea însă interesele
vitale ale popoarelor sud-estului bătrînului continent, uşurîndu-le lupta lor consecventă şi
îndelungată pentru libertate şi independenţă naţională.

Guvernu: român, ajungînd la ferma convingere că independenţa de stat nu putea fi
obţinută decît pc calea armelor, printr-un război drept, eliberator, ţinînd cont de perspec-

tiva oferită prin aqiunile antiotomane ale guvernului ţarist, care mergeau înspre declanşarea unui război ruso-turc, a luat toate măsurile politice şi militare pentru participarea
României la război În vederea dobîndirii independenţei de stat. Cucerirea independenţc·1
naţionale În 1.frma războiului din 1877-1878 este un „Rezultat al luptei eroice a armatei
române împotriva imperiului otoman, al voinţei ferme de libertate şi neatîrnare a poporu)ui
nostru, care şi-a dovedit încă o dată marea capacitate de luptă"1 7 •
17
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După venirea la conducerea ţării a lui Carol I (mai, 1866), s-a căutat imprimarea
unui spmt ofensiv armatei române. Imprimarea spiritului ofensiv armatei române - aceasta
in defavoarea defensivei, considera1ă pasageră - , puţin şi neaprofundat studiată, a avuit
multe şi complexe implicaţii. Dacă strategia, În concepţia cadrelor superioare de comandă
ale armatei române, balansa Între ofensivă şi defensivă, fiind În optica conducerii rezultatul unui viitor război de coaliţie, arta operativă şi tactica orientate înspre ofensivă
nu ţineau cont de unele situaţii concrete ce ar fi putut interveni Într-un război de coaliţie,
înainte de orice, atacul poziţiilor Întărite puternic. In acest context, ne referim la urmă
toarele probleme: 1) pregătirea ofensivă a comandanţilor şi statelor majore; 2) pregătirea
ofensivă a trupelor şi J) asigurarea materială a ofensivei (În special artilerie şi muniţiuni).
Dacă, în ce priveşte rezolvarea primelor două proble;ne, s-au Încercat unele soluţii, În ce
priveşte ultima, s-a făcut prea puţin, şi aceasta după izbucnirea războiului. In majoritate,
aspectele negative existente în orientarea doctrinară a armatei române au fost soluţionate
pe parcursul operaţiunilor prin patriotismul, spiritul de sacrificiu şi dîrzenia În luptă - izvorîte din dreptatea cauzei pentru care luptau - .ale ostaşilor şi ofiţerilor no~tri.
In ziua de JO august 1877, oştile ruse şi române, de sub comanda domnitorului Carol,
au atacat trupele turceşti din Plevna, comandate de generalul Osman Paşa (v. Schiţa nr. 5).
Coloana de atac a Diviziei 4 infanterie român:i, c:tre m această zi a cucerit reduta Griviţa
111. 1, era formată astfel:
În prima li~ie, Batalionul 2 vmatori desfă~urat în tragatori;
m linia a doua, Batalionul 1 din Regimentul 16 Dorobanţi, În coloană de cornpanii;
în linia a treia, Batalionul 1 din Regimentul 5 linie;
În linia a patra, Batalionul 1 din Regimentul 14 Dorobanţi.
Pentru primul asalt, coloana a atacat la ora 15. Turcii îi lasă pe ostaşii noştri să
~e apropie la 100-150 m, cînd deschid asupra lor un foc deosebit de eficace.
Cu toate pierderile suferite, avîntul românilor nu slăbeşte, ei aruncîndu-se la asalt cu
\trigăte de Ura! Ajunşi la redută, românii sînt totuşi nevoiţi să se retragă cu pierderi grele,
deoarece nu au putut trece şanţul adînc din faţa acesteia sub violentul foc al inamicului,
primit:
din faţă, de la apărătorii care ocupau reduta şi executau focul de pe trei linii
etajate;

română

de la dreapta, unde ramaseseră descoperiţi, deoarece trupele Diviziei J infanterie
fuseseră oprite În faţa redutei Griviţa nr. 2, nedescoperită înainte de atac, şi

de la stînga, unde de asemenea ramaseseră descoperiţi, datorită faptu:ui că regimentul rusesc, care trebuia să atace aici, rătăcise drumul ş1 nu a ajuns la timp pentru a
participa la atac.

In faţa acestei situaţii, comandamentul Diviziei a 4-a se hotărăşte să reia atacul, cerînd
comandamentului ,superior să fie sprijinit la dreapta şi stînga.
La ora 16, coloana de atac a Diviziei a 4-a, refăcută, porneşte din nou cu acelaşi
avînt şi curaj, istîrnind admiraţia ataşaţilor militari stram1 care o urmăreau de la un observator, dar, nici acum, asaltul nu reuşeşte. La ora 17, batalioanele Diviziei a 4-a asaltează
pentru a treia oară reduta, tot fără succes.
După reorganizarea unităţilor, la ora 18,45, atacul este reluat. De
va fi În mod strălucit obţinută de români.

astă dată,

victoria

În aceste patru asalturi, coloana de atac a Diviziei a 4-a română a pierdut 27 ofi1.JOO trupă, morţi sau răniţi. Aceeaşi dîrzenie şi dăruire o vom remarca cu mîndrie
în toate aqiunile armatei române de .Ja Rahova, Opanez, Smîrdan etc.

ţeri şi
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In definirea conceptului de artă militară românească, re1eş1t din strălucitele operaţiuni
ale armatei noastre pe teatrul de război de la sudul Dunării de Jos, În anii 1877-1878,
vom căuta să evidenţiem unele elemente determinante. Pornind de la contextul general economic-social-politic al României de-atunci care purta pecetea deplinei dezvoltări, se poate
cu uşurinţă Înţelege în acest context şi dezvoltarea armatei, inclusiv a conceptului de artă
militară. Aşadar, momentul izbucnirii războiului surprinde tocmai acest moment al trecerii
de la conceptul de artă militară caracteristic primei jumătăţi a veacului al XIX-iea dommait de aitaicul infanteriiei În coloană şi mariJe desfăşuirări de cavalerie, elemente c:1,raicoeristice fronturilor discontinue sau primitiv Întărite, la conceptul de artă militară :ii celei
de a doua jumătăţi a veacului al XIX-iea cînd industriile moderne furnizează armament
de calitate superioară, ceea ce ridică prestigiul focului, creînd lanţul de trăgători, întă~irea
în şanţuri sau în redute, diminuînd rolul „Înţelepciunii baionetei", al cavaleriei etc.
Ceea ce caracterizează însă această trecere, În plan militar, era de fapt trecerea de
la o pondere esenţial defensivă În domeniul conceptului de artă militară la o pondere esenţial
ofensivă. De aici, o serie de fisuri în domeniul operativ şi o acomodare mai greoaie În
cadrul războiului de coaliţie, datorite În special lipsei unei dotări materiale corespunzătoare,
precum şi adaiptării mai lente a cornandamenrelor la noile situaţii. în ansamblu Însă, si,~~1aţJJa
a fost remediată prin eroismul şi Înaltul spirit de sacrificiu al trupelor şi comandanţilor,
datorate cauzei înalte şi drepte pentru care luptau - independenţa! 18
La finele secolului XIX şi începutul secolului al XX-iea situaţia Europei prezenta
simptome economice, politice şi sociale îngrijorătoare. Marile put~ri imperialiste îşi afirmau
pe faţă tendinţele de împărţire şi reîmpărţire a sferelor de dominaţie, de acaparare a noi
teritorii. Situaţia politică-economică generală era agravată şi pe plan social, de intensificarea politicii de exploatare şi jefuire a maselor largi, dusă de către marile monopoluri cu
caracter suprastatal.
Pornind de la un fapt nesemnificativ ca dimensiuni politice asasinarea arhiducelui
Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei şi a soţiei sale Sofia de Hohcnbcrg,
la Sarajevo (28 iunie 1914 ), de către tînărul Gavril Prinkip, membru al unei organizaţii
naţionaliste sîrbe - , marile contradicţii existente între puterile europene grupate în
Tripla Alianţă (Germania, Austro-Ungaria şi Italia, care s-a declarat neutră, intrînd apoi
În război la 10/23 mai 1915 pe baricada opusă) şi Tripla Înţelegere sau Antanta (Franţa,
Anglia, Rusia) - irup cu deosebită violenţă la finele lunii iulie începutul lunii august
1914, printr-o suită de declaraţii· de război reciproce, care marchează începu ml primului
război mondial (1914-1918).
România era pe atunci un stat mic ale cărui realităţi soci1l-eco~omice î,J defineau ca
agrar, cu o industrie aflată În cuf\S de dezvoltare, al cărui ansamblu economic era dominat
de relaţii capitaliste ce se Împleteau În ce priveşte agricultura cu rămăşiţe feudale încă puternice. în faţa României de atunci se ridicau spre soluţionare probleme majore în ce priveşte necesitatea obiectiv-istorică de a-şi desăvîrşi procesul de înfăptuire a statului naţional
unitar, consolidarea independenţei şi suveranităţii, realizarea unui regim democratic, rezolvarea acutei probleme a numeroasei ţărănimi lipsite de pămînt, a maselor largi exploatate,
ridicarea În special a potenţialului industrial şi în general al celui economic ..
Amenintată continuu de flăcările uriaşei conflagraţii, care se întinseseră peste cea mai
mare a parte a Emopei, Rornâniia se găsea .În 9iil.1Ulaţ,ia gravă de a deveni teatrul .unui război
pustiitor şi de a fi invadată de armatele statelor imperialiste. Mai mult, Puterile Centrale
18
9eorge Protopopescu, Aspecte majore ale artei militare româneşti în timpul războiului
pentru independenţă (1877-1878), în Centenaru[ independenţei (1877-1977), mai 1977,
Şcoala interjudeţeană de partid Cluj-Napoca, p. 25-36.
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(de care România era legată prin tratatul din 1883, recuzat de Consiliul de coroană de
la Sinaia din 31 iulie/3 august 1914, care proclamă neutralitatea) se pregăteau deja pe plan
militar, pentru invadarea României, atrase În special de mirajul grînelor şi petrolului românesc. In acela5i timp, începînd cu primăvara şi mai a!es cu vara anului 1916, Antanta
a trecut la puternice presiuni asupra ţării noastre, chiar cu caracter ultimativ, În special
pentru ca România, dezlănţuind o ofensivă de amploare Împotriva Puterilor Cenuale, să
producă o diminuare substanţială a presiunii acestora pc frontul vest-european, mai ales
în regiunea Verdun.
Jn această conjunctură politică şi militară extrem de complicată, guvernul român condus de Ion I. C. Brătianu, după cc navigase curajos pe furioasele talazuri ale mării europene vreme de doi ani în neutralitate, folosind năzuinţa legitimă a Întregului popor român
de înfăptuire a unităţii sale naţionale, obţinînd prin convenţiile politice şi militare Încheiate
cu Puterile Antantei, la Bucureşti, în 4( 17) august 1916, promisiunea satisfacerii unirii cu
România a Transilvaniei, Banatului, Crişanei ,5i Maramureşului, declară, la 15(28) august
1916, război Atistro-Ungarici.
Este cunoscut faptul că, cu tot croi,mul ci, armata română insuficient dotată cu material (lipsuri în artilerie, armament automat, aviaţie etc.), cu tot efortul făcut de guvernul
român în perioada neutralităţii (investiţii de înarmare în valoare de 838.841.000 lei), a
pindur campania anu:ui 1916, retrăgindu-se În ultimul colţ de pămînt liber Moldova
lui S,efan!
Cu toate greutăţile iernii 1916/1917 (epidemii de tifos exantematic, dizenterie etc.),
armata română este refăcută În Moldova, iiind reorganizată şi redotată cu materiale
~i muniţii aduse din ţările Antantei, În special din Franţa - , pe baza experienţei sale din
campania 19 l 6 şi a celei aduse de misiun~a militară franceză m frunte cu generalul Ber1hclo1, precum şi cu sprijinul armatei ruse, desfăşurînd în vara 1917 operaţiuni de mari:
.1mploarc, de e:evat nivel militar, obţinînd victoriile strălucite de la Mără51i, Mărăşeşti ~i
Oituzrn.
Aşadar, înfrîngeri şi victorii! A5adar, Întuneric şi lumină! In acc:istă optică vom
urmări conceptul de artă militară în evoluţia sa intimă, dar la modul generic, pla:sat pe
fundalul strălucitor al jertfelor poporului român pentru unitatea, independenţa şi suverani. iatea patriei sale. Ceea ce ne miră În aprecierea conceptului de artă militară românească
es\e faptul că, deşi cercurile conducătoare ale armatei noastre erau foarte a lente şi deosebit
de reccpiive la orientările doctrinare din acea perioadă ale armatelor europene, cu atît
m:ii mult cu cîe majoritatea făcuseră studii superioare militare pe lîngă aceste armate - la
Berlin, Paris, Torino etc., În plus aveau la îndemînă bogatele şi minunatele tradiţii ale
vechii arce militare româneşti, nu au reuşit să imprime o notă clară conceptului de artă
militară al armatei române de atunci.
Multora dintre marii noştri comandanţi nu le-a 6căpat orientarea ofensivă germană
- von Schlieffen, Bernhardi, Moltke etc., nici cea franceză - Grandmaison, Bona! etc. sau
chiar cea italiană a lui Porro, Grandi, Cadorna, Diaz etc. Mai mult, s-a căutat, uneori şi
de -cier~ un.ii comandanţi, să se imprime trupelor un spi:ri:t ofensiv, -aceasta în defavoarea
defensivei, considerată pasageră, puţin şi neaprofundat studiată. Dacă str-ategia şi arta operativă au fose orientate spre ofensivă, a.şa cum dealtfel o cereau şi imperativele politice, ne
ptmcm Întrebarea: de oe nu s-au pregă,tiit din timp oondiţi-ile unei oferu;ive la nivelul răz
boiului mondial din anii 1914-1916? Întrebarea se referă la trei probleme de bază: 1) pregătire:1 ofensivă a comandanţilor )i statelor majore; 2) pregătirea ofensivă a trupelor, şi
19 George Protopopescu, Arta militară româneam1 î11 primul. riizboi mondial (1916-1917), Cluj, 1973, p. 3-27; 60-61.
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3) asigurarea materială a ofensivei (în special artilerie, av1aţ1e, armament automat şi muniţiuni). Dacă, în ce priveşte primc:le două probleme, s-au Încercat unele soluţii, În ce priveşte ultima, s-a făcut prea puţin, şi aceasta abia după izbucnirea războiului, la fel ca în
perioada războiului pentru independenţă! Tot În contextul general al orientării doctrinare
ofensive a armatei noastre, ne pel'mitem să ridicăm şi aspectul unei probleme majore a pregătirii ofensive a unei armate, şi anume iniţiativa. Dacă la aceste cîteva observaţii mai
adăugăm şi pc cele din domeniul tactic lipsa unei orientări precise În domeniul colaborării infanterie-artilerie, a modului de organizare a poziţiilor de apărare etc., ajungem
uşor la concluzia că „Înţelepciunea baionetei", ca şi În războiul din 1877, era determinantă.
Iată umbrele!
Dar, există şi lumini!
Prima - Mărăşti, 1917! La MărăŞ'tl a avut loc răbutni,rea forţei ofensive a Am1atci
române 11."efăOUlte „ÎMr-un avîm căruia nilmic nu ,i s-a putut ITTlpotirivi, itrooînd peste liniille
duşmane întărite şi apărate de trupe de elită şi făcînd să răsune În văile Vrancei uralele
de libertate şi biruinţă" (v. Schiţa nr. 6).
Armata a 2-a română· (comandant: generalul Alexandru Averescu, din 1930 mareşal
al României) a primit mi~iunea din partea M.<;::.G. român de a rupe apărarea inamicului
din faţa sa, nimicind forţele acestuia aflate la est de rîul Putna, dezvoltîndu-şi apoi ofcmiva
pma în valea superioară a acesru,i rîu. Armata a 2-a urma a-şi îndeplmi rnisi.runea ân oooperare cu aripa dreaptă a Armatei a 4-a ruse (aflată la stînga sa), menţinînd continuu legă
tura cu Armata a 9-a rusă (aflată la dreapta sa). Zona stabilită de M.C.G. român pentru
desfă.5urarea ofensivei noastre, considerăm, a fost bine aleasă, deoarece: 1) Lovitura s-a dat
la jonqiunea dintre aripa dreaptă a Armatei 1-a austro-ungare Grupul Gerock (trupe
din Armata 1-a austro-ungară care făceau parte din grupul d~ armate al Arhiducelui Joseph)
şi aripa stîngă a Armatei a 9-a germane, deci asupra unui punct nevralgic al dispozitivului
inamic; 2) Pătrunzîndu-se pînă în munţii Vrancei şi în valea superioară a rîu:lui Putna, se
lua inamicului posibilitatea concentrării de forţe în depresiunea vrînceană În vederea unei
ofensive spre est; şi 3) Se creau condiţii favorabile continuării ofensivei 1Jentru a cădea
fie spre vest (dreapta) asupra Corpului 8 austro-ungar, care forma aripa dreaptă a Armatei
1-.a austro-ungare, fie spre sud (stînga) În spatele Armatei a 9-a germane. Ca concepţie de
manevră, datorită existenţei fronturilor continue, bine organizate defensiv şi a unei cantităţi de armament îndestulător pentru garnisirea lor, aspect care, Începînd cu 1915, s.:
generalizase pc toate fronturile europene, schimbînd structural conceptul de· artă militară de
la manevrele îndrăzneţe pe spaţii largi ale veacului al XIX-iea şi cu ideile cărora se intrase
În război (ex. Marna), se trecea la aeţiuni metodice bine pregătite şi susţinute de artilerie,
a1mamcnt automat, aruncătoare de mine, aviaţie etc., care trebuiau să ducă la ruperea poziţiilor defensive puternic fortificate,. pătrunderea în întreaga lor adîncirne, fapt ce ar fi
creat flancuri la inamic asupra cărora, inclusiv a spatelui acestuia, se putea apoi acţiona
În libertate. In acest cadru cu aspect general situăm concepţia bătăliei de la Mărăşti - o
ruptură centrală, care se încheie cu Întoarcerea flancurilor inamice create. După lupte crincene aproape cu aspect de epopee, trupele române au rupt apărarea inamicului, pătrunzînd
în dispozitivul acestuia şi azvîrlindu~l spre vest. Insă, contraofensiva Puterilor Centrale din
Galiţia şi· Bucovina respinsese spre est trupele ruse, ceea ce a determinat scoaterea de
trupe ruse din Moldova şi trimiterea lor spre nord, unde pericolul era grav. In acost conteict
strategic, M.C.G. român dă ordinul de oprire a ofensivei· române la Mărăşti (12/25 iulie 1917),
deci numai după 3 z.ile de lupte victorioase. Generalul Averescu face act de iniţiativă şi
continuă ofensiva pînă la 19 iulie (1 august) 1917, smulgînd inamicului noi poziţii şi punîndu-1 În derută. Rezultatele bătăliei: o spărtură largă de 35 km şi ad-încă de 25 krrcîn
frontul inamic; eliberarea unui teritoriu de cca 500 kmp. în care se. găseau. 30 de localiităţi;
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capturarea a 2.793 prizonieri, 21 obuziere de 105 mm, 4 mortiere de 250 mm, 4 tunuri antiaeriene, 18 mortiere de tranşee, 4 aruncătoare de mine, 13 tunuri de cîmp, 1 tun de 105 mm,
4 tunuri de 120 mm, 27 mitraliere, 4 proiectoare, 3 secţii telegrafice, 2.500 puşti, 84 chesoane
pentru muniţie, o mare cantitate de muniţie de infanterie şi artilerie; inamicul avînd man
pierderi În morţi şi răniţi.
Bătălia de la Mărăşti a avut darul să risipească îndoielile, să sădească încredere desă
virşita m armata ţaru, să demonstreze inamicului forţa armatei noastre, spulberîndu-i iluziile de invincibilitate pe frontul român, create de nenorocita ambianţă În care s-a desfăşurat
campania anului 1916. Mărăşeşti (v. schiţa nr. 7) şi Oituz vin să completeze rezultatele stră
lucite ale ofensivei de la Mărăşti prin dîrzenia comandanţilor şi eroismul trupelor, prin
conceptele de artă militară bazate pe principiul imuabil al acţiunii şi reacţiunii folosite, care
au creat inamicului nesiguranţă, avînd un final dramatic - contraofensiva cu înfrîngerea
armatelor Puterilor Centrale.
Atunci cînd victoria era clară, învingătorul de la Mărăşeşti - generalul Eremia Grigorescu, pe lingă multe şi calde felicitări primite din toate colţurile lumii, a primit şi cunoscutul dar japonez - o sabie de onoare, pe care sînt scrise cuvintele: ,,Voi sînteţ.Î cei care
scrie\i istoria ţării" !20
V

în cadrul prezentului material am abordat numai unele probleme, considerăm maiore,
legate de contextul atît de larg al conceptului de artă militară la români. Am dori în final
să prezentăm unele concluzii asupra tezei noastre.
în primul rînd, procesul istoric românesc demonstrează că de-a lungul zbuciumatei sale
istorii poporul român nu a dus niciodată războaie nedrepte, de agresiune, de cuceriri, ci,
întotdeauna, el a dus războaie drepte, de apărare a gliei strămoşeşti sau pentru realizarea
unităţii sale. în asemenea context istoric Înţelegem caracterul larg popular al războaielor
de apărare româneşti, unitatea întregului popor În lupta împotriva cotropitorilor, fapt ce
conferă o particularitate specifică trecutului nostru militar, Înţelegînd prin aceasta pe de
o parte apărarea patriei, pe de altă parte apărarea împotriva gravului pericol otoman al
întregii Europe!
Desigur, cînd un popor are asemenea ascendent sufletesc asupra duşmanului, elementele:
curaj şi îndrăzneală pe propriul pămînt se dezvoltă din plin. Ca atare, oştiri m1C1, cum
puteau scoate românii, dar puternic şi curajos sprijini1e de Întregul popor, au Învins concludent oşti duşmane numeroase care ne călcau glia străbună. Aceste victorii solicitau însă
inteligenţa şi curajul comandanţilor, spiritul de jertfă şi dîrzenia oştilor şi a întregului
popor. însumarea acestor redutabile calităţi a însemnat de fapt conceptul de artă militară
la români. Cînd duşmanul călca pămîntul ţării cu 200.000 de oameni, iar ţara nu îi putea
opune decît cel mult 40.000 de oşteni, interveneau în mod spontan inteligenţa şi curajul.
Se ardea totul în calea invadatorilor, care Înaintau prin acest gol respirînd fumul marilor
incendii, călcînd cenuşa dogoritoare a satelor, neavînd unde să-şi astîmpere nici setea,
fîntînile fiind otrăvite! Iar, ca o culme a acestui apocalips, de undeva apăreau cete uşoare
de călăreţi care atacau şi dispăreau ca o adevărată viziune de infern! Şi, undeva, pe lingă
mlaştini, păduri sau deasupra unor văi adînci, duşmanul era aşteptat de oastea ţării, izbit
În flanc şi spate, şi nimicit. întregul popor participa la victorie. Ea era asigurată de inteligenţa, curajul şi dîrzenia luptătorilor şi a comandantului. In asemenea cgndiţ.ii a luat naştere
20

Idem, p. 69-76.
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şi s-a dezvoltat arta militară românească. Frumuseţea şi originalitatea manevrelor de

flanc

şi spate, baza conceptului de artă militară la români, nu îşi au pereche În lume. S-a vorbit

şi s-a studiat arta militară a lui Napoleon. Dar, la Areole (14-17 noiembrie 17%) ,,dracii
negri" regimentuil transilvănean, din armata austriacă, a lui Nicolas Alvinczy era
cît pe aici să-l învingă pe marele strateg! Arta militară românească este un strălucit exemplu
de inteligenţă militară al unui popor mic care „îşi apăra sărăcia şi nevoi:e şi neamul"!
Atunci cînd industria modernă va Înzestra armatele cu mijloace tehnice d~ mare anvergură,
românii vor căuta „soluţia" rupturii fronturilor continue şi bine garnisite cu tehnică de luptă;
creînd astfel flancuri asupra cărora vor manevra cu curaj, demonstrînd „Înţelepciunea baionetei", avîntul, eroismul şi dîrzenia ostaşului nostru care întotdeauna •lupta pentru o cauz:i
dreaptă independenţa, unitatea şi suveranitatea patriei!
În acest context, tezele noastre asupra conceptului de artă militară la români au fost
mai puternic punctate În ce priveşte arta militară veche, ea oglindind În mod real intel ii;enţa
concepţiei şi a eroismului românesc. Războaiele epociî moderne cel de independ~nţă
(1877-1878) şi primul război mondial (1916-1918) sînt implicaţii de coaliţie, motiv
pentru care conceptul de artă militară românească trebuie să se Încadreze, cel puţin la modul
generic, În conceptul general al coaliţiei respective şi, totodată, să ţină cont de dezvoltarea
tehnicii, ca atare În această optică 'noi vedem arta militară românească obligată să abordeze
În realizările ei două direcţii: prima, este de ordin general, fisurarea dispozitivului i11amic
În conceptul de colaborare apoi, cea de a doua direcţie, dezvoltarea acţiunilor tradiţio11ale,
Întoarcerea flancurilor şi a spatelui inamic.
Aqiunile, În conceptul nostru, sînt de zi şi de noapte, pe vreme bună sau rea, în
condiţii de teren şes sau accidentat deluros, montan, Împădurit, mlăştinos sau trav~rsat
de mari cursuri de apă, inclusiv Dunărea etc.
Aşadar, conceptul de artă militară la români izvorît din necesitatea obiectiv-istorică
de apărare a independenţei şi suveranităţii patriei are bogate şi strălucite tradiţii de-a lungul
istoriei zbuciumatului pămînt românesc. A 'devenit u~ imperativ al contemporaneităţii, în
condiţiile cînd adevărul istoric această axiomă a devenirii patriei noastre este în
prim-planul cercetării, ca elementele măreţului nostru trecut să apară aşa cum au fost ele
În luminile pu,terrucelor f3lf1.l:l'i ale prezentului, ele fiind surse de minuna;te învăţăminte - iubiTe
de patrie, eroism, dîrzenie, inteligenţă creatoare - pentru generaţiile de azi şi de mîinc ale
patriei noastre socialiste ,şi comuniste.

GEORGE PROTOPOPESCU
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DER KRIEGSKUNSTBEGRIFF IN DEN BEDEUTENDSTEN KĂMPFEN FOR DIE
VERTEIDIGUNG DER NATIONALEN UNABHANGIGKEIT UND SOUVERANITXT
(Zusammcnf assung)
Von dor historischen Begebenheit ausgehend dass im Laufe der Jahrhunderte clas ruVolk keine Eroberungskriege fiihrte sondern je nur seine Unabhăngigkeit und Souveranita.t verteidigte, hebt cler Verfasser den Vo]kscharakter dieser Kămpfe hervor.
Im aillgemeinen Kontext worden die bedeutendsten Schla,chten fiir die Verteidij?iU11g der
Unabhăngigkeit und Souveranităt aufgezăhlt, wie z.B. Vaslui (1475), Călugăreni (1595), Şe
limbăr (1599), Plevna (1877) und Mărăşti (1917), sowie auch die Besmbungen fiir die
Veneidigung cler Unabhăngigkeit hervorgehoben, die die Tătigkeit einiger Fiirsten, wie Mircea
der Alte, St.efan cler Grosse, Michaol der T apfere ader eines Johannes von Hunedoara kennzeichneten. Der Autor untersureicht doo manovrierfahigen Charakter cler von den Ruanănen gefiihrten Kriegen, die mit kleinen Truppenbestănden dank rechtzeitiger Vorbereiou11g - wie vorteilige Ausniitzung des Kampfgelăndes (Engpăsse, Sumpf- und Waldgebiet.e), sorgfaltig organisierte
FJiigel- umd Riickenmanover - hervorragende Siege gegeniiber den zahlenmăssig weir,arus iiberlegenen aber fiir eine ungerechte Sache kămpfenden Eindringlingen erringen konnten (bei
Vaslui verfii~ Stefan cler Grosse nur iiber 40.000 Mann, denen 120.000 Tiirken gegeniiberstanden).
Das gegen die Flanke und den Riicken des Feindes gerichtete Manover - von Decebal, dem grossen Dakerkonig iiberliefert - wurde verallgemeinert und zur Tradition gemacht.
Mit cler Schaffumg des „HohLraumes" ergănzt (Niederbrennen cler Siedlungen, Vcrgiftoog
cler Wasserquellen, Verstecken cler Nahrungsvorrăte), iiberzeugte es von seiner wirksamen
Niitzlichkeit. 1n cler neuesten Zeit bezweckte clas Manover dieselbe Verfahren gegen Flanken
und Riicken des Feindes, denen clas Durchbrechen cler starkgeriisteten Gefechtslinie vorausging
(z. B. bei Mărăşti).
Der Aufsatz bietet gJa.nzende Beispiele aus cler var,erlămdischen Geschichte, die wertvoHe
Lehren erbringen iiber die Tapferkeit, Entschlossenheit, Heldenmut und Klugheit im Kampf
fiir die Verreidigung cler rumănischen Unabh1ingigkeit und Souveranităt.
mănische
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LUI TRAIAN VUIA LA LUPTA PENTRU UNITATEA
NAŢIONALA, OGLINDITA îN ARTICOLELE PUBLICATE 1N
REVISTA „LA TRANSYLVANIE" (1918-1919)

Traian Vuia (1872-1950) este cunoscut În special prin invenţiile sale tehnice: aparatul
de zbor mai greu decît aerul, cu care a efectuat primul zbor mecanic din lume la 18 martie 1906, pe cîmpul de la Montesson (Pranţa); elicopterele şi generato ml de aburi.
Dar pe lîngă remarcabilele sale realizări În domeniul ştiinţei şi tehnicii, Vuia a desşi o intensă activitate politică de-a lungul Întregii sale viqi. Acea.stă activitate a
fost semnalată în cîteva monografii despre T. Vuia şi În o serie de articole din literatUia de
speciali.ta te 1•

făşurat

O latură mai puţin explorată a aictivităţii lui Traian Vuia este aceea de publicist.
Traian Vuia, paralel cu activitatea sa ştiinţifică, a găsit răgazul necesar pentru a-şi exprima
opiniile sale în presă Întotdeauna cînd Împrejurările is:orice o cereau. Astfel În perioada
dinaintea izbucnirii primului război mondial, Vuia se alătură preocupărilor intelectualităţii
româneşti progresiste în frunte cu remarcabilul publicist Valeriu Branişte, de a face din coloanele ziarului „Drapelul" de la Lugoj o tribună pentru întărirea conştiinţei naţionale. Aici
Vuia publică o serie de articole, În perioada anilor 1901:--1914, aducîndu-şi o importantă
contribuţie la lămurirea opiniei publice româneşti despre stările de fapt din imperiul austroungar şi despre politica claselor dominante austriece şi ungare, de oprimare na\ională 2 • In
timpul primului război mondial, Vuia îşi intensifică această activitate, publicînd În presa
franceză, În cea a emigraţiei cehe şi române din Franţa 3 • In perioada dintre cele dou..~ răz
boaie mondiale sînt semnalate cîteva articole publicate de Vuia în presa din România. Consecvent principiilor sale de luptăn:or dîrz pentru progres, pentru dreptate. T. Vuia continuă
această activitate şi În timpul celui de-al doilea război mondial, susţinînd revista organizaţiei
1omâne de rezistenţă din Franţa „La Roumanie libre", atît prin publicarea de articole, cît
şi prin adăpostirea redaqiei ei şi prin difuzarea revistei În unele cartiere din Paris 4•
In lucrarea de faţă ne vom opri doar asupra articolelor publicate de Vuia În revista
„La Transylvanie", revistă editată de Comitetul naţional al românilor din Transilvania ~i
Bucovina. Comitetul naţional al românilor din Transilvania d Bucovina a fost constilllit
la 30 aprilie 1918, la Paris, de către un mănunchi de români originari din provinciile ro1 Printre lucrările care tratează despre act1v1tatea politică a lui Traian Vuia amintim:
G. Lipovan, Traian Vuia, Bucureşti, 1966, p. 50-54; G. Lipovan, Traian Vuia - un pionier al aviaţiei moderne, Timişoa.ra, 1972, p. 147-169, 201-213; P. Groza, Vuia-Omul, în
România Liberă din 3 octombrie 195 7; Al. Poqeanu, L' activi te politique d'un grand homme
de science roumain: Traian Vuia, În RevRHist, Bucureşti, 1973, 12, nr. 2, p. 317-333;
N. Ciachir, Radu Vasile, P. Cinghiţă, Traian Vuia, neobosit luptător pentru unitatea naţio
nală, În Sargetia, V, 1968, p. 295-310; I. D. Su,ciu, Tr~ian Vuia Noi contribuţii documentare, în Studii, 1973, nr. 2, p. 367-375.
2 Elena Borugă, Aspecte din activitatea de publicist a lui Traian Vuia, în Banatica, IV,
1977 (în curs de apariţie).
3
G. Lipovan, Traian Vuia - un pionier al aviaţiei moderne, p. 147-169.
4
Victor Ionescu, Frontul naţional român din Franţa, în România în rezistenţa franceză
În anii celui de-al, doilea război mondial (amintiri), Bucureşti, 1969, p. 35-36.
·
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ale fostului imperiu austro-ungar, avînd În frunte pe Traian Vuia5 • Scopul înfiinacestui comitet este foarte concis precizat În actul de constituire semnat de T. Vuia,
Dionisie Axente, Petruca, Jean Tişcă, Moga, Iosif Mureşanu 6 • Aici se arată că încă qe la
izbucnirea războiului, ,,românii din toate ~ările au ştiut În ce direqie să-şi îndrepte privirile
şi simpatia lor. Ei nu au ezitat nici o clipă ca să proclame adeziunea lor la cauza Aliaţi
lor"7. Intrarea României în ră~boi alături de Antantă a produs entuziasm în rindurile românilor subjugaţi de Imperiul Austro-Ungar şi „tineretul lor trecea Carpaţii pentru a se înrola În armata fraţilor lor•, iar „cei rămaşi în Transilvania... manifestau deschis _simpatia lor pentru Aliaţi şi apelurile lor către fraţii din regat erau atît de puternice, Încît
îi făceau să fie condamnaţi la mo:ute în masă" 8 • Dar România fiind nevoită „printr-un
concurs de Împrejurări fa.tale să încheie pace cu Germania, ,,o pace a violenţei", românii
din Transilvania nu pot socoti lupta ca terminată 9 • Şi pentru că „Fraţii noştri asupnţ1 ră
ma~i În ţările lor nu-şi vor putea face auzită vocea, noi declarăm În numele lor că vrem
ţările noastre: Transilvania, Banatul, Crişana, Maramurcşul şi Bucovina, libere şi independente
şi ca un popor liber, noi ne alăturăm marilor noştri Aliaţi, aducîndu-ne contribuţia la cauza
comună luptînd pînă ce duşmanii omenirii vor fi Învinşi" 10 •
ţării

0

Reiese clar din cele arătate mai sus că scopul constituirii Comitetului naţional al românilor din Transilvania era acela de a folosi toate mijloacele pentru ca românii să fie şi
Îr. continuare consideraţi În luptă alături de aliaţi pentru a putea să-şi spună doleanţele lor
la Încheierea păcii, pentru a putea obţine dezideratul poporului român, desăvîrşirea unităţii
naţionale. Cu acest scop au fost constitui-te legiunile de voluntari români din rîndul prizonierilor de . război din armata austro-ungară, care să lupte pe frontul francez 11, s-au organiza'! m:mifestaţii 12 şi s-a dus o intensă muncă de propagandă. In organizarea tutlllror acpunilor cu acest scop, Traian Vuia s-a găsit Întotdeauna în primele rînduri 13 •
Munca de propagandă a Comitetului naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina, in cadrul căruia Vuia a îndeplinit succesiv funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi apoi
secretar generaP I a fost desfăşurată în special prin revista bilunară „La Transylvanie" care
a apărut la 15 mai 1918, la Paris. Revista a fost pusă sub patronajul unor personalităţi
franceze, politice, ştiinţifice şi militare din vremea aceea, printre care: Paul Duschanel,
Henri Franklin-Bouillon, Etienne Fournol, G. Lacour-Gayet, Mario Roques, Albert Thomas.

în revista „La Transylvanie" Vuia a publicat o serie de articole şi numeroase materiale
ale Comitetului redactate de el, prin care argumentează necesitatea imperioasă a eliberării
popoarelor asuprite din imperiul austro-ungar şi de a le da posibilitatea să hotărască singure
asupra soartei lor; românii din acest imperiu trebuie să-şi cîştige mai întiîi independenţa şi
apoi să se unească cu România.
Vuia urmărea prin publicarea ar:ticolelor sa:le să lămurească opinia publică europeană
asupra situaţiei reale din imperiul austro-ungar şi să combată orice încercare de justificare
a necesităţii menţinerii acestui imperiu.
5

La Transylvanie, din 15 mai 1918, p. 4.
L' Acu de constitution du Comite Natiom:d des Roumains de Transyl,;Janie et de
Bukovine-Proces Verbal, în La Transylvanie din 15 mai 1918, p. 3-4.
1 Idem, p. 3.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Idem, p. 4.
11 G. Lipovan, Traian Vuia un pionier al aviaţiei moderne, p. 162.
12 Idem, p. 152-153.
13 Ibidem.
14 Vezi colecţia revistei La Transylvanie.
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Bun cunoscător al situaţiei din Austro-Ungaria, Vuia combate, cu argumente temeinice
cc nu pot fi contestate, toate Încercările diplomaţiei germane şi austro-ungare de a motiva
necesitatea păstrării integrităţii imperiului habsburgic. Astfel, în articolul intitulat „Les catholiqucs ct le probleme Austro-Hongrois" (Catolicii şi problema Austro-Ungariei) 15, Vuia arată
că această diplomaţie, ,,aşa de abilă în intrigă, minciuQă, escrocherie, a încercat să influenţeze opinia pubHcă mondială" în sensul că păstrarea statu-quo-ului Austro-Ungariei este necesară pentru binele catolicismului, habsburgii fiind apărători ai bisericii catolice 16 • Prin
aceasta se sconta pe sprijin din partea Vaticanului şi a lumii catolice. Pentru Vuia nu a
fost greu să combată acest lucru, folosindu-se chiar de datele statistice oficiale maghiare,
care recunoşteau ca, făcîndu--se abstracţie de croaţi, cehi şi sloveni, catolicii nu reprezentau
majoritatea în Austro-Ungaria, iar politica pe care a dus-o conducerea imperiului nu a dovedit ,că aceştia air fi fost susţinători înfocaţi ai caitolicismului. Din contră, arată Vuia,
maghiarii sînt în majoritate protestanţi, iar deviza germanilor din Austria este: ,,Los von
Rom" (desprinderea de Roma) 17 • Astfel, Vuia, pc bună dreptate, îşi punea întrebarea:
„Există oare o insinuare mai perfidă dedt aceea caire pretinde că a:r dăuna catolicismului
eliberarea naţionalităţilor oprimate de coaliţia germano-maghiară?"lS.
într-un aLt articol, ,,La question d'Autriche-Hongrie'' 19 (Problema Austro-Ungariei),
Vuia face o amplă analiză a situaţiei politice din imperiul austro-ungar, criticînd vehement
militarismul prusac şi demonstrînd că diplomaţia Antantei comite o gravă greşeală prin
susţinerea necesităţii integrităţii imperiului habsburgic.
paralelă Între felul cum s-a Încercat să se
integr~tatea imperiului otoman de către puterile europene, în secolul al XIX-iea, şi
fclu,l 26emănător cum se punea problema, în vremea sa, pentru păstrarea integrităţii imperiului austro-ungar. Eil arată că în privinţa imperiului otoman, ţările occidentale, mai puţin
Franţa care „era ea însăşi obligată să sufere legea celui mai puternic" 20 , timp de patruzeci
de ani au făcut tot posibilul pentru „a menţine statu-quo-ul În Balcani. Occidentului, de dragul păcii cu orice preţ, nu i-a păsat de suferinţele îndurate de naţionalităţile subjugate de
dominaţia turcă" 21 • însă, această pQllitică a suferi•t u,n eşec, ,,deoarece popoairde ajoose la lllJl
anumit grad de maturitate politică s-au eliberat ... Dar cu ,toate că diplomaţia europeană,
care aproape niciodată nu era inspirată de principiile democraţiei, a suferit un eşec în
Turcia, vrea să comită aceeaşi greşeală şi În Austro-Ungaria" 22 , prin admiterea principiului
integrităţii acestui imperiu şi prin considerarea problemei naţionale ca o chestiune internă
austro-ungară. Or, chestiunea naţionali,tăţilor din Austro-Ungaria susţine Vuia nu
este o problemă internă, a acesteia, ci ·În primul rînd este o chestiune a păcii În lume şi
dacă aceasta „nu este rezolvată În sens democratic, care este independenţa naţională a fiecărui grup etnic, prin reparaţia tuturor crimelor şi greşelilor trecutului, Europa va purta
in organismul său germenul unei boli" 23 • Insăşi oamenii politici austro-ungari au recunoscwt
- arată Vuia că legea statelor moderne este democraţia. În acest sens, Vuia dă ca
exemplu o conferinţă pe tema „Naţionalităţi şi democraţie", susţinută în 1901 de A. Pulszky,
profesor la Universitatea din Budapesta şi vechi secretar de stat la ministerul cultelor şi

în prima parte a articolului, Vuia face o
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instrueţiunii publice, în care se arată că „o democraţie este imposibilă m Ungaria atît timp
cit statul ungar este clădit pe triumful exclusiv al unei singure naţiuni" 24 •
În continuare Vuia se referă la Franţa, faţă de care manifestă o caldă simpatie. El
arată că această ţară europeană a fost ţinută deoparte şi fiind ea Însăşi „rănită şi mutilată"2\ nu a putut să se preocupe de apărarea popoarelor oprimate. Dar reprimindu-şi locul
care i se cuvine şi dobîndind Alsacia şi Lorena, Franţa trebuie să Înţeleagă cel mai bine
că nici o soluţie prin care se încerca menţinreea imperiului austro-ungar, cum ar fi autonomia sau federalismul, nu satisface ~orinţa popoarelor asuprite din acest imperiu. Vuia argumentează acest fapt dînd ca exemplu autonomia Croaţiei şi Slovaciei bazată pe un pact
cu Ungaria şi Legea din 1868 care garanta evoluţia politică şi culturală liberă a tuturor
naţiunilor nemaghiare. Aceste legi arată Vuia nu au fost niciodată respectate şi
,,Istoria ultimilor cincizeci de ani ai Croaţiei şi Slovaciei este o serie neîntreruptă de proteste contra violării autonomiei. Pe deasupra, această autonomie şi legea fundamentală l-au
împiedecat oare pe Francisc Iosif de a mobiliza pe sîrbo-croaţi, pe polonezi, pe români şi
de a-i arunca contra tuturor ţărilor care refuză să recunoască dominaţia prusiană?"~ 6 Astfel
că Vuia se Întreabă în continuare, cine va garanta aceste autonomii şi oare „se poate presupune că dinastia care a conceput ca principiu al său de dominaţie „divide et impera"
se va inspira de acum încoace de principiul justiţiei?" 27 •
In ceea ce priveşte a doua soluţie - federalismul -- propusă de unele fraqiuni politice din ţările aliate, Vuia demonstrează că nu se potriveşte În nici nu caz cu organizaţia şi
administraţia feudală a regimului din Austro-Ungaria, unde Întreaga put~re este concentrată
În mina aristocraţiei. Această fortăreaţă a feudalităţii - accentuează Vuia - constituie 1.m
pericol permanent pentru ţările democratice, mai ales pentru franp care este atît de
mîndră de instituţiile sale democratice. De aceea arată Vuia Franţa trebuie să-şi dea
concursul ~ău la soluţionarea tuturor problemelor feudalităţii care mai există În Europa pentru că „Atîta timp cit va exista un bastion al feudalităţii În Europa, democraţia sa nu
('Ste În absolută siguranţă" 28 •
Autonomia şi federali~mul nefiind soluţii acceptabile pentru rezolvarea problemei AustroUngariei, Vuia conchide că „Nu există decît o singură soluţie admisibilă care ar pu,tea să
asigure o pace durabilă: independenţa Poloniei, a Boemiei, a Serbiei, a României. Europa
nu poat:! să fie liberă decît dacă este lornită de popoare libere. Noi luptăm contra mi:itarismului, însă nu este decît un singur militarism, militarismul prusian. Atît timp cît acesta nu este redus Ia neputinţă, pacea nu este durabilă. Pentru a ajunge Ia aceasta, trebuie
micşorate mijloacele sale" 20 • Vuia arată in continuare că, în virtutea unui pact dualist,
8 milioane de germani şi 8 milioane de maghiari subjugă 35 milioane de · negermani şi nemaghiari. Eliberarea celor 35 de milioane nu înseamnă un act de g~nerozitate faţă de naţio
nalităţile oprimate, ci este o asigurare contra unei agresiuni viitoare prin slăbirea blocului
germano-maghiar.
Vuia, pentru a fi mai bine Înţeles, recurge şi la formulări din domeniul juridic, arătînd
că imperiul austro-ungar s-a constituit din jaf de teritorii şi violări de tratate şi pacte, or,
un tribunal chemat să fondeze un drept de proprietate asupra unei proprietăţi furate nu
poate acorda acest drept. Dreptul internaţional ar trebui să adopte prescripţiile din Dreptul
civil care nu admite răipirile. Naţiunile aliate - arată Vuia - , care luptă pentru un prin-
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c1p1u Just, ,,nu pot să recunoască violaţiile trecutului şi să admită drepturile al căror titlu este
un aot de spoliore sa,u de banditisma 30 . Deci naţiunile oprimate nu cer dezmembrairea AusnroUngariei, ele cer repararea dreptului violat.
Asupra necesi,tăţii eliberării popoarelor oprimate din imperiul habsburgic Vuia revine
cu argumente noi şi în articolul: ,,La liberation des nationalites opprimees'" (Eliberarea naţionalităţilor oprimate) 31 . După cum arată, nu se mai poate ignora faptul că „Centrul luptei actuale este dreptul la viaţă al· naţionalităţilor subjugate de o dominaţie străină• 32 . Iar
motivul invocat de o par,te a opiniei publice a Antantei, că, prin admiterea, ca scop al răz
boiului, a eliberării naiţonalităţilor oprimate de către Austro-Ungaria, s-ar prelungi războiul,
Vuia arată că, din contră, acest lucru ar scurta războiul, deoarece majoritatea armatei austroungare nu este germano-maghiară, ci formată din latini şi slavi pe care aceştia îi obligă
să lupte pentru o cauză străină lor. Această armată este În descompunere menţionează
Vuia - , din ea au luat naştere armatele cehoslovace şi sîrbe şi legiunile românilor din
Transilvania. Vuia arată că trebuie edificată această parte a opiniei publice, pentru a nu
se comite din nou greşeli. Militarismul prusac trebuie învins şi să i se impună „pacea dreptăţii". ,,Toate celelalte păci care nu conţin eliberarea naţionalităţilor subjugate îi lasă militarismului mijloacele de a-şi reconstitui forţele sale" 33 .
Este paradoxal - subliniază Vuia - de a pretinde că va fi o pace durabilă lăsînd
34 de milioane de oameni sub dominaţia Germaniei sau a acelora care sînt coalizaţi cu ea.
Vuia nu poate concepe ca Antanta să nu ducă pînă la capăt opera de înfrîngere totală a
militarismului prusac: ,,să Învingi miliitarismul, dar să-i laşi mijloacele pentru a se reface, este
o Întreprindere aşa de monstruoasă, că noi nu credem că aceasta ar putea să fie scopul răz
boiului Antantei". 34. Astfel că acestor fraqiuni de opinie a Antantei insistă Vuia trebuie să li se explice esenţa militarismului prusac. Să li se arate că acest militarism „nu
cunoaşte decît supunerea sau ascul,tarea oarbă la voinţa sa «sic volo, sic jubeo» (aşa vreau
eu, aşa ordon eu)" 35 • Numai dacă aicest militarism va fi distrus, din rădăcini, se va putea
instaura o pace durabilă.
Folosind orice prilej pentru a atrage atenţia asupra popoarelor asuprite din cadrul
tmpcriului austro-ungar, Traian Vuia a participat la o serie de întruniri, mitinguri, manifestaţii publice din capitala Franţei. Cu aceste prilejuri se amintea aliaţilor şi despre cauza
justă a poporului român din Transilvania, despre dorinţa sa de a se elibera de sub dominaţia tiranică a habsburgilor. Astfel la reuniunea franco-română -care a avut loc la 14 iulie
1918, cu prilejul sărbătorii naţionale franceze - distrugerea Bastiliei - , pe lîngă alţi vorbitori, a luat cuvîntul şi T. Vuia care a vorbit în numele românilor din Transilvania36.
După cuvinte de înflăcărate elogii la adresa armatei franceze şi a poporului francez, Vuia
arată că „există azi În lume o imensă Bastilie, imperiul austro-ungar . . . în care tot poporul
român din Transilvania este Închis ... şi noi avem nădejdea şi încrederea că la 14 iulie
anul viitor vom sărbători distrugerea acestei imense Bastilii şi eliberarea T ransilvaniei•37.
Totodată revista „La Transylvanie" publică şi o serie de documente ale Comitetului
al românilor din Transilvania semnate de Traian Vuia în calitate de preşedinte,
vicepreşedinte sau secretar general, funcţii pe care le-a îndeplinit succesiv în cadrul acestui

naţional
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32 Idem, p. 11.
33 Ibidem.
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organism politic al românilor din Franţa. In şirul acestor documente se înscriu îndeosebi
adrese, telegrame, scrisori deschise etc., prin care se intervine la unele ministere, sau se prezintă rapoarte de activitate.
Sub titlul „Un Oubli" 39 (O uitare), T. Vuia publică o notă adresată preşedintelui
Comitetului parlamentar al Afacerilor străine din Franp. Aici, Vuia intervine arătînd că
presa franceză a publica,t două tabele care enumerau popoarele aliate şi cele oprimate, dar
cu regret constată că românii nu figurează în nici unul din aceste tabele. El intervine ară
tînd că acest fapt nu este just şi regretă această omitere, deoarece „România poate actualmente să ia loc Între naţiunile cele mai oprimate şi ultimul itratat de la Bucureşti n-a uşurat
~u nimic jugul românilor din Transilvania" 39 •
Cu prilejul victoriei sîrbe în Macedonia, Vuia trimite, în numele românilor din Transilvania, o telegramă ministrului Serbiei, Vesnitch, prin care felicită armatele sîrbe care au
eliberat „pămîntul patriei sîrbe", dar şi un număr mare de români prizonieri. Astfel că,
„Datorită victoriei, armatele sîrbe au zdruncinat tirania germano-maghiară şi au uşurat
românilor reluarea luptei abandonate în circumstanţe tragice" 40 •
O amplă scrisoare deschisă a lui Vuia inserată în „La Transylvanie" şi adresată lui
Take Ionescu, preşedintele Consiliului naţional al unităţii române 41 , este intitulată: ,,La
reconnaissance de 1'Independance de la Roumanie Transcarpatique et de son Union avec le
Royaume" (Recunoaşterea independenţei românilor din Transilvania şi a unirii lor cu Regatul)42. Aici Vuia îşi expune poziţia sa şi a Comitetului naţional al românilor din Transilvania, pe care a susţinut-o şi o susţine În continuare, referitoare la unirea Transilvaniei cu
România. El este de părere că provinciile româneşti care se află în cadrul imperiului austrovngar trebuie mai Întîi să-şi proclame independenţa şi apoi să consimtă liber la unirea lor
cu România. unirea arată Vuia se poate face doar în virtutea a două acte - prin
anexiune sau printr-un act de unire. Anexiunea nu este admisă deoarece este un act unilateral şi nu cere consimţămîntu! părţii anexate, pe cînd „Uniunea este un act bilateral şi are
două faze. Pentru ca o ţară să se poată uni cu alta, ea trebuie să aibă posibilitatea să-şi
expnme în mod liber voinţa sa" 43 . Vuia arată că acestea sînt principiile enunţate de
Wilson.
EI motiveaza msistenţa sa asupra acestei modalităţi de realizare a unirii spunînd că
romanu din Transilvania, Banat şi Bucovina şi-au dat consimţămîntul lor cu privire la
un:rea cu România şi „cum sentimentele românilor din Transilvania pentru unire sînt neschimbate, este mai bine să ne conformăm acestor principii şi În forma lor, pentru a răspun
de la calomniile acelora care ne acuză de imperialism" 44 •
În continuare, Vuia arată că „popoarele singure pot să aspire la recunoaşterea indelor" 45 În virtutea faptului că ele şi-au constituit organisme politice consilii
sau comitete naţionale - la care s-au ataşat unităţile armate alcătuite din aceste popoare
pentru a lupta alături de aliaţi. Aşa sînt organismele politice create de cehoslovaci şi iugoslavi, care au fost recunoscute ca embrioane de stat, iar aceste popoare, ca beligeranţi.
pendenţei
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După ce România a încheiat pacea de la Bucureşti . menţionează Vuia - , şi românii şi-au creat un comitet naţional, organism politic care „şi-a propus ca scop de a
rea:liz:a toaJtc condiţii-le la ca,re s-a ajuns pentru ca poporul român subjug~t să
fie eliberat şi ca ace.st papor sa-ş1 poaită exprima voinţa sa de a se uni cu România. Independenţa ţărilor române subjugate nu este scopul acestor ţări, ci procedeul pnn
care e1 ajung la uniunea lor cu Regatul" 46 • Acest organism politic provizoriu - arată Vuia
-- s-a format atît din români „iredenţi", cît şi di.n un mare număr de români din ReE'iat.
El a înregistrat toată populaţia civilă română a „ţărilor iredente" care se afla În Franţa,
a e:aborat un statut rec~noscut de Prefectura de poliţie franceză care a acordat dreptul de
liberă circulaţie pe teritoriul f-ranţei a tuturor românilor din ţările subjugate şi ridicarea
lor. Comitetul a obţinut totodată autorizaţia de la Ministerul
sechestrului d.:: pe averile
de război al Franţei de a recruta voluntari care să lupte alături de aliaţi, a vizitat Împreună cu patru ofiţeri din România toate lagărele
prizonierilor români „iredenţi" şi a reuşit
să obţină o îmbunătăţire a situaţiei lor, În-tocmind şi liste de voluntari. Comitetul a m:11
obţinut spune în continuare Vuia
ca o parte din voluntari să fie Întruniţi Într-un
lagăr aparte pentru a fi instruiţi. •
Acest r.omitet - explică Vuia
fiind provizoriu, a căutat să se lărgească cu noi
elemente provenite atÎ,t din România cît şi din provinciile subjugate. În vederea acestei lăr
giri comitetul a convocat pe data de 1 august 1918 o adunare generală prezidată de Louis
Marin, deputat de Nancy, la care au luat parte şi doi delegaţi de la Ministerul de război
)i afacerile străine, care au fost convinşi ca din comitet să facă parte a-tît românii din provinciile subjugate cît şi din România, pentru a afirma voinţa de unire. Cu acest prilej s-a
hotăr1t -menţionează Vuia - , ca În frunitea Comitetului ce urma să se formeze să fie
ales ca preşedinte Dr. I. Cantacuzino. Apoi au fost numiţi patru vicepreşedinţi şi treizeci
de membri. Această transformare preconizată nu s-a realizat şi Comitetul naţional al românilor din Transilvania şi-a continuat activitatea în cadrul său vechi. În schimb, a fost
creat Consiliul Naţional al unităţii român.::, din care Vuia a acceptat să facă parte ca
membru.
În continuare, Vuia se adresează lui Take Ionescu în calitate de membru al celor
două organisme politice Comitetul naţional aJ românilor din Transilvania şi Consiliul
naţional al unităţii române arătînd că Consiliul naţional al uni-ta.ţii române nu se poate
substitui Comitetului naţional preconizat prin adunarea generală de la 1 august 1918 care
trebuia să fie format cel puţin în majoritate de români din provinciile subjugate, să aibă
În jurul lui o populaţie civilă şi să ataşeze legiunile române transilvănene. Părerea sa
este ca organismul politic creat de românii „iredenţi" să fie completat şi membrii Consiliului
naţional al uni-tăţii române să se pună În fruntea sa pentru a forma un început de guvern
şi pentru a mobiliza toată populaţia civilă română din provinciile subjugate.
Sub acelaşi titlu - La reconnaissance de l'independance de la Roumanie transcarpatique et de son union avec le Royaume - apare inserată În „La Transylvanie" încă o scrisoare adresată de Vuia lui Take lonescu 47 • Şi În această scrisoare, Vuia îşi precizează poziţia
faţă de unire, mcnţionînd că face această precizare deoarece a fost acuzat de un membru
al Consiliului naţional al unităţii române că susţine federalismul şi că a combătut unirea.
Or, el con~iderră că tocmai poziţia aceluia ca.re l-a calomnia•t e>te greşită, în,trucît acela
sus\inea că unirea trebuie făcută fără ca Transilvania să-şi exprime părerea.
Asupra punctelor de vedere diferite care s-au 5emnalat la unii membri ai organismelor
politice a-le românilor din Franţa, Vuia insistă şi mai mult în nota initimlată: ,,Une manoeuvre
46
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byzantinea (O speculaţie bizantină) 48 • De data aceasta Vuia arată strădaniile sale de a
acţiona uni,tar, de a nu se amesteca în certurile politice care ar fi putut să despartă pe
români. Nu acelaşi lucru au făcut unii membri ai Coloniei române din Paris care au Î!lcercat să-l calomnieze. La aceste calomnii, Vuia arată că nu a răspuns pînă În acel moment
tocmai pentru a evita dezbinarea Între români. Aici Vuia menţionează că a fost acuzat că
este devotat şefului partidului liberal, însă el nu a dat nici o atenţie acestui fapt, deoarece
,,noi transilvănenii, nu ne cunoaştem decît ca români şi noi nu facem o altă deosebire"~ 11 •
Tot pentru a evita dezbinarea Între români - se justifică Vuia - , nu a .\uat poziţie
nlCI atunci cînd În revista „La T ransylvaniea din 15 scpti:mbrie 1918 a fost publicat
articolul „Pour Ies gens de bonne foi" semnat cu numele lui, dar care nu a fost scris
de el, iar cel care l-a publicat a căutat să-l compromită. ,,Dacă eu am Întîrziat cu acest
protest - arată Vuia - nu era pentru a acoperi fapta aceluia care a semnat cu numele meu
un articol scris de el, ci pentru a evita un scandal ... şi pentru ca eu să nu fiu acuza,t chiar
şi de oameni de rea credinţă că am împiedecat unirea românilor" 50 •
Intr-un amplu articol intitulat „Considerations sur le Banat"~ 1 (Consideraţiuni asupra
Banatului), Vuia prezintă o documentată expunere asupra• acesrui străvechi ţinut românesc,
aducînd argumente din istorie, din viaţa economico-socială şi culturală, care justificau lupt:1
românilor de aici pentru libertate şi independenţă. Pe această temă Vuia a publicat şi o
broşură~ 2 •

După aproape un an de activitate, Comitetul naţional al românilor din Transilvania,
in fruntea căruia Vuia a desfăşurat o bogată activitate În slujba intereselor neamului, şi-a
Încetat activitatea În aprilie 191953 • ln continuare, Vuia îşi concentrează toate eforturile, pe
linia activităţii politice, în vederea recunoaşterii de către Conferinţa de pace de la Paris
a cauzei drepte a românilor 54 •
Activitatea desfăşurată de Vuia În anii 1918-1919 pentru Unire, parte integrantă :1
activităţii întregii emigraţii române din Franţa, a avut un rol deosebit în acel moment dcc1s1v pentru poporul român, În clarificarea opiniei publice europene privitoare la cauza
justă pentru care luptau toţi românii.
Munca de propagandă desfăşurată de Vuia prm revista „La T ransylvanie", semnalată
de noi aici, constituie doar o părticică din vasta activitate a tehnicianului şi savantului român pentru unitatea naţională.
Prin ani::olcle ii materialele publicate de el În această revistă, Vuia a făcut cunoscută
opiniei publice poziţia sa şi a Comitetului naţional al românilor din Transilvania În problema naţională, conştient fiind că opinia publică constituie o forţă care poate să influenţeze
cercurile conducătoare ale aliaţilor.
Opiniile sale s-au situat pe poziţiile cele mai înaintate ale vremii. El a militat pentru
înfăptuiri radicale, democratice. In problema naţională, Vuia preconiza eliberarea ruturo1
popoarelor oprimate, acordarea dreptului acestor popoare de a-şi hotărî singure soarta, iar
În ceea ce priveşte pe românii din Transilvania a căror năzuinţă o cunoştea foar,te bine,
cerea să se unească cu România, însă noua Românie trebuie democratizată 55 •
43

La Tramyli:anie din 1 decembrie 1918, p. 9-10.
idem, p. 9.
50 Idem, p. 10.
51 La Transylvanie din 15 februarie 1919, p. 6-13.
52 Traian Vuia, Le Banat (Timishana), Edite par le Comite National des Roumain9 de
T ransylvanie, Paris, 1918.
53 G. Lipovan, Traian Vuia
un pionier al tJ;;iaţiei moderne, p. 166.
54
Idem, p. 166-169.
55 Vezi Anexa (Materialul, deşi nu este semnat cu numele lui Vuia, oglindeşte Întru
totul poziţia sa).
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lntegrîndu-se în spiritualitatea progresista a vremii, T. Vuia şi-a adus contribuţia sa
patriotică la importantul act al Unirii care împlinea visul poporului nostru pentru realizarea căruia s-au adu5 jertfe secole de-a rîndul. Această ,contribuţie îl situează pe Vuia alături
de Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, Nicolae TituJescu, Take Ionescu, Dr. Ioan Can,ta,cuzino,
Nicolae Iorga, Aurel Lazăr, Ioan Suciu, Ion Mihuţ, I. Jumancai; I. Flueraş, Enca Grapini,
Tiron Albani, Iuliu Maniu, Octavian Goga, Vasile Lucaciu, Emil Isac 56, personalităţi cu
rol de seamă În înfăptuirea Unirii.

ELENA BORUGA

ANEXĂ

NOTRE POLITIQUE NA TIONALE
Nous c1vons deja montre le programme du Comite National de Paris des Roumains
de Transylvanie, du Ramat et de Bucovine. 11 est basc sur Ies principes suivants:
1° Les Roumains sont un peuple indivisible; 2" Aucune fraction du peuplc roumain
ne doit rester sous une domination etraingere; 3° Les roumains ne peuvent consentir qu'a une
paix ba5ee suT ,le droit des peuples de: disposer d'eux-memes; 4° Les Roumains d'Autriche1-iongrie conformement a ce principe ont exprime leur volante i11ebra11lable de vivre unis
uvec leurs freres du royaume de Roumanie et avec ceux de Bassarabie dans une nouvelle
Roumanie gouvernee par des principes democratiques. Dans la Roumanie nouvelle, ii faut
ctablir l'egalite civile et pc:ilitique de ses habitants, sans egard
leur nationalite d'origine et
lcuT confession. 11 faut accorder des droits politiques aux femmes. 11 faut etablir Ic suffrage
universcl avec le votc secret, obligatoire ct la representation des minorites.
Pcndant la duree de la guerre, apres la paix de Bucarest et apres la proclamation de
la ncutralite de la Roumanie, comme le pani National des Roumains d'Autriche-Hongrie
qui se trouvait cn Transylvanie ne pouvait exprimer la volonte de la Roumanie transcarpatiquc
sans etre expose a eue tue par Ies Hongrois, le seul Comite qui pouvait parler cn son nom
ctait le Comite National des Roumains de Transylvanie, du Banat et de Bucovine qui
siegeait a Paris. D'apres Ies principes de droit public consacres par l'avis de plusieurs
jurisconsultes frans:ais, un Comite qui n'aurait pas ete compose en grande majorite de Roumains de l'ancien Empire des Habsbourg, n'aurait pu representer la Roumanie transcarpatique.
Le Conseil National de !'Unite roumaine, compose en grande majorite de citoyens du royaume
de Roumanie n'aurait pu representer que ce royaume, si l'Entente av.ait consenti
rappeler
son representant diplomaitique de Jassy.
Le probleme politique de l'union de la Roumanie transcarpatique au royaume avait
dcux parties, la premiere, la plus difficile etait la liberation des Roumains d'Autriche-Hongrie
de ),a domination arustro-hongroise, la reconnaissance de leur independance, 1a cons6cration
de !cur droit sur la Roumanie transcarpatique; la scconde panie du probleme etait la plus
facile, c'etait l'union avec la Roumanie. Pour nous qui connaissions la volonte inebranlablc:
des Roumains de Transylvanie, du Banat et de Bucovine de s'unir avec ,le royaume de Roumanie, ce qui nous preoccupait, c'etait plutât la reconnaissance du monde civilise que ces
provinces sont roumamcs et qu'elles doivent avoir un gouvernement national roumain. Une
fois arrives a cette etape, comme le droit des peuples a disposer d'eux-m&mes est consacre
par le droit public mondial et la volante des Roumains de Transylvanie de s'unir avec la
Roumanie n'etait pas douteuse, !'acte le plus important de notre vie nationale, l'union etait
l.e plus faciJe. C'est ce qui est arrive. Le Conseil Nationa,l des Roumains de Transylvaniie, du
Banat, de Crishana et de Maramures a suivi la meme voie que cel_le preconisee par natre
Comit~, et qui d'ailleurs etait la seule conforme aux principes democratiques du President
Wilson, aidoptes par Je monde civilise. Avec beaucoup d'habilete, ils ont demande d'-abord
au gouvernement hongrois qui s'ecroulait de reconnaître aux provinccs roumaines, en Ies
indiquant par la designation des Comitats, le droit
un gouvernernent national. Les ancien~
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maîtres des provinces roumaines en reconnaissant ce droit des Roumains ont reconnu implicitement quels sont Ies pays du sort desquels Ies Roumains de Hongrie pouvaient disposer.
Une fois Ies limites de ce pays fixees, le gouvernement national roumain de T ransylvanie ct
du Banat a proclame l'union de la Roumanie transcarpatique au royaume.
Si nous avans prevu ce qui est arrive, c'est parce que tout d'abord nous avans su que
Ies representants de la Roumanie transcarpatique avaient ete consultes officieusement, lorsque
le royaume de Roumanie a condu avec l'Entente le traite d'aoilt 1916, par lequel on a
consacre !'unite roumaine. Ensuite, nous avans vu que le nouveau droit public preconise par
le President Wilson ne nous laissait que cette voie pour arriver
!'unite nationale et pour
cviter la comedie daingercuse d'un plebiscite organise par Ies autorites magyares. La voi,: preconisce par nous et realisee par ,Ie Conseil NationaJ des Roumains de Tramylvanie a i'.-cairte
d'avance toute equivoque, toute intrigue et tout marchandage au Congres de Ia paix. Elle
,J'Entente d'eXOCU,tc[
a aussi l'avantage de confirmer le traite d'aout 1916 Ct de pcrmettre
sa.ns la moindre difficultc, Ies traires condus qu'elle n'a jamais consideres comrne chiffons de
pap1er.
Nous avans monue dans cette revue mcme qu'en toute justicc Ic Banat de Temesvar.
la Timishana, faisant panic de la Roumanie transcarpatique doit cntrer en entier dans la
grande Roumr.mie. Ce.Ja est prevu dans le uai,te d'aout 1916. Le BanM cn entier avec SC'i
trois ancicns comtes Torontal, Timi5 et Caraş-Severin fait partie de la Roumanie transcarpatique et depend du gouvernement nationail des Roumains de Tramylvanie, du Ba111at, etc.
Les Roumains du royaume et le gouvememeni roumain meme n'ont pas !e droit de se
prononcer sur l'etendue de .Ja Roumanic transcarpatiquc.
Le royaume de Roum;:nie n'a jarnais dcrnande et ne ckmande pas 'i'union de la
Roumanie transcarpatique au myaume, parce qu'il l'a conquise. II ne demande pas et ii ne
peut demander la rcstinnion de la Roumanie transcarpatique au royaume, comme la France
a demandc la restitution de l'Alsace et de la Lorraine
la France. La Transylvanie a ete
unie a la Valachie et a la Moldavie pendant un ]aps de temps court sous Michel le Brave.
Le probleme de la restitution aurait pu se poscr plmot pour la Bucovine qui a ete arraichee
en 1776 et pour la Bassarabie qui nous a etc arrachee en 1772 et 1878. La Roumanie transcarpatique s'unit au royaume, parce que tclle est la volante de ses peuples de la meme nationalitc. Chaque partic vient avec Ies frontieres fixces par clle.
,
II est bien entendu que Ies deux peuples frcres doivent s'aider avant l'union mcmc
pour la realisation de leurs droits respectifs.

a

a

a

Le Comite National des Roumains
de Transylvanie, du Banat et de Bucovine.

I.a Transyh:anic din 15 decembrie 1918, p. ~-4.

[Traducere:]
POLITICA

NOASTRĂ NAŢIONALA

Am arătat deja programul Comitetului Naţional din Paris al românilor din Transilvania.
şi Bucovina. El s-a bazat pe următoarele principii:
1. Românii sînt un popor indivizibil; 2. Nici o parte a poporului român nu trebuie'.
să rămînă sub o dominaţie străină; 3. Românii nu pot să conceapă decît o pace bazată
pe dreptul poporului de a se conduce sigur; 4. Conform acestui principiu, românii diJll,
Austro-Ungaria şi-a1t exprimat voinţa de nestăvilit de a trăi uniţi cu fraţii lor din România
şi cu cei din Basarabia într-o Românie nouă guvernată de principii democratice. In România
nouă, trebuie să se stabilească egalitatea politică a locuitorilor, fără a se ţine cont de originea naţională şi credinţa lor. Trebuie acordate drepturi politice femeilor. Trebuie stabilit
.
votul universal: cu votul secret, obligatoriu şi reprezentarea minorităţilor.
In timpul războiului, după pacea de la Bucureşti şi după proclamarea neutrali~ă1i'l
României, Partidul Naţional Român din Austro-Ungaria care se găsea în Transilvania nu
putea să exprime voinţa românilor din Transilvania fără a fi expuşi desfiinţării din partea

Ilanat
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Ungairiei, singurul Comitet caire putea vorbi în numele său era ComirtetuJ N aţionaJ. al Românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina care se găsea la Paris. După principiile de
drept public consacrat prin avizul mai multor jurisconsulţi francezi, un Comitet care nu era
compus în mare majoritate de români vechi ai imperiului habsburgic nu putea să reprezinte
România transcarpatică. Consiliul NaţionaJ al Uni<tăţii româ:ne, compus în m-u-e majoritate
din cetăţeni ai regatului României, nu ar fi putut, reprezenta decît acest regat, dacă Antanta
ar fi consimţit să numească reprezentantul său diplomatic din laşi.
Problema politică a unirii României transcarpatice cu Regatul avea două păqi, prima,
cca mai dificilă era eliberarea românilor din Austro-Ungaria de sub dominaţia austro-ungară,
recunoaşterea independenţei lor, consacrarea dreptului lor asupra României transcarpatice; a
doua parte a problemei era mai uşoară, aceasta era unirea cu România. Pentru noi care
coooşteam voinţa de nestăvifo a românilor din Trans~lvania, Banat şi Bucovina de a se uni
cu România, ceea ce ne preocupa pe noi, era mai degrabă recunoaşterea lumii civilizate că
aceste provincii sînt româneşti şi că ele trebuie să aibă un guvern naţiona•l român. Odată
ajunşi la această etapă, Întrucît dreptul popoarelor de a dispune de ele însele este consacrat
prin dreptul public internaţional şi dorinţa românilor din Transilvania de a se uni cu România
nu era îndoielnică, actul cel mai important din viaţa noastră naţională, unirea, era cel mai
uşor. Aceasta a sosit, Consiliul Naţional al românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş a urmat aceeaşi cale pe care a preconizat-o Comitetul nostru şi care, dealtfel, era
singura oonfonnă principiilor democratice ale rre 1edinwlui Wilson, adoptate de '1ume:1
civilizată. Cu multă dibăcie ei au cerut mai Întîi guvernului maghiar să recunoască provinciile româneşti, indicîndu-le prin desemnarea Comitetelor dreptul la un guvernămînt
naţional. Vechii stăpîni ai provinciilor româneşti, recunoscînd acest drept al românilor, au
recunoscut implicit, care sînt ţările de genul cărora românii din Ungaria puteau dispune.
Odată fixate limitele acestor \iiri, guvernul naţional român al T ransilv~niei şi al IlanatuJui
a proclamat unirea României transcarpatice cu Regatul.
Noi prevăzuserăm că aceasta urmează. pentru că mai Întîi de toate noi ~tia.m că
reprezentanţii României transcarpatice f'lllseseiră consul taţi oficial atunci cînd regatul român
a încheiat cu Antanta tratatul din august 1916, prin care s-a consacrat unitatea românilor.
Pe urmă., noi am văzut că noul drept public preconizat de preşedintele Wi,h,m ne lăsa
numai această cale pentru a ajunge la unitatea naţională şi pentru a evita comedia pcricu'.oasă
a unui plebiscit organizat de autorităţile maghiare. Calea preconizată de noi şi rc.1lizată
prin Consiliul Naţional al Românilor din Transilvania a înlăturat de la început orice echivoc,
orice intrigi şi orice tîrguială la Congresul de Pace. Ea are şi avantajul de a confirma
tratatul din august 1916 şi de a permite ca Antanta să execute fără dificultate tratatele încheiate pe care ea nu le-a con~iderat niciodată doar ca simple petice de hîrtie.
Noi am arătat chiar În această revistă că Banatul Timişan, Timişana, făcînd parte din
România transcarpatică, trebuie să intre pe bună dreptate, în întregime, în marea Românie.
Aceas1Ja ise prevede în tratawJ. din augll6t 1916. Banattul Întreg, cu cele trei vechi comitate,
Torontal, Timiş şi Caraş-Severin, face parte din România transcarpatică şi depinde de guvernul naţional al românilor din Transilvania, Banat etc. Românii din Regat şi însuşi guvernul
român nu au avut dreptul de a se pronunţa asupra României transcarpatice.
Regatul României nu a cerut niciodată şi nu cere unirea României transcarpatice cu
Regatul; pentru că el a cucerit aceasta [unirea]. El nu a cerut şi nici nu poate cere restituirea României transcarpatice la Regat aşa cum Franţa a cerut restituirea Alsaciei şi a Lorenei la Franţa. Transilvania a fost unită cu Ţara Românească şi Moldova pe un răstimp scurt
sub Mihai Viteazul. Problema re9titui,rii se pllltea pune mai degrabă pentru Bucovina cMc
a fost smulsă În 1776 (corect 1775, n.n.) şi pentru Basarabia care ne-a fost smulsă în
1772 (corect 1~12, n.n.) şi 1878. România transcarpatică s-a unit cu Regatul, pentru că
aceasta este vomţa popoarelor sale de aceeaşi naţionalitate. Fiecare parte şi-a fixat frontierele.
Ne este bine cunoscut că cele două popoare surori trebuie să se ajute chiar Înaintea
unirii pentru realizarea drepturilor lor.
Comitetul Naţional al românilor
din Transilvania, B.mat şi Bucovina.

La Transylvanie din 15 decembrie 1918, p. 2-4 .
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LA CONTRIBUTION DE TRAIAN VUIA A LA LUTfE POUR L'UNITI: NATIONALE,
REFLETEE DANS LES ARTICLES PUBLil:S DANS LA REVUE
,,LA TRANSYLVANIE« (1918-1919)
(Resume)
Tr. Vuia (1872-1950) est renomme sunout par ses inventions tcchniques: l'aeroplane
p1us lomd que l'air, avec lcquel ii a cffecrnc le premier voi m~canique du mondc, le 18 mars
1906, Ies hdicopteres et le generateur i vaprnrs. II a ere aussi un combattant dans Ic domainc
social-politique.
L'anicle presente l':ic:ivitc de propagande, effectuee par Tr. Vuia dans la revuc „La
Transylvaniea editee par :c Comite national des Roumaim de la Transylvanie et de la Bucovine, dans Ies annees 1918-1919. Par les materiaux publies dans cettc revuc, Tr. Vuia a montre sa position et celle du Comite national des Roumains de b Transylvanie, surtout en ce
qui concerne le probleme national dans l'Autriche-Hongrie. Pour resoudre ce probleme, Tr.
Vuia preconise la libem: pour rous Ies peuples opprimes, le droit de decider eux-memes leurs
destins, et pour Ies Roumains de Transylvanie, de proclamer l'union avec la Roumanie, ,apres
avoir obtenu l'independance.
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ACTIVITATEA CONSILIULUI DIRIGENT PRIVIND
REGLEMENTAREA COMERŢULUI ŞI APROVIZIONAREA
POPULAŢIEI (1918-1920)

Anii lungi de război s-au resimţit ş1 in Transilvania. Pămînturi nelucrate, producţia
starea dczastruo1să a mijloacelor de comunicaţie, deprecierea continuă a coroanelor austro-ungare, la care s-au adăugat dureroasele pierderi de vieţi omeneşti,
au fost grele moşteniri preluate de statul român, imediat după desăvîrşirca unităţii sale politice. într-un asemenea context sumar schiţat apar ca fireşti dificultăţile cu care era confruntat În diversele sale domenii de activitate Consiliul Dirigent.

industtială dezorganizată,

P2ralel şi î.-. strînsă legătură cu preocupările pentru reluarea şi normalizarea activităţii
produrtive se cereau luate măsuri cu privire la circulaţia şi distribuţia mărfurilor, Încercîndu-se,
pe cît posibil, apărarea intereselor publicului consumator. În situatia concretă de atunci,
comerţul liber, predominant În circulaţia capitalistă a mărfurilor în Împrejurări normale,
a fost socotit ca neadecvat pentru condiţiile societăţii transilvănene postbelice. Intervenţia
starnlui prin organismele şi autorităţile sale În desfăşurarea vieţii comerciale, cu toate inerentele neajunsuri care puteau decurge din aceasta, a apărut atunci ca modalitatea cea mai
eficientă pentru asigurarea unei aprovizionări mai raţionale a regiunilor Transilvaniei. Comerţul, dirijat şi controlat cu destulă stricteţe la început, a devenit pe măsura normalizării situaţiei tot mai liber, integrîndu-se organic în piaţa internă unitară a României,
Preocupările Consiliului Dirigent în ansamblul său, ori ale unor resorturi cu atri't>uţ11
economice, în probleme privind circulaţia şi desfacerea mărfurilor, au fost multiple şi s-au
manifestat pe diferite planuri. Interzicerea comerţului liber şi condiţionarea circulaţiei măr
furilor de existenţa unui permis de cumpărare şi de transport, emanate şi unul şi altul de
la forurile competente, se corelau cu înfiinţarea unor instituţii care să coordoneze aprovizionarea populaţiei. Strădaniile de a inventaria şi de a strînge produsele existente erau Întregite cu efOl'turii:le de a se obţine produse ci.t ma.i multe din produqiia 1intemă agricolă saiu
industrială şi de aducerea de mărfuri, cu precădere din celelalte provincii ale ţării, sau de
pe pieţele externe. Totul se făcea însă în condiţii deosebit de grele, deoarece războiul determinase o adevărată răsturnare a raporturilor comerciale anterioare. Acestor scopuri urma
să Ic servească În mare măsură şi Banca Centrală pentru Industrie şi Comerţ ce se va
înfiinţa sub egida Resortului de Comerţ, precum şi sprijinirea şi îndrumarea activităţii Camerelor de Comerţ şi Industrie, existente pe teritoriul Transilvaniei.

]?e de altă parte, pentru ca autorităţile să dispună de mărfurile necesare aprovizionam
populaţiei şi armatei, mai ales de alimente, s-a recurs fie la contingenta•rea articolelor ali-

mentare, fie la rechiziţii, atunci cînd cea dintîi nu se dovedise destul de eficientă.
Pentru a se combate scumpetea şi specula s-au fixat preţuri maximale, s-a încurajat
înfiinţarea de organisme ale consumatorilor, s-au urmărit şi s-au pedepsit persoane particu-

lare. şi chiar oficiale caire contraveneau dispoziţiilor în vigoare.
Pentru regiuni mai greu Încercate de lipsuri ca zona Munţilor Apuseni, Maras-.a căutat înfiinţarea unor organisme regionale, ;ile căror principale atribuţii aveau În vedere aprovizionarea populaţiei.

mureşul sau Sătmarul -
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Stările sociad-economice specifice sfîrşitului de an 1918 şi celui următor şi-au pus Însă
amprenta în mod nefavorabil asupra eficienţei acţiunilor întreprinse de Consiliul Dirigent
În aceste domenii. Aşa se face că lipsa mărfurilor, specula şi scumpetea au fost mereu
<.:hestiuni la ordinea zilei, în Întreaga perioadă de activitate a Consiliului Dirigent, cău
tîndu-se constant o diminuare a lor.

Un rol deosebit în organizarea şi controlul aprovizionării În jude\e l-au avut comisarii de alimentare. La solicitarea şefului resortului de alimentare Ro1J111l Boilă, Consiliile
Naţionale Comitatcnse Române au făcut propuneri de persoane care să fie numi,te comisari de alimentaţie 1 • Consiliul Dirigent În mai multe şedinţe ale sale, pc baza propunerilor
primite a făcut apoi numiri de comisari. Ei au fost recrutaţi dintre avocaţi şi proprietari,
financiari şi comercianţi. La 16/29 ianuarie 1919, Consiliul Dirigent a aprobat Ordonanţa
privitoare la Comisariatele de alimentare. In general, activitatea comisarilor de alimentare
În repartizarea şi transportul alimentelor În judeţe s-a caracterizat prin promptitudine şi
corectitudine. Au fost însă şi cazuri În care unii dintre ei au săvîrşit abuzuri, ceea ce a
atras după sine intervenţia autorităţilor, ajungîndu-se chiar la a,rcstări 2 • Într-o cuvîntarc în
Adunarea Deputaţilor, liderul naţional, .Mihai Popovici, a fixat, dc~tul de fidel, rolul
:omisarilor de alimentare, mai ales la Începutul activităţii Consiliului Dirigent. ,,Atunci
- spunea el nu aveam nici o organizare, nimic, nu aveam nici un hambar, nici o
magazie, nici două vagoane de grîu. S-au înfiinţat aceşti comisari de alimentare, care poate
să fi fost unii dintir-Înşii abuzivi, dar să nu uitaţi un lucru, că ci au fost aceia, care au
făcut aprovizionarea Întregii armate şi a Întregului ţinut de dincolo de Carpaţi" 3 • Comisariatele de alimentare au funcţionat pînă la 15 iulie 1919 cînd şi-au încetat activitatea, atribuţiile lor uecînd asupra Comisiunilor de aprovizionare ce se înfiinţau cu aceeaşi dată 4 •
In momentele grele ale începutului, se impunea cu acuitate cunoaşterea cantităţii de
produse de ca.re putea di,spune ConsiJit11l Dirigent. In consecinţă, fabriiciile, moriJe, depozitele şi proprietarii au fost invitaţi printr-o Notă circulară „să-şi anunţe de urgenţă materialele brute, produsele fabricate şi stocurile de alimente." Li se punea de asemenea rn
vedere, că produsele erau imobilizate şi puse la dispoziţia Resorturilor de agricultură şi
comerţ, de industrie şi de alimentare 5 • Tot în scopul cunoaşterii cantităţii de mărfuri, la
31 decembrie 1918 Consiliile naţionale comitatcnse erau îndrumate să dea dispoziţii tuturor
şefilor de gări, ca mărfurile ce se găseau în gări fiiră stăpîn, sau pe care proprietarul nu
putea să le transporte, să fie inventariate şi anunţate, făcîndu-se propuneri şi pentru păs
trarea lor 6• La 29 ianuarie 1919 Resortul de agricultură şi comerţ cerea prefecturilor judeţene să ordone conscrierea de urgenţă, pe plase a l\lll"mătoarelor produse: oînepă, caiuciuc,
luminări, piei brute, piatră vînătă, saci, seminţe, vite de ,reproducţie. Comerţul cu aceste
era interzis cu desăvîrşire, ,,dreptul de distriarticole - se spunea În adresa respectivă
buţie fiind rezervat exclusiv Resortului" 7 •
1 Arh. Stat. Sibiu, fond. ASTRA, Pachet 616; Biblioteca Acad. R. S. România,
Filiala Cluj-Napoca, Arh. Istorică, fond. Reghin 1918; Loc. cit. Secţia Manuscrise Mss
rom. 316, p. 12.
2 Vezi Drapelul, nr. 22 din 30 oct. 1919; Arh. Stat. Bucureşti, fond. Consiliul Dirigent, d. 128/1919, f. 1; III, d. 45/1919, f. 37-40.
3 Dezbaterile adunării deputaţilor 1919-1920, p. 577.
4
Ordonanţa nr. 811 c. din 15 iulie 1919 a Res. Alimentării, Gazeta Oficială publicată de Consiliul dirigent, nr. 45-46 din 30 iulie, 6 august 1919, p. 4 (mai departe:
Gazeta Oficială ...).
5
Gazeta Oficială, nr. 2 din 11/24 decembrie 1918, p. 12.
6
Arh. Stat. Sibiu, fond. ASTRA, pachet 616.
7 Arh. Stat. Ouj-Napoca, fond. Prefectura judeţului Cojoma, act 304/1919.
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Consiliul Dirigent a decis ş1 inventarierea depozitelor de alimente şi materiale care
aparţinuseră armatei austro-ungare. ln martie 1919 s-a hotărît instituirea pe lingă Resornil
de Comerţ a unui Birou Central al Materialelor, care să inventairieze şi să administreze

toate materialele rămase pe teritoriul Transiilvaniei de la fostele armate ale Puterilor Centrale. Biroul era format dintr-un delegat al Seqiei de Oorganizaa-e VI-VII a Armatei, al
Resorturilor de comunicaţii, de industrie şi de comerţ 8 •
În condiţiile unei acute lipse de mărfuri, pentru a putea di rija şi controla aprovmonarea
populaţiei şi a combate specula, Consiliul Dirigent aşa după cum am mai amintit a
decis interzicerea comerţului liber şi a exportului de alimente, punînd Întregu:! mecanism sub
controlul său şi condiţionînd orice mişcare de mărfuri dintr-un loc În altul de o aprobare
prealabilă a forurilor competente, inaugurîndu-se în fapt sistemul permiselor.
1

La 27 decembrie 1918 printr-o Notă circulară a Resortului· de agricultură şi comerţ
se făcea cunoscut că „pentru a putea face faţă arzătoarelor trebuinţe şi pentru a ne inlesni
greaua operă a unei drepte Împărţiri" se oprea transportarea dintr-o locafoate În alta a
articolelor alimentare (cereale, făină, zahăr, ulei), a petrolului, benzine.i. şi a combustibi,lului
(lemn, cărbune, cocs). La 28 decembrie 1918 acelaşi Resort Înştiinţa Consiliile naţionale
comitatense şi comunale că din motivul „de speculă neomenească şi primejdioasă ce se face
pe scară întinsă", se oprea cu desăvîrşire şi vînzarea şi transportarea în altă localitate,
fără autorizaţie prealabilă, a tuturor mărfurilor şi fabricatelor de primă necesitate ca: piei,
talpă, lînă, in, cînepă, stofe, săpun, luminări etc. Distribuirea acestor mărfuri urmQ să se
facă de către Resort,_ pe comit3'te, prin organele desemnate şi în nici un caz prin persoane
particulare9• Incă În primul număr al „Gazetei Oficiale", Romul Boilă cerea Consiliilor na\ionale române comitatense şi comisarilor de a:limenta:re să Împiedice orice export de alimente de pe teritoriul pe caire acestea Îşi exercitau atribuţiile, exportul ţinînd strict de competenţa Resortului de comerţ. La 27 decembrie 1918, printr-o Notă circulară a Resortului
de agricultură şi comerţ, motivată „de probele neîndoioase ce le -avem, că speculanţii şi
răuvoitorii, folosesc toate mijloacele, ca să golească de mărfuri şi produse te,ritoriile" administrate de Consiliul Dirigent, se oprea cu desăvîrşire orice expor.t, care nu avea autorizaţia
prealabilă a Resortului. Contravenienţii riscau să li se confişte mărfll['ile şi să fie daţi În
judecată 10 . Pe aceeaşi linie, la 31 decembrie 1918 Resortul amintit în Înţelegere cu cel de
comunicaţie şi cu Comandamentul Trupelor din Transilvania, cerea Consiliilor naţionale comitatense ca acestea de urgenţă să dea „ordin la toţi şefii de gări, oficii şi garde ca să
oprească orice fel de trecere de mărfuri peste graniţele imperiului pentru care nu s-au
exdat permise de la noi" 11 •
Tot În vederea înfrînării „speculei necinstite şi exploatării publicului", la 27 decembrie
1918 Resortul de agricultură şi Comerţ a hotărît interzicerea cu desăvîrşire a comerţului
intermediar, solicitînd consiliilor şi gărzilor naţionale, organelor armatei tot sprijinul pentru
respectarea acestei dispoziţii 12 •
O reglementare globală a exportului, importului şi a circulaţiei. mărfurilor pe teritoriul
Transilvaniei s-a făcut printr-o Notă circulară a Resorrului de Auicultură şi Comerţ, trimisă la 3 februarie 1919 prefceţilor „spre ştire şi conformare", însoţită de Dispoziţii expli8
Loc. cit. fond. cit., act. 1669/1919; Muzeul de istorie al Transilvaniei din ClujN.apoca, lnv. M; 168 proces-verbal din 21 martie 1919. (mai departe: Proces-verb3'! ~m ...).
. 9 Gauta Oficială, nr. 2 din 11/24 docembrie 1918, p. 11, 12.
10 Idem; p. 11.
11 Arh. Sţat: Sibiu, fond. ASTRA, pachet 616.
12 Gazeta Oficială, nr. 3, p. 12.
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cative privind aplicarea ei 13 • Se admitea exportul doar acelor mărfuri care aveau permise
de export şi transport. Permis=le de export şi import se eliberau numai de Resortul de
Agricultură şi Comerţ. Pentru toate articolele alimentare, căirbuni, lemne, vite, nutreţ, seminţe şi materii brute de primă necesitate destinate vechiului Regat se dădeau permise doar
organelor guvernului.
interne, mărfurile erau împărţi:te În ,trei grupe, permi,'se de cumde transport putînd fi eliberate de Resortul de finanţe (aur, argint, spirt, tutun),
de Resortul alimentării (alimente, lemne de foc, cocs, petrol şi derivate, traverse, sare, zahăr,
cărbuni, saci) şi de Resortul agriculturii şi comerţului (bumbac, fier brut, chibrite, hînie,
lînă, lemn de construcţie, de mină şi de mobilă, metale, pielărie, sodă caustică, săpun, talpă,
uleiuri minerale 5i vegetale, animale vii etc.). Pentru transportul pe calea ferată, permisele
erau diberate de Resortul d<: comunicaţii.

In

privinţa circulaţiei

părare şi

Pentru o distribuire cit mai judicioasă a mărfurilor, prin Dispoziţiile de aplicare, prefcqii erau îndrumaţi să se îngrijească de formarea în fiecare judeţ a unui sindicat al negustorilor, să desemneze de asemenea băncile şi negustoriî care să facă serviciul de angrosişti,
la recomandarea reprezentanţilor sindicatului şi în Înţelegere cu comisarul de alimentare.
Se stabileau şi beneficiile pe care le puteau obţine atît angrosiştii cit şi detailiştii. Preţurile
mărfurilor trebuiau să fie afişate şi respectate. Organele chemate să pedcp~cască contravenţiile
erau primpretorii la sate şi căpitanii de poliţie la oraşe.
Introducerea şi menţinerea sistemului de permise, acordarea lor, au constituit chestiuni
mult comentate În epocă, avîndu-şi fiecare partizani şi adversari, suscitînd controversate luări
de poziţii, generînd şi suficiente nemulţumiri.
unei situaţii dificile privind aprovizionarea, autorităţile au căutat să evite
ca produsele să se concentreze în anumite locuri, lipsind În altele, sau să se scurgă
în afara terirtoriului administrat de Con&iJiul Dirigent, încurajîndu-se astfel specuila şi scumpetea. De aceea, la nivelul Consiliului Dirigent s-a considerat oportună condiţionarea operaţiunilor comerciale de existenţa unui permis eliberat celor care Întruneau condiţii.le ·stabilite. Intenţia Consiliului Dirigent, cînd a luat aceste măsuri, inspirate şi din realităţile
din vechea Românie 14, a fost de bună credinţă, socotindu-se ca absolut necesar controlul
circulaţiei mărfurilor. 1n multe cazuri se releva însă că sistemul de obţinere al lor era anevoios, că necesita deplasări la Sibiu sau la Cluj, zile pierdute În aşteptarea răspunsurilor,
erau acuzaţi de venalitate funqionarii care le eliberau.

In

condiţiile

situaţiile

În ciuda acestor critici, unele formulate În presă, altele în incinta parlamentului, e de
elevat că la ni<vclul central al Consiliului Dirigent s-a căutat să se intervină atunci cînd
la verigi.ie inferioare administrative. sau din servi:iciul de alimentaire s-au comi1S i:legailiităţi 15 •
Introducerea permiselor n-a fost şi nici nu s-a propus să fie soluţia ideală pentru rezolvarea complicatei probleme a aprovizionării populaţiei, în acele condiţii dificile, ci prin
aceasua s-a urmărit doar controlul şi dmjarea circudaţiei mă,rforillor. Inrensificatea produqiei
agricole şi industriale refacerea mijloacelor de comunicaţie, restabilirea relaţiilor comerciale
erau factorii care puteau determina o schimbare În bine şi a acestei probleme.
1

13

Arh. Stat. Braşov, fond. Prefectura jud. Braşov, Subprefectura, act. 346/1919.
„Noi nu puteam să introducem un ah sistem de.cit cel care ·era În vechiul Regat"
a declarat la 4 auguiit 1920 Mihai Popovici în Cameră. D.A.D.1920, p. 557.
15 Vezi şi Aurel Vlad, Răspuns şi lămuriri, Orăşrie, 1920; Activitatea Consiliului, dirigent. Ancheta de la resorturile d-lor Aurel Vlad şi Victor Bomescu. Precizări în faţa calomniilor, în Renaşterea română, nr. 355 din 31 manie 1920; Iuliu Mani1t despre Opertt Consiliului Dirigent, În Patria, nr. 75 din 4 aprilie 1920.
·'
14
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şedinţa Consiliului: Dirigent din. 14/27 martie 1919 s-a dezbătut şi adoptat o nouă

Ordonanţă

privind reglementarea circulaţiei mărfurilor 16 • Ordonanţa, anulînd-o pe cea antcdispoziţiile cu privire la importul şi exportul mărfurilor şi făcea precizări
mai ample cu privire la comerţul intern. Se menţinea sistemul permiselor pentru produsele
din cele 3 grupe amintite anterior, dar pentru unele numai peste anumite greutaţi, pentru
celelalte. se decreta comerţul liber. Aceste dispoziţii, deşi au constituit un prim pas spre
comerţul liber, prin menţinerea încă a numeroase permise, n-au satisfăcut aşteptările celor
care se pronunţau pentru deplina libertate a comcn;ului. ,,în dispoziţiile cc le conţine această
ordonanţă fie-ne permis scria „Revista E,0nomică" din 12 aprilie 1919 - să gă,im <le
prisos necesitatea multor permise şi să credem, d mai nrnltă libertate comer\uh!; 11-ar
strica ... Prea multele permise scumpesc mărfurile şi îngreunează circulaţia lor."

1ioară, păstra

· Paralel cu aceste reglementări, Consiliul Dirigent a avut În vedere şi procurarea alimentelor necesare aprovizionării populaţiei ~i armatei h preţuri convenabile. în acest scop,
s-au introdus pre 1urile maximale la 49 produse alimentare. Preţurile stabilite puteau fi urcate
sau scăzute doar pc baza unei dispoziţii a Consiliului Dirigent 17 • în Comunicatul Biroului
Pr.esei cu privire la fixarea preţurilor maximale, după ce se arăta starea grea a alimentaţiei,
se afirma că „pină acum ne putem îndeplini datoria ,noastră grea impusă de împrejurări,
mulţum~tă numai bunăvoinţei c~tăţenilor şi hărni:ciei comisairi:!or de a:limentare" 18 • La scurt
timp după decretarea preţurilor maximale, la 6 martie 1919 s-au ridicat preţurile maximale
la vitele cornute cu 2 cr., În speranţa că se va putea astfel procura mai uşor cantitatea
de carne necesară. În cazul În care această dispoziţie nu se dovedea eficientă, comi~arii
de alimentaţie erau inYitaţi să recurgă la rcchi2iţionarea vitclorrn. Condiţiile concrete au
făcut să se treacă la rechiziţionarea cerealelor şi a vitelor. ,,Pentru a putea satisface trc.:buinţele armatei şi altor necesităţi de supremă importanţă se ordonează ridicarea alimentelor prin rechizi1ionare" - se spunea În Ordinul circular prin care s-a decis rechiziţio
narea20. Rechiziţionarea se executa prin comisiuni formate din comisarul de alimentare s.1u
delegatul lui, un ofiţer şi un delegat al primăriei, din partea comW1ei unde se rechiziţiona.
Comisiile constatau cantitatea cerealelor necesare pentru însămînţare, pentru hrana proprietarului şi a familiei, precum şi rnrplusul ce se rechiziţiona. Alimentele rechiziţionate se plăteau
de primăria comunală, din sumele puse la dispoziţie de comisarul de alimentare, la preţurile
maximale deja stabilite. De~i printr-o dispoziţie anterioară se avusese în vedere rechiziţio
narea a S0/0 din vite, la 8 martie 1919 prefecţii judeţelor erau Înştiinţaţi că „deocamdată
se va rechiziţiona numai 10/o din vitele existente" 21 • Pe baza datelor de care dispunea,
Resortul de alimentare a fixat pe judeţe cantitatea de cereale şi numărul de vite care trebuiau să fie rechiziţionare. In acest scop, prefeqii erau invitaţi ca în decursul consfătuirilor
pc ca:re le organizau cu membrii comisiilor de rechiziţionare din judeţ, să se repartizeze
cifrele globale ce reveneau judeţului pe plase şi comune. Autorităţile admi,nistrative trebuiau
să facă cunoscut populaţiei că „interesele statului au pretins ordonarea rechiziţionării" 2 ~ •
.

16

Ord. nr. 21641C. al Res. agr. şi comerţ, finanţelor, comunicaţiilor şi alim., (;azct,i

OficiaJă, nr. 22 din 25 manie/5 aprilie 1919, p. 4; Arh. Stat. llucurcşti, fond Ministerul

Indu,5tnei şi Comerţului, d. 515/1920, f. 10-11.
11
Monitorul Oficial al jud. Alba Inferioară, nr. 6 din 28 febr/13 manie 1919, p. 24.
18
Patria, nr. 9 din 12/25 febr. 1919; Telegraful Român, nr. 21 din 21 febr.,6 martie 1919.
19
Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond. Prefectura jud. Cojocna, act. 535/1919.
20
Ord. circular nr. 5829/1919 din martie 1919 semnat de preşedintele Cons. Dirigent,
şeful Res. de alimentare şi de Comandantul trupelor din Transilvania. Loc. cit .• · f. cir.,
act. ~35jl 919.
21 Loc. ci•t., f. cit., act. 950/1919.
22 Ibidem.
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Rechiziţionarea cărnii de vită şi de porc la preţuri maximale n-a determinat neapărat
o reală sporire a cantităţilor destinate armatei şi populaţiei. Măsura respectivă a pncmuit
însă mari nemulţumiri în rîndurile ţăranilor, mulţi dintre ci greu Încercaţi de rechiziţiile din
timpul războiului.

Semnificacive sînt argumentele pe care le aduce la 14 martie 1919 prefectul judeţului
Cojocna într-un raport adresat Resorru:lui de aJ,imentare, pe temeiruil cirora recomanda să se
renunţe atît la preţurile maximale fixate la carnea de vită şi porc cit şi la rechiziţionarea
acestor articole. Un suport în acest sens îl constimia experienţa făcută Într-o plasă din
jude\, În care se lăsase comerţul liber, cu abandonarea preţurilor maximale, aceste măsuri
avînd ca rezultat sporirea cantităţii de carne 23 • Stări de lucruri asemănătoare pentru aceeaşi
zonă rezultă şi dintr-un raport al şefului Resortului de alimentare din 19 martie 1919 adresat preşedintelui Consiliului Dirigent, Întocmit pe baza informaţiilor primite de la comisarul
de alimentare.
Datorită numeroaselor nemulţumiri manifestate pe Întreg cuprinsul Transilvaniei, Consiliul Dirigent s-a văzut silit să decidă sistarea rechiziţionării de vite. Procurarea vitelor
necesare populaţiei şi armatei urma să se facă prin cumpărări, fie direct, fie prin furnizori24.

Nu mult după sistarea rechiziţionării de vite, printr-o ordonanţă din 14 mai 1919
se decreta încetarea cu ziua de 20 mai 1919 a oricărei rechiziţionări de alimente de pe
rnprinsul celor 15 judeţe aflate efectiv sub administraţia Consiliului Dirigent25 • Această decizie fusese luată - se spunea În Ordonanţă - ,.spre a uşura populaţiei neaprovizionate
rn alimentele cele mai necesare, cîştigarea acestora din mină liberă, de altă parte de a
înlesni trecerea de la sistemul de azi de alimentare publică - · la viaţa normală de alimentare particulară". Încetînd rechiziţiile, prin aceeaşi ordonan\ă se reglementa în detaliu
comerţul cu cereale. Astfel, se fixau două perioade, una Între 21 mai 1 iunie, În care
se admitea cumpărar!a de alimente destinate popula\iei doar de către oficialităţi (reprezentanţii oraşelor şi antistiile comunale) şi o a doua începind cu 1 iunie În care se permitea locuitorilor de pe teritoriul amintit cumpărarea de alimente, ,,în măsura lipsurilor
care se pot ivi pînă la 1 august data recoltei nouă". Comerţul în mare cu alimente rămînea
în continuare interzis, fără aprobarea directă a Resonului de alimentare. Toată vama mori!or se declara sechestrată la preţurile maximale, pentru a putea fi folosită de primăriilt:
comunale în alimentarea celor neavuţi. Exportul de alimente era În continuare interzis făra
aprobarea aceluiaşi Resort. Transportul unei cantităţi de alimente mai mare de 80 kg avea
nevoie de un permis eliberat pentru judeţ de comisarul de •alimentare, iar În afara judeţului
de Resortul alimentării. Aprovizionarea populaţiei cu zahăr, sare, petrol şi derivatele sale
se făcea în conformitate cu vechile dispoziţii. Comisariatele de alimentare, menţinute Încă,
aveau obligaţia specială de a aplica, controla şi supraveghea respectarea acestor dispoziţii.
Puţin mai tîrziu, printr-o Ordonanţă din 20 mai 1919, se permitea comerţul liber cu măr
furi industriale pc teritoriul trecut sub administraţia Consiliului Dirigcnt 20 • Pentru o perioadă
de tranziţie însă, dreptul de distribuire a produselor fabricilor sau uzinelor de fier, a chibritclor, hîrtiei, sulfatului de cupru, a lemnelor de construeţii, fasonate şi de mine îl avea
in exclusivitate Resortul de agricultură şi comerţ. Fabricile de talpă, piele şi postav puteau
2J

Ibidem.
Proces-verbal din 6 mai 1919.
25
Ordonanţa nr. 565/1919 C. din 14 mai 1919 despre unele dispoziţiuni de tranziţie
1n ce priv~şte comerţul Jiber ou alimente. Arh. Stat. CLuj-Nar.oca, f. cit., act. 736/1919.
26 Gazeta Oficială, nr. 29-30, p. 5-6; Foaia Comercianţilor Români (Braşov), nr. 15
din 1, iunie 1919, p. 3.
24
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destina comerţJULui doar cantităţi.le care

tireceaiu

peste cotele fixaite pentru aiCOperirea necesi-

tăţilor populaţiei.

Din prezentarea conţinutului celor două Ordonanţe sînt sesizabile eforturile de depă
a stărilor tranzitorii din domeniul comerţUlui şi ale aprovizionării, impuse de factori
interni şi externi, şi de apropiere de condiţiile normale de activitate. Era însă o revenire
lentă cu păstrarea temporară a unor interdiqii necesare.
Aşa după oum măsuriJe de interzicere a oomervului liber de mărfua-i1 n-au determina1
o simţitoare scădere a preţurilor, nici decretarea comerţului liber cu unele articole n-a avut
pretutindeni efectul dorit, precum rezultă şi dintr-un raport al prefectului judeţului Bihor
din 11 iunie 1919 înaintat Consiliului Dirigent27 • Era nevoie de mai multe şi ma~ a1mple
aqiuni sugerate şi de raport - , de o intensificare a eforturilor tuturor autorităţilor
pentru a se pUitea impune respectarea di.spoziţiiJlor cu privire •I.a preţun:le mwfurillor ca ş1
de pedepsirea exemplară a celor vinovaţi.

şire

Noi şi importante măsuri cu privire la recolta nouă, la comerţul cu cereale şi la
aprovizionarea populaţiei s-au luat la 15 iulie 191928 • In conformitate cu dispoziţiile cuprinse de Ordonanţa adoptată În acea zi, cerealele obţinute de pe un teritoriu mai marc
de 100 .Lug. cad. se imobi,lizau şi se rechiziţionau la prevurirle stabilli~e, iar cele obţiruwLe de
pe un teritoriu mai mic de 100 iug. cad. se lăsau lrbere În comerţ. ,,Acuma - scria „Patria"
din 23 iulie 1919 - ţăranul e liber din nou pe produsul muncii sale. Nădăjduim că această
întîie rindunid a păcii va aduce însă primăvara nu numai În sufletele sătenilor noştri ci
şi in ale orăşenilor, a slujbaşilor mai ales. Adică ne place să credem că liberul comerţ cu
cereale va contribui la ieftinirea vieţii". Se stabi'1eau, de asemenea, minimul de alimente
necesar unei familii. Pentru aplicarea acestor dispoziţii se formau în judeţe şi În oraşe cu
drept de municipiu Comisii de aprovizionare, compuse din 3 membri, avîndu-1 ca preşedinte
pe subprefect sau pe primarul oraşului cu drept de municipiu. Comisia se găsea sub controlul nemijlocit al prefectului şi al Resortului de alimentare. O dată cu constituirea Comisiilor de aprovizionare - aşa după cum am mai arătat - Comisariatele de alimentare se
desfiinţau cu data de 1 august 1919. Comisiile se îngrijeau şi de aprovizionarea populaţiei
cu artirole de primă necesitaite ca: zahăr, petrol şi derivate, diirijînd şi cumpărfoJc din
cerealele rechiziţionate, de ·către populaţie. în privinţa comerţului în mare cu cereale, .1
exportului şi a tramportului de alimente se menţineau dispoziţiile anterioare.
Consiliul Dirigent a făcut numirile În Comisiile de aprovizionare judeţene În şedintcle
din 7 şi 11 august 1919, pe baza propunerilor primite din partea subprefeqilor.

In toamna lui 1919, la 18 noiembrie, s-au luat noi dispoziţii cu privire la n:colta
obţinută, hotărîndu-se contingentarea recoltei pe judeţe. Transportul cerealelor dintr-un judeţ
În altul era permis doar cu aprobarea Comisiilor de aprovizionare, care erau sfătuite să se
străduiască ~ă cumpere cereale „cu bună învoială" din judeţul propriu 29 •
La 8 ianuarie 1920 s-a adoptat Ordonanţa pentru imobilizarea produselor agricole,
de I. Maniu, cu completarea că Direeţiunea Aprovizionării nu putea trece la rechiziţii fără avizul prealabil al Consiliului Dirigent. ,,Pentru asigurarea însămînţării şi aprovizionării publice" - se arată În Ordonanţă se ordona pentru întreg teritoriul administrat
de Coru;iliul Dirigent imobilizarea la toţi producătorii, deţinătorii şi negustorii de produse
agricole şi derivatele acestora (griu, orz, secară, ovăz, orzoaică, porumb, cartofi, fasole,
semnată

Arh. Stat. Bucureşti, fond. Consiliul Dirigent, II, d. 7/1919, f. 172.
Ordonanţă 811/C. din 15 iulie 1919 a Res. alimentării. Arh. Stat. Bucureşti, fond.
cit. I d. 6/1919, f. 19-22; Gazeta Oficială, nr. 45-46, p. 3-4; vezi ancheta ţinuti Li.
Arad, de pregă1:ire a ordonanţei. Românul, nr. 39 din 17 iunie 1919.
29 Proces-verbal din 18 noiembrie 1919.
27

.

28
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mazăre, linte) 30 • Cei ce deţineau asemenea produse, erau obligati ca În termen di: 10 zile
de la publicarea Ordonanţei să-şi anunţe cantităţile de care dispuneau. Asupra produselor
imobilizate avea drept de dispoziţie doar Dircqiunea Aprovizionării de la Cluj, fie direct,
fie prin organele judeţene. Pentru a se satisface nevoile populaţiei, ale armatei ca şi cele
de însămînţare, Direcţiunea le ridica În baza contingentării pe judeţe, oraşe, plas: şi comune,
iar în caz extrem prin rechiziţionare, la preturile indicate de Ordonantă. Se stabileau În
continuare, cantităţile care se lăsau pentru hrana familiilor, preturile cerealelor. Grîul de
primăvară, orzul şi ovăzul se puteau folosi exclusiv pentru însămînţare, nu şi pentru consumaţie. Exportul de produse agrico!e şi derivate rămînea În continuare interzis, iar În a'flumite situaţii, Resortul af aceri,lor industri,alc, <le care ţinea Di,cqia Apr°'·izion.ării. pu"ea
rcstringc sau chiar opri comerţu] intern cu aceste produse. Transportul cerealelor necesita
aprobarea Comisiilor de aprovizionare.

aplicarea dispoziţiilor acestei Ordonanţc s-au Întimpinat în uncie locuri serio:isc
cxpliobile dacă avcm În vedere amamblul realităţilor concrete ale epocii. În
nrm:i rapoane'.or prefecturilor şi ale Comisiilor de aprovizionar~ din judeţele Timiş-Toron
tal, Arad, Cenad şi Ilichii, de exemplu, că „ridicarea cerealelor nu se poate face decît cu
asi\ten,.a milirarău, la 4 februarie 1920 Resortul de interne solicita Comandantului Corpul ni VII Armată Sibiu, să-i pună la dispoziţie echipe militare ,.pentru a da tot concursul
org.melor administratiY~ şi ale Direqiunii Aprovizionării" În procurarea cerealelor, Întrucît
ele erau absolut nece,are aprovi.1ionării pcrrnnaln!ui C.F.R., a muncitorilor şi „populaţiei cu
de~,îvîrşirc lipsită de alimente din nordul Transi!vaniei" 31 .
În

dificultăţi,

Constatîndu-sc la nivelul Întregii Transilvanii că prin contingenurc nu se obţineau
rezultate mulţumitoare, la 5 februarie 1920 s-a decis, aşa cum se anticipase de fapt, rechizi\ionarca cerealelor. Direcţia Aprovizionării a fost însărcinată „să o ducă la îndeplinire unde
v.:i .1fla d~ trebuinţă şi unde va fi posibilă" 32 .
Procurarea de alim~nte pentru acoperirea trebuinţelor generale a fo,t o extrem <le
problemă cu care a fost confruntat Consiliul Dirigent. Deşi rechiziţiile nu erau
privi1r cu ochi buni În lumea satelor, constatăm că În perioad1 de funqion.ue a Consiliului
Dirigent s-au ordonat, atunci cînd s-a ajuns la sitnaţii limită, două recl1iziţionări de alimente.

diiicilă

Stabilirea şi anunţarea preţurilor maximale la diferitele produse, menit.: a fori pc cump:îr:îtori de preţurile exagerate de pc piaţ:i, an necesitat continue efonuri pentru a impune
respectarea lor. în aceste dircqii preocupările oficialităţii s-au îmbinat cu iniţiativele particulare, acestea din urm:i fiind încurajate şi susţinute de organele d! stat. Încă prin trei
Ordonanţe ale vechiului regim din iulie . 1918, se constituiseră în municipii şi în comunele
mai mari Comisii pentru examinarea preţurilor. Deşi ordonanţele respective an fost menţinute În vigoare prin Decretul nr. I al Con,iliulni Dirigent, s-a constatat Încetarea activităţii Comisiilor. În conseci'flţă, din însărcinare-a Consiliului Dirr-igent subprefecţii şi primarii
oraş.ciur trebuiau s:i ia „numaidecît măsurile cc vor crede necesare pentru constituirea dim
nou a acelor comisii", începînd cu 1 august 1919 33 • Deşi constituirea Comisiilor peniru
examinarea preţurilor era imperios reclamată de situaţiile de pe piaţă, multe din ele şi-au
În<;eput activitatea mult mai tîrziu decît se stabilise, lucru. de care se plîngea l.1 11 octombrie
1919 Resortului de interne, subprefectul judeţului Braşov. Comisia din acest jude\ arăta

Gazeta Oficială, nr. 79 din ian. 1920, p. 1-3.
Arh. Stat. Ilucureşti, fond. C.D. II, d. 3/1920, f. 136.
32 Proces--verbail din 5 febr. 1920.
33
Ordonanţa nr. 3259 din 18 iulie 1919 a Rcs. de Interne pentru funqionarea Comisiunilor municipa,le şi locale pentru ex:aminarea preţurilor. Gaz.eta Oficială, nr. 4ţ-44: din
10, 17, 21. 26 iulie 1919. D. 8: Dacia, nr. 211 din 30 iu,Jie 1919.
30

31
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s-a constituit la timpul fixat. Nu acelaşi lucru s-a întîmplat În judeţele din JUr:
ceea ce, după opinia lui,
34
făcea ,, ... şi munca noastră zadarnică" •
In lupta împotriva scumpetei şi a speculei s-a angajat cu multă vigoare şi presa. Se
lăuta dezvăiluirea cauzelor care generaseră cele două fenomene, se demascau abuzuri •şî ~e
cerea, mai ales, o mai hotărîtă intervenţie din partea autorităţilor în combaterea _lor 3:;_
Aiunci cînd intervenţia autorităţilor nu era Întru totul eficientă, În multe locuri, tot
prin intermediul presei, s-a făcut apel la publicu'! larg să se organizeze pentru a-şi apăra
imeresele. ,,Măsurile luate de stat pentru a împiedica jaful şi CÎştigurile nepermise au fost ...
timide. De aceea continua „Românul" din 17 iulie 1919 toate categoriile de cetă
ţenii. prin asociaţii, societăţi şi comitete să caute să apere drepuurid~ şi averea rutlllror".
Luîndu-se ca model şi în acest caz, ca În multe altele, realităţile din vechiul Regat 36 , În
luna septembrie 1919 s-au înfiinţat şi În oraşele din Transilvaatia Ligi a/,e consumatorilor,
ca.re grupa,u În general funcţionairi. ,,Sîmem exploataţ,i în modul cel mai neomenos de
către specula, care din zi În zi devine tot mai neruşinată" se spunea Î!Il Apelul lansat
În „Gazeta Transilvaniei" <lin 2 septembrie 1919 În vederea constituirii Ligii consumatorilor la llraşov. ln închei~rea Apelului se manifesta speranţa că „Dacă vom fi solidari şi energici acţiunea noastră nu va Întîrzia să-şi arate roadele". Apelu1ui amimit i-a
răspuns „un public numeros", astfel că la 3 septembrie 1919 s-au pus ·bazele Ligii consumatorilor la Braşov 37 •
în condiţiile În care „scumpetea a devenit deja un monstru Îngrozitor, ce amenin\ă
să ne Înghirtă", toţi membrii Ligii din Lugoj înfiin~ată b 15 septembrie 1919 erau ~nv.iltaţi
să participe la şedinţele În care se propuneau preţurile maximale la articolele de primă
necesitate 39 • Erau chemaţi să intre În rîndurilc Ligii toţi locuitorii oraşului Lugoj, i~diferent de naţionalitate, pentru ca astfel acţiunile ei să cîştige în eficacitate.

el -

Făgăraş, Trei-Scaune, Tîrnava Mică, Tîrnava Mare şi Odorhei,

La Sibiu din iniţiativa prefectului judeţului s-a constituit de asemenea o Ligă a consumatorilor, Întrucît „autorităţile nu pot să facă totul pentru ocrotirea celor jefuiti"an_
Ligile consumatorilor au fost asociaţii obşteşti cu caracter neoficial, izvorîte din neceEle propuneau preţurile maximale, controlau respectarea lor, se interesau de:
modul de acordare a permiselor, căutînd să Împiedice obţinerea lor prin mită sau influenţă,
vegheau ca să fad comerţ doar cei care Întruneau condiţiile legale stabilite de Consiliul
Dirigent.
sităţile vieţii.

Pentru a se combate cu şanse sporite scumpetea. şi specula, se impunea în mod imperios ii sporirea cantităţii de produse, şi prin schimburile comerciale cu celelalte regiuni
ale ţării sau cu pieţele externe. Condiţiile concrete de după Unire, rezultate ale unei dezvoltări politice, administrative şi economice separate, au făcut ca şi schimburile comerciale
între Transilvania şi restul ţării să fie supuse c~ntrolului. autorităţilor. Era şi „aceasta o
situaţie tranzitorie, tot aşa cum era şi interzicerea comerţului liber pe teritoriul Transilvaniei.
Barierele politice odată înlăturate, se va realiza însă în ritm alert şi o dispariţie a particularităţilor regionale.
Arh. Stat. Bucureşti, fond. C.D., III, d. 16/1919, f. 16.
Drapelul, nr. 61, 65, 89, 103/1919; Patria, nrr. 6, 23, 210, 214, 239/1919; Curierul
Hunedoarei, nr. 27/1919; Cuvîntul Poporului, nr. 7/1919.
~G Renaşterea ro_mână, nr. 168 din 16 august 1919, anunţînd formarea Ligii Consuma1;0,,nlor la Bucureşti, aprecia că, ,,O asemenea ligă şi-ar avea locul desigur şi peste Car34
35

paţi.

31
38
39

GazTrans, nr. 182 din 4 sept. 1919.
Drapelul, nr. 97 din 25 sept. 1919.
Renaşurea Română, nr. 201 din 27 sept. 1919.
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Din Transilvania se livrau pe pieţele din vechiul Regat lemne, carne, cărbuni, carwfi, ceapă, mere etc., în timp ce de acolo se procurau cerea:l.e, petrol şi derivate, produse
textile etc. Din primele zile ale lunii februarie 1919, în urma Înţelegerii realizate cu Direc•
\iunea Aprovizionării din Bucureşti, permisele pentru diversde mărfuri s-au eliberat numai
la cererea Direqiunii, iar expedierea s-a făcut prin firme şi particulari, cu respectarea preţu
rilor maximale40 •

. Din

îmiţiativa Resof'IJUl!uâ de agriculhură şi Comerţ s-a înfiinţait fa Bucureşti run Birou
de legătură, condus de Iulie Enescu, cu menirea de a interveni pe lîngă autorităţi În interesul negustorifor din Transilvania şi de a-1 pune pc aceştia din urmă În legătură cu comercianţii din vechiul Regatu.

Tot în scopul uşurării cumpărării de mărfuri exclusiv din vechiul Regat, în şedinţa
Consiliului Dirig~t din 22 octombrie 1919 s-a decis să se formeze o Comisie din delegaţi
ai R~orturilor de finanţe, agricultură, comerţ şi industrie, care să delibereze asupra tuturor
cererilor de acreditive în lei pentru vechiul Regat. Resortul finanţelor urma să pună, după
putinţă, la dispoziţia celor recomandaţi de Comisie sumele necesare în lei, În schimbul sumelor depuse În coroane la casieria Resortului de Agricultură 42 •

1n repetate rînduri Consiliul Dirigent s-a preocupat de aprovizionarea Transilvaniei
cu făină de grîu -adusă de dincolo de Carpaţi. ln unele cazuri, s-au Întîmpinat dificultăţi cu
transportul griului sau al făinii spre Transilvania, fapt pentru care N. Costea, delegatul
Transilvaniei În Direqia Aprovizionării din Bucure.5ti, a făcut demersurile ce se impuneau
pc lingă Direqiunea Generală C.f-.R., pentru acordarea vagoanelor necesar~.
Pentru facilitarea aprovizionării cu cereale din vechiul Regat, s-a hotărît ca judeţele
din estul Transilvaniei să şi le procure direct prin Direcţia Generală de Aprovizionare din
BuCUTcşti. Consiliul Di,ri·gent a ireuşit ca pr.in intermediU!l Miinistcruln.Li de Industrie şi Comerţ
să aducă În Transilvania importante cantităţi de produse textile.
Mai ales la începutul activităţii sale Consiliul Dirigent a căutat să aducă ali:nente din
Serbia, dînd În schimbul lor cărbuni. Mai apoi, s-au acordat mai multe permise pentru
exportul de sare în Iugoslavia, cu obligaţia de a aduce În compensaţie alimente 43 • Prin convenţiile încheiate, în compensaţie, cu firme din Viena, în Transilvania au sosit, iniţial prin
Iugoslavia, apoi prin Budapesta articole şi mărfuri de primă necesitate de peste cîteva zeci
de milioane coroane c:.a: zeci de vagoane de dinami:tă şi explozivi, absolut necesaire exploatărilor miniere, oţeluri speciale, maşini, materiale pentru căile ferate. În schimbul lor s-au
dat vite îngrăşate, cartofi, ceapă, fasole, lemne de foc şi de construcţii, ,,tot articole care
sînt În abundenţă în teritoriul administrat de Consiliul Dirigent şi al căror export se poate
face fără ca interesele populaţiei Întregii Românii să sufere ceva• 44 • Pentru a prospecta
piaţa şi a mijloci aceste schimburi la Viena, a funcţionat o Reprezentanţă comercială a
Resortului de Agricultură şi Comerţ.
În perioada de după unire, se resimţea necesitatea unei instituţii româneşti care să
realizeze un intens comerţ en-gros. 1n consecinţă, din iniţiativa Resortu.lui de Agricultură
şi Comerţ s-au pus bazele Băncii Centrale pentru Industrie şi Comerţ, cu sediul iniţial la
40

Renaşterea Română,

41

Ibidem, nr. 130 din 1 iulie 1919.

din 5/18 martie 1919.

42
Proces-verbal din 22 oct. 1919; Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond. Resortul Agriculturii.
pachet 4/1919, f. 1233.
43 Arh. Stat. Gluj-Napoca, fond. Tribunalul Cluj, d. 5/1920.
44
Memoriu Înaintat de Victor Bontescu la 6 noiembrie 1919 Preşedinţiei Consiliului
Dirigent, care la 9 nov. l-a trimis primului ministru Arthur Văitoianu. Arh. Stat. Bucureşti,
fond. Minister lnd. fi Comerţ, d. 515 /1920, f. 9-10.
1
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Sibiu, apoi la Cluj 45 • Infiinţată sub egida Consiliului Dirigent, Banca s-a bucurat de Wl
larg sprijin din partea acestuia precum şi din a autorităţilor subordonate. Beneficiind de
permise de import şi export acordate de Consiliul Dirigent, Banca a participat la comerţul
de mărfuri intern şi extern pe cont propriu. Aceasta a fost de fapt nota dominantă În
activitatea de început a Băncii, concretizată în cumpărarea şi vînzarea mărfurilor de pc
teritoriul Transilvaniei, organizarea unor campanii pentru aducerea de mărfuri din vechea
Românie şi din străinătate, din Italia de exemplu.
Pentru mărfurile textile aduse din Italia la solicitarea Consiliului Dirigent Banca a
contractat un împrumut de 4 milioane lire la Banca Feltrinelli din Milano, avînd drept
acoperire 6 bonuri de tezaur de cite un milion fiecare, puse la dispoziţia Consiliului Dirigent de către guvern 46 • Prin poziţia privilegiată pe care o avea, ceea ce a atras nemulţumiri
fireşti din partea altor cercuri comerciale, Banca a reuşit „să importe În ţară cantităţi
enorme de tot felul de mărfuri, care lipseau aici" 47 •
Dispoziţiile privind reglementarea circulaţiei interne a mărfurilor, importul ş1 exportul, comerţul intermediar, sau respectarea preţurilor maximale au fost deseori încălcate
de persoane avide de cîştiguri facile, ceea ce a determinat intervenţia autorităţilor Împotriva acestor specubnţi. In unde cazuri, vinovate de abuzuri sau de luare de mită s-au
făcut şi persoane oficiale, împotriva cărora s-au luat măsuri similare. ,,Scumpirea fiiră
de ma,rgi111i pe zi ce merge a airuiicoldor de trai - potrivită de a menaja nemulţ\.llini!reu
generală a publicului consumator, se spunea Într-un Ordin circular al Resortului de
Justiţie nu se poate atribui lipsei acelor articoli, ci în cea mai mare parte împrejurării, cunoscută îndeobşte, că toţi chemaţii şi nechemaţii umblă după afaceri speculative
şi în pofta lor nesăbuită de cîştig se folosesc fără sfială şi de cele mai murdare mijloace
ca să-şi poată ajunge scopul ... Toţi aceştia ... trebuie aduşi la rezon fără nici o cruţare,
sricine ar fi ei, p1na nu-i tÎrziu". De aceea trebuie ,, .. .să-i urmărim pe aceşti criminali
uitaţi

de sine şi făcîndu-i imposibili să-şi continue manoperele lor de exploatatori speculanţi,
restabilim ordinea de drept şi Încrederea publicului în organele statului" 48 • Presa şi
documentele de arhivă oferă numeroase exemple de comercianţi pedepsiţi pentru nerespectarea dispozif ilor În vigoare, ca şi de persoane oficiale tratate la fel 4°.
După ce am prezentat principalele linii directoare ale activităţii Consiliului Dirigent în
domeniile comerţului şi aprovizionării populaţiei, aflate În realitate într-o şi mai strînsă
conexi une docîit le-am relevat noi şi Într-o intercondiţionare reciprocă cu a:spectele 3_f;ra-re,
industriale şi finarteiare, vom prezenta cîteva stări de fapt privind situaţia alimentaţiei, demersurile au,torităţilor judeţene sau locale pentru îmbunătăţirea situaţiilor şi crearea de către
Consiliul Dirigent pentru regiunile cele mai atinse de flagelul lipsurilor a unor organisme
locale, a căror atribuţie principală era grija pentru aprovizionarea locuitorilor. Toate acestea
vor evidenµa ooa:ită mai mult a.ouita:itea problemei aprovizionării popuJia~i în întreaga
perioadă de activiit.aite a Gonsil],iUILui Dirigerut, lipsllll'iJe nenumăra,te care s-au abătuit asupra
maselor muncitoare de la oraşe şi sate.
să

1

45
Gheorghe Iancu, Banca Centrală pentru Industrie şi Comerţ din Cluj (1919-1920),
în Sub semnul lui Clio: Omagiu acad. prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974, p. 258-264.
46
Arh. Stat. Clui-Napoca, fond. Banca Centrală pentru lndustrif şi Comerţ Cluj, d.
7/1919-1920, p. 15, 21, 71.
41 Dacia T raiană, nr. 19 din 14 mai 1920.
48
Ordin circular nr. 11631/1919 Pres. Just. din 7 oct. 1919, semnat de Emil Haţie
ganu, adresat procurorilor generali şi tuturor primprocurorilor de• tribunale. Arh. Stat. ClujNapoca, fond. Tribunalul Cluj, d. 9/1920, f. 5-6.
49
Loc. cit., fond. cit. d. 9/1920; f. 5-6; d. 5/1920, f. 33, 48; 69, 134, 165; Arh. Stait.
Bucureşti, fond. C.D. II, d. 3/1920, f. 146-147; d. 249/1919, f. 6; Renaşterea 'Romană,
nr. 128 din 28 iunie 1919.
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Urmărind rapoartele mai multor consilii naţionale comunale din comitatul Mureş
Turda d~ la sfîrşitul lunii decembrie 1918 şi din ianuarie 1919, se constată că starea alimentară era destul de precară, .rezervele erau ca şi inexistente, solicitîndu-se din multe părţi
ajutoare pentru cei lipsiţij(J.

Con·siliul Naţional Român din Oradea-Bihor a reluat în discuţie la 24 ianuarie 1919
~ituaţia alimentară din comitat, lucru pe care îl făcuse şi la 15 ianuarie, făcîndu-se cunoscut
că

Întrucît alimentaţia populaţiei din comitat era asigurată doar pînă la 15 februacr-ie,
.....pentru evitarea eventualei catastrofe se vor face sechestrări şi unde se va afla alimente
În belşug, acestea vor fi răscumpărate şi susţinute pentru cei lipsiţi 51 . În septembrie 1919
prefectul judeţului Bihor a înaintat Resortului de Interne două cererii, pe care acesta le-:i
transmis la 10 septembrie 1919 Resortului de alimentare cu recomandarea ca să se îndeplinească de urgenţă solicitările de petrol, chibrituri, zahăr, luminări, oţet, lemn, cărbuni,
tmun şi spirt ale populaţiei din judeţ, ,,fiind interesul bine priceput al nostru ca populaţia
~ă fie aprovizionată cu materialele de primă necesitate şi astfel să fie îndestulată şi liniş
0

tită"~2.

La 20 decembrie 1919, printr-un raport confidenţial Înaintat preşedintelui Consiliului
Dirigent, prefectul judeţului Bihor revenea pc larg la situaţia alimenta_ră a judeţului53 •
,.După cum v-am raportat şi mai nainte situaţia alimenta.fă a judeţului Bihor este trista
~i deplorabilă, lipsind aproape cu desăvîrşire toate articolele de primă necesitate. Poporul
este indignat şi iritat în urma stărilor actuale şi dacă Într-astfel de împrejurări nu se va
ajuta· grabnic, putem fi expuşi la celea mai triste urmări". Între cauzele care au generat
situaţia aceasta grea, prefectul indica „piedicile care se pun necontenit comerţului liber.
Consiliul Dirigent a primit principiul comerţului liber, lipsesc însă mijloacele care să propăşească şi să dezvolte acest comerţ". Alte cauze erau sistemul de permise, 1starea precară a
mijloacelor de comunicaţie.
La 31 decembrie 1919, după Întocmirea raportului ammut, prefectul judeţului Bihor,
Nicolae Zigrc, .a expus Întt-o şedinţă a Coruiiliiului Dirigent sitwaţia alimen ta!fă din ju<leţ
şi din oraşul Oradea Într-o manieră similară raportului confidenţial, apreciind că era absolut
necesar „să se ia măsuri grabnice pentru a afla o soluţie practică" 54 • Demersurile întreprinse
pc lingă Consiliul Dirigent nesoldîndu-se cu rezultate mulţumitoare, subprefectul judeţului
Bihor îl Înştiinţa printr-o telegramă pe Însuşi primul ministru A. Vaida despre lipsa de alimente din judeţ5 5 • De asemenea, această situaţie a fost adusă şi În faţa parlamentului, la
16 ianuarie 1920 citindu~se în Cameră cererea oraşului Oradea şi a judeţului Bihor de a
se lua „măsuri urgente pentru aprovizionarea popula~ei cu articole de primă necesitate" 56 •
Greutăţile ivite În transportul alimentelor fenomen general al epocii au creat
m toamna lui 1919 serioase probleme şi în judeţul Solnoc-Dobîca. Ca urmare a intervenţiei
subprefecturii pe lingă Resortul de interne, acesta a cerut în noiembrie 1919 Direcţiunii
Centrale a C.F.R. din Cluj să pună la dispoziţia subprefecturii vagoanele solicitate, pentru
a se putea transporta seminţe şi alimente de care populaţia avea extrem de mare nevoie57 •
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Arh. Stat. Bucure~ti, fond. Consiliul Naţional Român Oradea-Bihor, d. 22/1919, f. 1.
Loc. oit., fond. C.D. III, d. 19/1919, f. 7-8.
Loc. cit., fond. cit. II, d. 19/1919, f. 10-11.
Proces-verbal din 31 dec. 1919.
Arh. Stat. Bucureşti, fond. Preşedinţia Consiliului de Miniştri, d. 30/1920, f. 31.
D.A.D. 1919-1920, p. 253.
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La 3 iulie 1919, printr-o adresă confidenţială, Resortul de interne .Înainta celui de
alimentare părţile din rapoartele prefecţilor judeţelor Bistriţa-Năsăud, Hunedoara şi Tirnava Mare, care se refereau la situaţia alimentară, cu indicaţia de ,, ... a dispune să se
satisfacă de urgenţă lipsurile arătate" 58 •

In Raportul întocmit la 10 martie 1920 de noul prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud
se cereau insistent alimente pentru populaţia judeţului ,, ...care se află În stare neliniştită,
aproape de turburăria, deoarece - socotea el - ,,E datoria . . . Consiliului Dirigent de a
sări Întru ajutorul publicului şi a lucra din toate puterile la calmarea spiritelor, pentru
că nepunîndu-lc la dispoziţiune cucuruzul şi grîul trebuincios foamea răul sfătuitor - îi
va împinge la atari lucruri de care ... nici de gîndit nu-i bine" 59 •
Difirultăţi în aprovi:zn.oruairea populaţiei s-au semnalat şi În judeţul Sa.nu Mare. Li,psa
fondurilor necesare procurării anicolelor de primă necesitate pentru locuitorii din ora.şui
Satu Mare a determinat Consiliul orăşenesc să voteze la 30 decembnie 1919 propunerea Comisiei de aprovizionare de a se conuracta un Împrumut de 4 mii. cor., cerîndu-sc apoi şi
uprobarea Consi.Jiu,lui Dirigent60 , aprobare ce se va obţine.

subprefectul judeţului Satu Mare
(16
au înaintat Consiliului Dirigent cuprinzătoare rapoarte privind situaţi,a În
ansamblu a judeţului În anul 1919. ,,Greutăţile cele mai mari le întîmpinăm ân chestia
alimentării" se spunea în raportul prefectului. Din cauza inundaţiilor şi a grindinei,
recolta de primăvară fusese aproape în intregime nimicită, astfel că seminţele trebuiau aduse
din alte părţi. ,,Starea e foarte serioasă, ajutorul trebuie să vie necondiţionat iute" - continua raportul. In vederea impulsionării acţiunii de aprovizionare a populaţiei, se sugera
Consiliului Dirigent înfiinţarea unui Oficiu special cu sediul în Satu Mare, pus sub conducerea unui comisar guvernial cu largi atribuţii, care să coordoneze aprovizionarea judeţelor
Satu Mare, Maramureş şi eventual Sălaj. In încheiere, referitor la aprovizionare se considera că „dacă vom satisface alimentarea populaţiei barem într-un mod modest, nu vor
fi expuşi nici la mişcare, eventual periculoasă pentru ordinea publică. Altfel nu putem lua
siguranţă că primăv,ara nu vor porni a tari mişcări". Din informaţiile de care dispunem nu
rezultă că un astfel de· Oficiu soliciitat s-ar fi ,înfiinţat.

In ianuarie 1920 atît ,prefectul (10 ianuarie), cit

şi

ianuarie) 61

Riaportul subprefectului se referă aproape în exclusivitate la „stările, aprovizionarea şi
lipsurile judeţului S:itmar" În anul 1919. Produqia agricolă a anului 1919 fiind foarte slab:i,
mai mult de jumătate din populaţia judeţului era lipsită de alimente. Cu toate repera,rele
sesizări ale subprefectului făcute Consiliului Dirigent, Direqiiei Aprovizionării, guvernului de
la Bucureşti, cantitatea de cereale primită de judeţ În cursul anului 1919 a fost cu totul
insuficientă. După cc se arată cît şi cui au fost repartizate cantităţile primite, se conchidea:
,,Din toate acestea este evident, că aprovizionarea judeţului este în stare absolut mizerabilă, îm.re locu~torii mai săraici a izbUJcruÎt deja tifosul . . . popuLaţi.a flănundă înclină către
ideile bolşevişte'". Se cereau insistent seminţe pentru asigurarea scmănaturilor de primăvară,
deoarece recolta de primăvară a fost În judeţ în mare parte compromisă. Cele două rapoairte, la care s-au adăugat cu siguranţă şi altele, învederează cît de dificilă a fost pentru
autorităţi, din cauze obiective şi subiective, chestiunea aprovizionării populaţiei, implicit
lipsurile pe care le-au îndurat şi starea de nemulţumire şi agitaţie în care se găseau locuitorii judeţului.
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Loc. cit., fond. cit., II, d. 2/1919, f. 97.
Loc. cit., fond. cit: II, d. 3/1920, f. 172.
Loc. cit., fond. cit. III d. 94/1920, f. 19-20.
Arh. Stat. Bucureşti, fond. C.D., II d. 3/1920, f. 284-288, 289-305.
https://biblioteca-digitala.ro

GH. IANCU

558

La fel ca ş1 m cazul judeţului Satu Mare, l~psa de fonduri pentru procurarea articolelor de primă necesitate se resimţea şi în judeţul Maramureş. De aceea, la 18 iunie 1919
subprefectul soli~ita aprobarea prefectului pentru un Împrumut de 10 milioane coroane de
la banca „Albina", garantat cu toată averea mobilă şi imobilă a judeţului, precum şi a
impozitului de dare judeţean, ,,pentru cumpărarea alimentelor şi a uneltelor de casă )i
economie de lipsă locuitorilor judeţului" 62 • Prefectul aprobînd această cerere la 22 iunie,
la 24 iunie o trimite Resortului de Interne. La 3 august 1919 Consiliul Dirigent a deci~
să garanteze suma de 5 milioane coroane, din împrumutul pe care judeţul Maramureş l-a
cerut de la Banca „Albina" din Sibiu, în scopul amintit. Situaţia alimentară a judeţului
Maramureş a rămas precară şi În toamna şi iarna lui 1919, mai ales din cauza recoltei 63
slabe. ,,Prin urmarea timpurilor anormale recolta în judeţul Maramureş a fost aşa de slabă
mcît 800/o din populaţie uebuia sprijinită de către autorităţi" se spune În adresa Comisiei de aprovizionare a judeţului din 19 decembrie 1919 trimisă preşedintelui Consiliului
Dirigent. Greutăţile se agravau, În condiţiile în care Comisia întîmpina mari dificultăţi cu
tramportul alimentelor cauzate de lipsa vagoanelor necesare. Comisia cere sprijinul Consiliului Dirigent în acest sens, ,,căci numai aşa vom putea linişti populaţia iritată" 64 .
Conştient de starea grea alimentară a judeţului Maramureş, .încă în mai 1919 Consiliul Dirigent a admis comerţul liber În judeţ, Şi tot În luna mai, în scopul aprovizionării
cu cereale a judeţelor din nordul Transilvaniei, În special ,al celui mararm.1ueşean, s-a convenit între guvern şi Consiliul Dirigent ca cerealele cumpărate la preţurile maximale În. zona
mili1tară, ca.re treceau peste nevoile armate isă fie di.stri:buite populaţiei din regi'llilea amintirtă.
In acest scop, Consiliul Dirigent a înfiinţat la Arad un Centru de aprovizionare, unde să
se transporte cerealele din zona militară, să se macine şi apoi să se repartizeze. S-au luat
de asemenea mă'Suri ca şi din Banat, unde se apreciase că era un surplus de cereale să se
cumpere şi să se transporte grînele tot la Centrul de la Arad. Intenţii lăudabile, care însă
nu s-au Împlinit de.cit parţial. Cantităţile care au ajuns la Arad din cele două regiuni au
fost cu mult mai mici decît cele scontate. Rechiziţiile şi aducerea cerealelor din vechea
Românie au rămas singurele soluţii, pentru ameliorarea situaţiei alimentare a acestor regiuni.

Un ,mut mult încer,cat de-a lungul istoriei, cu locui,tori dîrzi şi harnici, dar peste
care s-au abătut nenumărate nenorociri, a fost regiunea Munţilor Apuseni. Unirea Transilvaniei cu România a trezit în inimile acestor „faimoşi români din Munţii Apuseni" speranţe de îndreptare a situaţiei lor. Consiliul Dirigent, cunoscînd stările grele din munţi, a
dovedit solicitudine faţă de moţi, creînd în toamna lui 1919 chiar W1 Comisariat al Munţilor Apuseni.

La 10 decembrie 1918 Consiliul Dirigent a

hotărit

să .înfiinţeze

un Comisariat al

Munţilor Apuseni, avînd drept atribuţii „de a se Îngriji de alimentarea precum şi organi-

zarea economică şi industrială al acelui ţinut" 6 :;. Peste două zile, la 12 decembrie, preşedintele
Consiliului Dirigent îl înştiinţa pe Laurenţiu Pop, că avînd în vedere „starea economică de
tot grea În care se găsesc locuitorii Munţilor Apuseni", însemnătatea acestui ţinut „şi servicii1e ncpreţui,te, pe care le-au adus În decursul vremurilor neamului românesc, românii din
Munţii Apuseni", Consiliul Dirigent a decis .înfiinţarea unui Oficiu public pentru Munţii
Apuseni, cu următoarele atribuţii: Găsirea modalităţilor de ajutorare cu alimente a regiunii
lipsite de posibilităţile proprii de aprovizionare; pregătirea unei reforme a industriei de
mine, lemn şi piatră; îngrijirea creşterii În mod sistematic a vitelor; rezolvarea problemei
62
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Loc. cit., fond. cit., III d. 36/1919, f. 44, 50, 51, 52.
Memoriul prefectului către Consiliul Dirigent, GazTrans, nr. 217, din 17 oct. 1919
Arh. Stat. Bucureşti, fond. C.D., d. 4/1919, f. 353.
Proces-verbal din 10 decembrie 1918.
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pădurilor şi păşunilor 66 , La 31 decembrie 1918 s-a stabilit ca sediul Comisariatului să fie

la Abrud, L. Pop să fie oomisalr, iar C. David, subc.omisar. In ciu,rsui luni.J.(M' crianuariemartie 1919, la desele soliciitări de alimente venite din Munţi, Consiliul Dirigent a trirnis În
mai multe rînduri alimente pentru locuitorii de acolo67 •
La 14 martie 1919 comisartd şi subcomisarul Munţilor Apuseni au înaintat Consi1iului Dirigent un amplu memoriu, m care sînt prezentate realităţi triste din toate sectoarele
de activitate, făcîndu"'se şi propuneri con·crete •În vederea ridicării în ansamblu a regiunii,
inclll'Siv la intensificarea comerţului şi la îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei. Pentru ca
propunerile cuprinse în Memoriu să devină realitate, se sugera necesitatea fofiinţării unui
Comisariat al_ Munţilor, format din ingineri, medici umani şi veterinari, profesori, foneţio
nari, ziarişti, un organ de publicitate68 •
La 19 martie Laurenţiu Pop, comisarul guvernial al Munţilor Apuseni, făcea cunoscut
Consiliului Dirigent lipsa acută de alimente În Munţi. ,, ...După cum ştiţi în
Munţi nu !>e produce nici un soi de bucate . . . O parte a poporului flăllllnzeşte de pe
acum şi mă îngrozesc dnd mă cuget, ce va fi mai tîrziu . . . E timpul suprem să se facă
ceva cu poporul din Munţi, Întrudt alimentaţia din partea Comisaria·tului [ de alimentare
din Blaj G.L] e nesuficientă". In final, se cerea să se permită muntenilor comerţul
liber cu alimente69 • Drept răspuns, preşedintele Consiliului Dirigent Si cerea lui L. Pop să-i
trimită o listă precisă cu comunole care trebuiau urgent ajutate, lucru pe care acesta îl
şi face la 3 aprilie 70 •
preşedintelui

Cunoscînd situaţia grea a moţilor, la 30 martie 1919 şeful Resortului de alimentare
a propl.16 cd!UIÎ de tMICliI1e, ca împreună să dea un ordin tuturor aiwtori'tăţnilo~ civilie şi
militare din judeţ"Cle Turda-Arieş, Alba, Cojocna şi Sibiu, în senrul căruia locuitorilor din
comunele lipsite de alimente ,din Munţii Apuseni, care aveau un cer,tificat de la antistia
comunală, să li se permită să-şi procure din aceste judeţe, din locurile în care se terminaseră
rechiziţiile, Începînd cu 5 aprilie alimentele necesare traiului, fie printr-un schimb de măr
furi, fie prin achitarea preţurilor stabilite71 • Propunerea a fost acceptată în această formă,
dindu-se astfel posibilitatea locuitorilor, să încerce prin comerţul liber ameliorarea stării lor.
In.tenţiile de înfiinţare a unui Comisariat al Munţilor nu fuseseră abandonate, ci doar
amînate. Au trecut mai multe luni, pînă cînd la 8 octombrie 1919 Consiliul Dirigent a
hotărlÎt înfiinvarea Comisari•auulun MooţillOII" .AJpuseni cm sediul la Abrud72. ,,In considerarea
importanţei deosebite istorice, naţionale şi economice a teritoriului de s-ub denumirea colectivă „Munţii Apuseni" se înfiinţează se spunea în primul articol al Ordonanţei - o
expozitură generală a Consiliului Dirigent sub numirea „Comisariatul Guvernial al Munţilor
Apuseni". Printre atribuţiile sale se Înscria şi grija pentru asigurarea celor necesare traiului
pe seama locuitorilor din raza sa de activitate.

După înlăturarea guvernului Vaida, guvernul Averescu a desfiinţat în 1920 acest organism regional, care prin felul cum fusese conceput ar fi putut contribui în mod ireal la
schimbarea În sens pozitiv a realităţilor din regiune.

Arh. Stat. Bucureşti, fond. cit., d. 1/1918, f. 1.
Vezi loc. cit., fond. cit. II, d. 7/1 919, f. 5, 6; Bibi. Acad. R.S.R. Filiala ClujNapoca, fond. Blai 1918.
68
Arh. Stat. Bucureşti, fond. cit., I d. 1/1919, f. 102-107.
69
Loc. oit., fond. cit., II, d. 7/1919, f. 4.
10
Loc. cit., fond. cit., II, d. 2/1919, f. 25; d. 179/1919, f. 11.
71
Loc. cit., fond. cit., li, d. 7,/1919, f. 20-21.
72
Vezi Ordonanţa fo acest sem; cf. Gazeta Oficială, nr. 57-60 din 4, 7, 11, 13
octombrie 1919, p. 15-Hi.
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Lipsurile, specula şi scumpetea prezente în societatea transilvăneană îşi găsesc expliin gravele neajunsuri provocate de război, în condiţiile atmosferice nefavorabile culturilor agricole din anul 1919, în existenţa pe teritoriul ţării a mai muhor semne ale valorii băneşti, .în deprecierea continuă a Cl.llI'Sului bancnotelor de coroane, în acitiviioatea. unor
negustori necinstiţi. Se constată de asemenea şi o lipsă de consecvenţă a autorităţilor în a
urmări aplicarea cît mai riguroasă şi mai :rapidă a dispoziţiilor emanate de la Consiliul
Dirigent În materie de comerţ şi aprovizionare. Toţi ace~ti factori prezenţi În societatea
românească în primii ani de după război şi-au pus amprenta asupra vieţii maselor largi
populare. Erau necesare mari eforturi din partea Întregului popor român, pentru ca diversele
domenii de activitate să intre În făgaşul lor normal.
caţia

GHEORGHE IANCU

L'ACTIVIU: DU CONSEIL DIRIGEANT POUR R.tGLEMENTER
LE COl\1:MERCE ET L'APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION
(1918-1920)
(R.esume)
En parallele et en etroit rapport avec Ies activites de normalisation de la production
economique, ii s'imposait la necessite de mesures concernant la circulation et la distribution des marchandises, en essayant arutant que possible de proteger Ies interets du publique
consommateur.
Au debut le libre commerce a ete interdit, l'f:tat intervenant dans la marchc de la
vie commerciale. Peu-a-peu il n'y a plus eu besoin d'une autorisation donnee par Ies autorites, exception faite des marchandises alimentaires.
Pour venir au bout de la chene et de la speculation on a fixe des prix maximaux
et on a stimule la formation d'organismes des consommateurs.
En vue de l'approvisionnement de la population on a requisitionne certains produits,
et on a essaye de lc.s faire venir d'autres regions du pays et d'autres pays. Le commerce
transylvain s'est encadrc organiquement dans le marche national unitaire de la Roumanie.
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PROIECTUL UNUI VOLUM OMAGIAL îNCHINAT
ANIVERSARII A 175 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA
ŞCOLILOR DIN BLAJ

Organizate, dotate şi deschise la 11 octombrie 1754 1 prin gnJa episcopului Petru Pavel
şcolile Blajului sărbătoreau În 1929 a 175-a aniversare.
Prilejul a fost socotit de către autorităţile şcolare, ca şi de puternicul grup de intelectuali, foşti profesori sau elev~ la Blaj - între care figura centrală era Ioan Bianu, preşe
dintele Academiei Române - , drept potrivit pentru a edita un volum omagial dedicat
rolului imens pe care aceste şcoli l-au avut în renaşterea naţională şi În cultura românească.
Cunoscutul om de cultură Ioan Georgescu, autor a numeroase lucrări, pe atunci profesor secundar în Bucureşti, în scrisoarea adresată la 1 februarie 1929 mitropolitului Vasile
Suciu, îi transmite nişte propuneri în acest sens. Consultîndu-se cu Ioan Bianu şi Zenovie
Pîclişanu, ace.5tia au fost de părere că În scurtul timp ce a mai rămas „nu poate fi VOI'ba
nicidecum de scrierea unei monografii monumentale, cum se cuvine să aibă cele mai vechi
şi mai venerabile şcoalc româneşti" 2 • Deşi „Înrîurirea binefăcătoare asupra întregului neam"
poate fi studia-tă cu rezultate bune, dar nu se poate „cunoaşte trecutul şcolar propriu-zis,
mişcările din învăţămînt etc., decît din rapoartele anuale îna,intate de direcţiunile de pe
vremuri autorităţilor şcolare superioare. Aceste comori astăzi ne sînt închise", ele afLîndu-se
la Budapesta şi Viena 3• Ar fi nevoie pentru aceasta de aranjamente diplomatice, de călă
torii în străină•tate etc. Georgescu conchide: ,,Eu merg mai departe şi zic: să fim fericiţi
dacă vom avea monografia şcoalelor isprăvită pc 1938, cînd se împlinesc 200 de ani de la
Întemeierea Blajului" 4 • Încheie apoi cu următoarea propunere: ,,S-ar putea face însă altceva;
o scurtă dar cuprinzătoare broşură, arătînd cum din răsadniţa bogată a şcoaleior din Blaj
au odrăslit atîtea şcoale şi aşezăminte culturale la Beiuş, Braşov, Cernăuţi, Craiova, Bucureşti,
Tulcea, Macedonia ... Aceasta se poate face scurt, temeinic, cuprinzător. Bine lansată accast:i
broşuri.că poate aduce mai mult folos decît vasta monografie ştiinţifică, pe care o cercetează
specialiştii cu migala lor obişnuită" 5 •
Ioan Bianu însuşi se adresează mitropolitului Vasile Suciu, scriindu-i că a fost informat prin Ioan Georgescu „despre serbările ca,ri se pregătesc, pentru cuvenita cinstire a
unui secol şi trei pătrare, de cînd şcolile din Blaj au aprins făclia luminătoare a culturei
Aron,

1 Nicolae Albu, Istoria învăţămîntului românesc din Transilvania pîn,i la 1800, Blaj,
1944, p. 175; Coriolan Suciu, Arhiereii Blajului - ctitori de şcoli naţionale. La 190 de ani
de la deschiderea şcolilor din Blaj, Blaj, 1944, p. 16.
2
Arh. St. Cluj-Napoca, Fond Biaj, şcolare, Comisia de organizare a serbărilor jubiliare, nr. 456.
3 Ibidem.
4
Ibidem. Scrisoarea nu face referire la Întemeierea Blajului ca localitate (prima atestare
documentară cunoscută este din 1271), ci la aşezarea de către episcopul Inochentie Micu în
acest oraş a sediului episcopiei greco-<atolice. Episcopia a intrat în posesiunea efectivă a
domeniului În luna m::ii 1737, iar la 21 august 1738 faptul a fost definitiv ·stabilit _prin
diplomă Împărătească. (Augustin Bunea, Episcopul Clain întemeietorul Blajului, în Cultura
creştină, 1937, 17, nr. 4-5, p. 216).
5
Arh. St. Cluj-Napoca, Fond Blaj, şcolare, Comisia de organizare a serbărilor jubiliare, nr. 456.
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m mijlocul poporului şi a neamului nostru, care pe atunci se părea
menit peirei. Am răspuns îndată că voi fi fericit să pot adăuga tot ce-mi va sta în putinţă
la strălucirea acestor serbări• 8•
naţionale

româneşti

De la această fază preliminară se trece la stadiU'l măsurilor concrete. La 9 martie 1929
are loc col'llferinţa directorilor instituţiilor şcolare din Blaj, sub preşedinţia lui A.tlexandru
Rusu, rectorul Seminarului teologic. ln urma discuţii:lor conferinţa face Consistoriului arhiepiscopesc următoarele propuneri:
- editarea unui volum omagial de 400-500 pagini în două părţi. Partea I-a să
cuprindă studii şi articole privitoare la istoria şcolilor din Blaj, rolul pe care 1-Qu avut
În dezvoltarea vieţii publice, la deschiderea de aşezăminte culturale În toate ţinuturile româneşti. Aceste capit0le să fie încredinţate profesorilor Alexandru Lupeanu, Ioan Georgescu,
Zenovie Pîclişanu şi Coriolan Suciu. Partea a doua să cuprindă articole şi studii ale unor
personalităţi ştiinţifice. Pentru redactarea volumului conferinţa recomandă pc Alexandru Lupeanu;
- organizarea unor expoziţii culturale, artistice, etnografice;
- pregătirea de care alegorice;
- construirea unui pavilion pentru ocazii festive.
Se face de asemenea propunerea să se invite foştii elevi ai şcolilor din Blaj. Avînd în
vedere deranjul pe care serbările îl vor pricinui bunului mers al învăţămîntului, conferinţa
propune ca festivităţile să se ţină mai repede, anume fotre 8 şi 10 septembrie 1929.
Alexandru Rusu este numit de către mitropolitul Vasile Suciu preşedinte al comiternlui de acţiune pentru executarea programului fixat 7 •
Comisia pentru organizarea serbărilor jubiliare procedează la aeţiuni de natură organicare debutează prin instituirea unui registru de intrare-icşire 8 • De asemenea, se adresează Tipografiei Seminarului teologic, interesîndu-se de cheltuielile J.a care s-ar ridica tipă
rirea volumului proiectat, în următoarele condiţii: format octavo (circa 18/26 om), 500 de
pagini, hînie velină pentru clişee, 50 de clişee tipografice, 10-15 fotografii noi, cu un
tiraj de 1500-2000 exemplarc:9.

zatorică,

La propunerea prefectului tipografiei comisia adoptă hotărîrea ca să se bată o medalie
pentru persoanele de vază şi pentru muzee, şi una mai simplă pentru parti-

comemorativă
cipanţi10.

În vederea construirii pavilionului pentru ocaziile festive mitropolitul Va.sile Suciu face
apel la preşedintele Consiliului de Miniştri, Iuliu Maniu, blăjean şi el (prin anii mulţi de serviciu prestaţi aici), solicitînd în acest isens din partea guvernului suma de cel puţin trei milioane lei. Cererea era argumentată prin nevoia unei asemenea construcţii, Întrucît pînă atunci
şcolile din Blaj nu şi-au putut ţine serbările şi spectacolele decît într-o sală de gimnastică,
pavilionul urmînd să rămînă în viitor pentru ocazii sărbătoreşti în amintirea jubileului 11 •
Dat fiind faptul fosă că timpul a fost scurt, nu s-a putut organiza jubileul nici la
termenul fixat, de 8-10 septembrie, nici la cel de comemorare - 11 octombrie - , stabilindu-se ca serbarea să se organizeze la 15 mai 1930, cumuiată, astfel, cu aniversarea Adu6

Idem, nr. 483, 484.
Idem, nr. 475.
8 Idem, nr. 533. Registrul a fost completat de la nr. 1 din 6 apri'lie 1929, pînă la
nr. 34 din 23 august 1930, conţinînd înregistrarea corespondenţei, apelurilor, chitanţelor etc.
0 Idem, nr. 474.
10 Idem, nr. 470.
11 Idem, nr. 450.
7
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nării

naţionale de pe Cîmpia Libertăţii, menţinînd totodată praznicul În cadrele aceluiaşi
an şcolar, al 175-lea din viaţa şcolilor Blajului 12 •
Ioan Georgescu -revine în scrisoarea din 29 noiembrie 1929, trimisa mitropolitului Suciu,
la propunerile sale mai vechi, arătînd că dacă nu se poate tipări În răstimpul ·scurt care
a mai rămas „o monografie ştiinţifică la înă'1ţimea timpului, se poate redacta fosă un
splendid album jubiliar, cuprinzînd amintiri ale foştilor profesori şi devi, pagini de recunoaştere şi apreciere a personalităţilor de seamă din viaţa noastră publică, contribuţii la
istoria acestor şcoli 013 • Arată totodată că „cel mai indicat să prezideze comitetul de redacţie al acestui volum jubiliar, după părerea tuturor ar fi domnul Ioan Bianu, preşedintele
Academiei Române, care e mîndru de calita,tea sa de elev al şcolilor noastre
Consideră
că pentru sarcina de secretar de redaqie, I. Bianu poate face apel la cei mai tineri, ci
trebuind mai ales „să stea jn fruntea noastră, să-i dea numele, să coordoneze lucrările, să
le dea prestigiul nccesar• 14 • Propunerea a fost susţinută de episcopul Lugojului Alexandru
Nicolescu 15 •
Foarte probabil că mitropolitul şi consistoriul nu au aprobat, sau nu s-au decis pentru
formula cu Ioan Ilianu În fruntea comitetului de redaqie al volumului jubiliar. Faptul este
relevat de scris;:,area aceluiaşi Ioan Georgescu trimisă mitropolitului Suciu la 17 ianuarie
1930, În care spune: ,, ... noi aici făcurăm un plan de a invita anumiţi colaboratori, pentru
cazul cînd se accepta propunerea de a se redacta albumul de un comitet din Bucure$ti,
În frunte cu domnul Bianu, chiar dacă se tipărea la Blaj ... " 16 • Precizează apoi cu părere
de rău: ,, ... În cazul cînd ~n fruntea comitetului de redacţie ar fi stat domnul Bianu",
se încerca obţinerea unor colaborări. cit mai largi 17•
Comitetul de aqiune de la Blaj tipăreşte În condiţii grafice deosebit de reuşite invitaţii pentru colaborare la volumul festiv, pe care le trimite diferitdor personalităţi marcante ale vieţii culturale şi ştiinţifice, foştilor profesori şi elevi ai şcollic,: din Blaj, colaborări care urmau să cuprindă aprecieri asupra şcolilor Blajului şi a dascălilor lor, amintiri,
gînduri etc. 18
Pentru partea ilustrativă a volumului s-a pregătit un album fotografic conţinînd zece
poze cu imagini evocatoare şi semnificative din viaţa şcolilor, din care şase erau de dimensiuni mari (16,5/22,5 cm) 19 •
Cu toate acestea, aşa cum se prefigura situaţia, serbările jubiliare „plănuite" aveau
a se desfăşura În cadrul modest ce~l Îngăduiau bătrînele ziduri şi lipsa de fonduri (se simţeau
deja efectele crizei economice). S-a făcut totodată remarca că ar fi păcat „dacă recunoştinţa
şi iubirea ce o poartă Blajului mii,le de elevi ... nu s-ar str~nge într-un frumos mănunchi din
prilejul sărbătoresc al aniversării jubiliare apropiate 020 •
In pofida acestor pregătiri destul de intense, cu măsuri luate din vreme, la care au
fost antrenate un număr mare de persoane dintre cele mai competente, deşi colaborările
0

•

12

Idem, nr. 537.
Idem, nr. 459.
14 Ibidem.
15 Idem, nr. 487.
16 Idem, nr. 466.
17 Ibidem.
18 Idem, nr. 537.
19 Idem, nr. 503.
20
Ioan Bălan, Din prilejul serbărilor, În Unirea (Blaj), 1930, 40, nr. 8, din 22 februarie,
p. 1-2. - Contrar entuziasmului şi atmosferei tradiţionale blăjene, debordante prin optimism
şi vitalitate, este de neînţeles lipsa de atenţie pentru serbare şi volumul care se pregătea în
publicaţiile Blajului, ,,Unirea" şi „Unirea poporului• - acest articol fiind singurul ~are
face palide referiri la eveniment.
13
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s-au adunat (unele trimise desigur cu Întîrziere), volumul nu a văzut lumina tiparului În
condiţiile

număr

proiectate. Mare parte din materialele trimise au fost publicate mai tÎrziu ântr-un

al revistei „Cultura creştină", sub genericul /Jlajul bicentenar, ajungîndu-se În acest

fel ca al'ticole închinate unei
legate una de

cealaltă.

Păstrate

materialele se

aniversări

să

omagieze o

a.!tă

rămas pînă astăzi

Restul materialelor au

aniversare, ce-i drept organic
inedite.

la Filiala Cluj a Arhivelor Statului, sub aspectul
prezintă

tipăririi

sau

păstrării

lor

astfd:

I Publicate în „Cultura

creşti11ă",

1937, 17, nr. 4-5

1. Ştefan Pop, Profesorul Ştefan Pop (1845-1890), p. 339-342, În mss. 8 p. a ½ coală.

2. Nic~lac Ilrînzeu, Ş coalele

Blajului -

,,soarele românilor",

p.

246-248,

mss.

4 p.

3. Tib. Brediceanu, Profesorul Iacob Mureşianu, p. 379-383, mss. 6 p. dactilografiate.
4. M. Theodorian-Carada, Fiii Blajului în Olunia, p. 289-292, mss. 11 p. a 1/z.
5. Alexandru Ciura, Ami11tiri din Blaj, p. 348-351, mss. 16 p. a 1/z.
6. Vasile Suciu, Un gînd

şi

u11 apostolat, p. 253-254 21 , mss. 2 p. a 1/z.

Frenţiu, liisaţi

7. Valeriu Tr.

pruncii

8. Valeriu Moldovan, Admiraţie -

să vină

şcoalelor

... , p. 286 22 , mss. 6 p. dactilografiate a 1/z.

din Blaj, p. 287 23 , mss. 3 p. a 1/4.

9. Ioan Georgescu [senior], Din Blajul de altădată. Un examen de diplomă învăţătorească
de acum 52 de ani şi alte momente, p. 343-347, mss. 7 p.

10. \" a~ile Hopîrtean, Vasile Smigelschi, Cum am mutat „Piatra Libertăţii", p. 363-365,
mss. 3 p.
11. N. Iorga, Petru Pa-i:el Aron şi Blajul, p. 268, mss. 1 p. dactilografiată.
12. Iuliu Moisil, lin elev al Blajului: vicarul Grigore Moisil (1814-1891), p. 366-36924,
mss. 5 p. dactilografiate.
I 3. Alexandru Nicolescu, Figuri de profesori blăjeni, p. 336-338, mss. 2 p. · dactilografiate.

14. Iacob Radu, Cum am rnnoscut Blajul, p. 325-335 25 , mss. 6 p. dactilografiate.
15. Gavril Todica, La umbra catedralei, p. 377-378, mss. 2 p. a 3/4.
16. \"a~ile B. Muntenescu, La o
Cotruş,

17. A.

;z.

a Blajului (poezie), p. 228 26 , mss. 14 p.

Pe o carte (poezie), p. 229, mss. 1 p. a 1/z.

18. Iuliu Hossu, Iz.vor de
19.

aniversară

Pîclişanu,

Blajul -

lumină şi

de

viaţă,

p. 254-255, mss. 2 p. dactilografiate.

în trecutul neamului nostru21 •

Şcolile din Blaj.
Materialul tipărit este mult prescurtat faţă de inanus-cris.
23 In manuscris Omagiu şcoalelor de la Blaj.
24 In manuscris Vicariul Grigore Moisil 1814-1891. Un elev al şcolilor din Blaj.
25
Manuscrisu'1 este însoţit de o scrisoare.
26 In manuscris un grupaj de poezii sub titlul Blajul nostru.
27
Manuscrisul nu se află fotre celelalte materiale, ci doar o scrisoare a lui Zenovie
P.îclişanu, În care arată că trimite „acest mic articolaş". Credem că este vorba de materialul
tipărit. (Arh. St. Cluj-Napoca, Fond Blaj, şcolare, nr. 575).
21

In manuscris

22
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Rămase

lI

în manuscris 28

1. Silviu Brînzeu, Antichităţi romane în Slovenia, 6 p. a

½ 29 •

2. Ioan Crişan, Impresiuni şi amintiri din Blaj (1884-1892), caiet, 24 p. a

3. David Deac, lntîmplări de la şcoala din Blaj, 5 p. a 3/4

30

½-

•

4. Iosif Frollo, ... şi am urmat cuvîntul Blajului!, 5 p. a 3/4 31 •
5. Ioan Bălan, Din vredniciile Blajului, 4 p. a 1/2.
6. Onisifor Ghibu, ,,Şcoală nouă" -

.,Şcoală

vechea, 4 p. a ½-

7. S. Mehedinţi, Blajul în 1911. Sum fata locorum, 5 p.
8. Dominic Niculăeş, lmîurirea bise-ricii în educaţia noastră, 11 p. a 3/4.

9. Sextil Puşcariu, Neologismul latin şi romanic, 10 p. dactilografiate 32 •
10. Ioan Georgescu [junior], Augustin Bunea în viaţa culturală şi politică a neamului, 9 p.
a

½.

11. Ion M. Gîrleanu, Odă Blajului (poezie), 2 p. mss. şi 2 p. dactilografiate.
12. Aurel Papiu, Făclia izbăvirii. Şcoala din Blaj (poezie), 3 p. a 1/4 33 •

U. Horia P. Petrescu, Soarele (poezie), 4 p. a ½,
14. Dumitru Zehan, Omagiu şcoalelor din Blaj (poezie), 2 p. a ½,
15. ,:. ,:. ,.. Morminte de elevi în cimitirul din Blaj, 2 p. a ½.

III

Anunţate,

dar neonorate

1. Grigore Pădureanu, Şcolarii Blajului 34 •
2. L. Puia, Epoca libertăţii naţionale. Şcoalele Blajului în România Mare 35 .

Edite sau inedite, materialele
şcolilor din
caracteristice. Semnificativă rămfoe
chin-at celor mai vechi instituţii de
a rămas Încă datoare.

şi

ambianţa specifică

depuse pentru volum sînt revelatoare pentru atmosfera
Blaj, cu emulaţia şi entuziasmul care :Je erau atît de
şi intenţia de a elabora şi tipări un volum omagial inînvăţărnînt românesc, sarcină la care istoriografia noastră

IOAN NISTOR

Nu excludem posibilitatea ca din aceste matcriaie unele să fi apărut în diverse
mai ales locale. .
20 Autorul era medic primar la spitalul din Murska-Sobota, Banatul de Drava, Slo,;enia. Manuscrisul este însoţit de două !>Crisori; una adresată lui Ioan Bimu, ai'tla lui
Alexandru Lupeanu-Mdin.
30 Materialul este însoţit de o scrisoare.
31 Idem.
32 Dacă toate celelalte 34 de materiale existente au un caracter publicitar, consclnd din
amintiri, impresii, ginduri şi cuvinte de omagiere, articolul lui Sextil Puşcar.iu are o ţinută
ştiin,ţirfică, fapt care probabil a contiribuit la neindude.rea lui fo volrum. Documentîndu-m:
asupra bibliografiei autorului, am ajuns la concluzia că materialul a rămas inedit. (Cf. Sextil
Puşcariu, Etudes de linguistique roumaine. Traduites du roumain
l'occasion du soixantieme
anniversaire de l'auteur. Cluj-Bucureşti, 1937; Idem, Cercetări şi studii. Ediţie îngrijită
de Hie Dan, prefaţă de G. Istrate. Bucureşti, 1974). Artic·Jlul este Snsoţit de o scrisoare.
33 Manuscrisul est~ însoţit de o scrisoare.
34
Arh. St. Cluj-Napoca, Fond Blaj, şcolare, nr. 468.
35 Idem, nr. 462.
28

publicaţii,

a

https://biblioteca-digitala.ro

I. NISTOR

566

LE PROJET D'UN OUVRAGE PUBLif: EN L'HONNEUR DE L'ANNIVERSAIRE
DE 175 ANS DE LA FONDATION DES f:COLES DE BLAJ
(Resume)
L'etude fait ressortir, sur la foi des temoignages d'une correspondancc inedite et des
manuscrits trouves dans Ies archives, la tentative d'editer, en 1929-1930, un volume omagial
dedie aux ecoles de Blaj, Ies plus anciennes institutions roumaines d'enseignement,
l'occasion
de leur 175e anniversaire.
L'auteur etab!it, quels articles envoyes
la redaction Ont enSUitC ete publies par la
revue „Cultura creştină", nr. 4-5 de 1937, et lesquels sont restes inedits.

a

a
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ASPECTE ALE CLIMATULUi RE\.\OLUŢIONAR DIN
JUDEŢUL BIHOR 1N PERIOADA 1928-1933.
CONFLICTELE DE MUNCA

1. Cadrul politic general
Pe planul istorici patriei anul 1928 marchează sfîrşitul perioadei stabilizării vremelnice
şi parţiale a capitalismllilui, iar cu anul 1929 Începe criza economică mondială, care s-a
resimţit puternic şi în ţara noastră. Dar fenomenele social-economice şi politice care au
caracter,izat criza economică din ţara noastră şi-au făcut apariţia încă în anul 1928. Gu-

vernul liberal, af!at la putere din 1922, înăspreşte teroarea Împotriva mişcării muncitoreşti
din 3ntreaga ţară în toamna anului . 1928. Semnalul de alarmă care a determinat intreaga
muncitorime din ţară să ia atitudine împotriva măsurilor represive ale liberalilor a fost desfă
şurarea procesului de la Quj din 10 septembrie-17 octombrie 1928, intentat împotriva
Sindicatelor unitare. între cei 76 de militanţi ai mişcării revoluţionare din România implicaţi
în proces au fost şi 12 bihoreni, in apărarea cărora s-a ridicat şi Aurel Lazăr, avocat orădean
cunoscut din timpul evenimentelor anului 1918.
Ceea ce a agravat încordarea politică din ţară în anul· 1928 au fost agitaţiile provocate de naţional-ţărănişti, care, speculînd nemulţumirile maselor populare şi folosind lozinci
demagogice împotriva 3ndelungatei guvernări liberale, au atras de partea lor numeroşi simpatizanţi mai ales din rîndul ţărănimii. In noiembrie 1928 P.N.Ţ. vine la oîrma ţării, menţinîndu-se pînă in noiembrie 1933 1•
Gravele probleme de ordin economic şi politic pe care criza economică le-a ridicat În
faţa statului român au generat o serie de contradicţii Între principalele partide politice
P.N.L. şi P.N.Ţ., dar şi în cadrul fiecăruia în parte. Numeroşi membr,i trec dintr-un partid
într-altul, sau, demisionînd din ele, se constituie .în partide de sine stătătoare. Astfel, numărul partidelor şi grupărilor politice burgheze din România a crescut de la 7 cite erau
în 1928, la 17 În 1932. Deşi purtau denumiri din cele mai diferite, toate au avut aceeaşi
coloratură politică: de au fost instrumente prin intermediul cărora cla·sele dominante doreau
să-şi menţină influenţa asupra maselor populare şi să înfrîngă avîntul mişcării muncitoreşti.
însuşi P.N.Ţ., ca să se menţină la cîrma ţării, a trebuit să formeze din sinul său nu mai
puţin de 8 guverne 2 care au adoptat ~n mod constant măsuri menite să arunce greutăţile
crizei pe seama celor ce muncesc. Ultimul guvern de factură ţărănistă a fost cel prezidat
de AI. Vaida-Voievod, care pleacă de la putere În noiembrie 1933, în locul său venind
un guvern liberal În frunte cu I. C. Duca. După asasinarea acestuia în decembrie 1933,
preşedinte al acestui guvern devine dr. C. Angelescu, care stă la putere pînă la 2 ianuarie
1934, cînd vine un alt guvern liberal în frunte cu Tătăre~u. La sfîrşitul guvernării naţional1

Istoria României, Compendiu, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită sub rodacţia acad.
Pascu, Bucureşti, 1974, p. 385-387. Guvernarea naţional-ţărănistă a fost întreruptă
din aipri.Jie 1931 pînă în mai 1932 de gruparea politică Uniunea Naţională de sub conducerea lui Nicolae Iorga.
2 Ibidem.
1

Ştefan
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ţărăneşti, dar şi sub guvernul lui C. Angelescu, a fost introdusă starea de asediu în pnn-

cipalele localităţi din ţară, instituindu-se cenzura presei a.supra tuturor publicaţiilor.
In acest climat social-politic, masele muncitoare s-au ridicat la luptă revoluţionară sub
conducerea P.C.R., care, deşi se afla în ilegalitate, a menţinut şi a întărit continuu legătura
cu masele celor exploataţi prin intermediul organizaţiilor de masă legale 3 •

2. Dezvoltarea mişcam comuniste
cerea P.C.R. între anii 1928-1933.
Căile

ei de

şi muncitoreşti

din Bihor sub condu-

acţiune.

Consecinţele

crizei economice s-au resimţit puternic ş1 m judeţul Bihor, dar mai ales
îşi fac apariţia încă în toamna anului 1928. Astfel,
prefectul judeţului Bihor era avertizat de Inspedoratul muncii din Oradea despre „mizeria
care _ia proporţii tot mai mari şi înfrigurarea cu care se aşteaptă iarna acestui an", sugerîndu-i că ar fi bine „să prevină primejdia tulburărilor ce le va provoca sărăcia şi foametea
pe aceste meleaguri" 4• Iar cei care puteau ridica „primejdia unor astfel de tulburări" şi din
partea cărora autorităţile bihorene aveau destule motive să se teamă erau şomerii, al căror
număr era mereu În creştere. Căci în Oradea, unde erau cîteva fabrici şi o puzderie de
ateliere, multe dintre ele şi-au redus numărul angajaţilor, începînd din anul 1928.
Potrivit statisticilor Întocmite de sindicate, în anul 1928 erau înregistraţi 1056 capi
de familie cu 2878 membri de familie (În Sindicatele unitare), 379 capi de familie (în
Sindicatele amsterdamiste) şi 1199 capi de familie cu 3257 membri, care nefiind încadraţi În
sindicate nu figurau în evidenta ajutoarelor de şomeri. În anul 1931, numărul şomerilor din
Bihor era de 18.0CO ,capi de familie, dintre care numai În Oradea erau peste J.500. Acelaşi
Impectorat al muncii considera ca autorităţile să se preocupe deocamdată numai de situaţia
~omerilor, nu şi de cea a săracilor, căci primii ar putea periclita chiar şi interesele statului
şi ale societăţii.
Pentru a evita pericolul ridicării şomerilor la acţiuni revoluţionare, pnmana ora5ului
Oradea vine cu jumătăţi de măsuri: iniţierea, începînd cu anul 1931, a unor lucrări publice,
la care să lucreze numai muncitorii şomeri, ace5tia urmînd ·să fie angajaţi prin rota;ic, înfiinţarea a patru cantine populare pe seama lor şi solicitarea unor ajutoare din partea
1\[n:sterului Muncii, pe lingă cele votate din bugetul oraşului. Astfel, în 1929, Comisia
:ntcrimară a oraşului Oradea vota ordonanţarea sumei de JOC.OOO Iei ca ajutor şomerilor
pentru chirie, iar pe lingă acest ajutor mai solicită, din partea Ministerului Muncii, suma
de 1.200.000 lei. în 1930 mai solicită, din partea aceluiaşi minister, suma de 2.000.000 lei.
Cereri-le n-au fost însă onorate decît cu un sfert din ceea ce s-a solicitat5.

fo Oradea, unde primele ei fenomene

3
Aceste organizaţii de masă legale erau: Ajutorul muncitoresc român, care activează
intre 1927-1933; Comitetul naţional antirăzboinic, care fusese organizat în legătură cu pregătirea marilor luJ;>te ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti din ianua.rie-februarie 1933; Comitetele locale de aJIHorare de pe lingă Sindicatele unitare, care au activat între 1920-1930;
Comitetul de amnistie, avînd ca preşedinte pe C. Costa-Foru şi ca secretar pe L. Pătrăşcanu,
activează Între anii 1928-1929; B.M.Ţ., În conducerea căreia se resimţi5eră consecinţele luptelor fracţioniste din conducerea partidului, după o perioadă de regres în anii 1928-1931,
îşi reia avîntul revoluţionar, dar În 1932 este trecută în afara legii; Prietenii presei proletare
(Pri-Pre-Pro), trecut În afara legii în 1933 prin aceeaşi ordonanţă din 11 februarie 1933,
care hotă.ra desfiinţarea a 12 organizaţii de masă conduse de P.C.R.
4
Ioan Popovici şi Ma,rgareta Danciu, Aspecte din mişcarea muncitorească şi comunistă
din Oradea între anii 1928-1933, În Lucrări Ştiinţifice-istorie, Oradea, 1972, p. 115-117.
5 Ibidem.
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Condiţiile de viaţă ale masdor muncitoare din Bihor şi ,din Oradea în special nu
se îmbunătăţesc, ceea cc face ca mişcarea muncitorească de aici să fie mereu În avînt.
:\u demonstrat-o practic izbînda greviştilor de la „Phoebus" d(n v,1ra anului 1927, precum
)Î n:zultatul alegerilor comunale şi judeţene din februarie 1927, cind numai În Consiliul
comunal orădean au fost impuşi 10 consilieri, majoritatea fiind comunişti. Rezultă de aici
că organizaţia locală a partidului comunist, Înglobînd oameni ai muncii români, maghiari
<;,i de alte naţionalităţi, era puternică, avînd o tipografie clandestină şi o presă comunista
ilegală prin intcrn~ediul căreia masele populare erau ţinute la curent cu ideologia şi politica
P.C.R. Seqia locală a 13.M.T. din Bihor era şi ea una din cele mai active şi mai pline
de eficacitate seqii din ţară ale B.M.Ţ. Iar CÎt timp a funcţionat Comi tctul de amnistie
( 1928-1929), secţia B.:M.Ţ. şi-a dat şi ca adeziunea l:t acest comitet. Datorită faptului că,
la indicaţiile organizaţiei locale de partid, Secţia n.M.Ţ. din llihor a refuzat să răspîndeasc5
lozincile stîngiste în problema naţională şi agrară impuse de Comintern la Congresul al
IV-iea al P.C.R., ea continua să se bucure de popularitate În campaniile electorale care au
avut loc după venirea la putere a P.N.T. în noiembrie 1928. Ceea ce făcea ca muncitorimea
şi În general m~ ,ele populare din părţiic nord-vestice ale ţării să-şi îndrepte privirile spre
Oradea, era faptul că, aici fiind sediul Curţii de apel, se judecau În a doua instanţă toate
procesele care aveau ca obiect conflictele de muncă transferate din judeţele Sălaj, Satu
Mare şi Maramureş';·

în anul 1932 organizaţia 13.M.Ţ. este scoasa m afara legii şi .în consecinţă seqia c1
din Bihor i~i incctează activitatea. Organizaţia de partid din Oradea 1ş1 continua msa activitatea prin interm:!diul organizaţiilor mai· vechi: Sindicatele unitare şi Ajmorul Roşu, dar
şi prin altele care se înfiinţează În perioada crizei economice. Astfel, În 1930 se înfiinţează
o filială a organizaţiei Aujtorul Muncitoresc Român, care îşi va desfăşura activitatea pînă
la 11 februarie 1933, cînd va fi dizolvată. In anul 1932 se înfiinţează şi la Oradea un cerc
:tl secţiei „Veac Nou", iar în 1933 se .înfiinţează Comitete pentru apărarea şi ajutorarea
cefe-riştilor închişi. Pînă În anul 1930 au funcţionat şi la Oradea Comitete de ajutor pe
lingă Sindicatele unitare.
Aşadar, organizaţia

de partid din Oradea, situîndu-sc m fruntea acestor organizaţii de
a căutat forme şi căi variate, legale şi ilegale, pentru desfăşurarea activităţii sale
1 evoluţionare. Trebuia creat un e1limat ~evoluţionair pentru ca viaţa activiştilor să fie pusă
la adăpost de orice primejdie, deoarece În aprilie 1930 apăru legea pentru apărarea liniştei
şi creditului ţării. Denumită în epocă „legea alarmismuluiu, ea incrimina activitatea revoluţionară desfăşurată prin presă, prin viu grai, broşuri, manifeste etc. In martie 1933 apare
decr-ctul 270, care, completînd decretul 4 100 din 1923, incrimina orie~ activitate revoluţionară.
La 30 decembrie 1933 s-a introdus starea de asediu în Bucureşti, laşi, Constanţa, Timişoara,
Galaţi şi Oradea 7 •
masă,

Fenomenele care În regimul capitalist crează, menţin şi dezvoltă climatul revoluţionar
sint şomajul şi conf:linelc de muncă. Ne propunem ca fo capitohil următor s..~ urmărim
conflictele de muncă din judeţul Bihor, an cu an, aşa cum rezultă ele din datele arhivistice
cules~ de noi pentru perioada 1928-1933 8•

_G;
1

I~liu Szikszay, Marin Popa şi Ion Bulei, Eugen Rozvan, Bucureşti, 1971, p. 113-118.
IJie Ceauşescu, P.C.R., Sugarul luptelor revoluţionare din anii 1929-1933, Bucureşti,

1971, p. 63-66.
8
Problema şomajul,ui am tratat-o Într-un alt studiu, Întocmit impreună cu Ioan Popovi-ci,
apărut în AIIACN, XXI, 1978, p. 253-265.
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3. Conflictele de muncă
Autorităţile bihorene, atît cele orăşeneŞ'ti, cit şi

cele judeţene, s-au dovedit incapabile

să rezolve problema şomajului care a bînruit tot timpul crizei economice pe cuprim,ul judeţului

administrat de ele. Soluţiile Încercate şi măsurile luate în vederea „ameliorării" simateriale a maselor largi muncitoare s-au dovedit insuficiente. S-a creat astfel o
situaţie revohqionară care a ţinut autorităţile locale din această parte a ţării sub presiune permanentă în toată perioada crizei economice. Dar cum În judeţ, ca dealtfel în întreaga ţară, nu exista o unitate organizatorică a Întregii muncitorimi, situaţia revoluţionară
din Bihor nu s-a putut generaliza Într-un singur focar revoluţionar unitar, cwn s-a petrecut
la Bucureşti şi Valea Prahovei În ianuarie-februarie 1933. Este adevărat Însă că altele erau
condiţiile din Bihur. Dar cum exista această siruaţie revoluţionară, muncitorii din Bihor,
îndeosebi cei din Oradea, nu mai aşteaptă ca îmbunătăţirea situaţiei lor să vină din mila
exploatatorilor, ci, îndrumaţi de comunişti, trec la acţiuni revoluţionare, ceea ce determină
autorităţile să treacă şi ele la represalii „pentru a pacifica spirirul revoluţionar", să „aşeze
ordinea" şi să asigure a5tfel poziţiile claselor exploatoare. Aceasta este esenţa conflictelor
de muncă, În timpul cărora muncitorimea din Bihor a realizat deseori unitatea sa de aqiunc.
Urmărindu-le an cu an, vom vedea că în Bihor numărul lor creşte pe măsură cc criza se
tuaţiei

adînccştc.

1928. În timp ce apar şi În Bihor primele semne ale crizei economice: concedieri ş1
~omaj, r~duceri treptate de salarii etc., autorităţile bihorene, avînd experienţa grevei de b
„Phocbus" 9 , au luat măsuri preventive încă la începutul anului 1928 împotriva „oricăror
acţiuni dăunătoare ordinei şi siguranţei statului". Astfel apare la 7 ianuarie circulara prefectului de Bihor către toate preturile din judeţ, al cărei conţinut este următorul: ,Jn
vederea preintîmpinării oricărei acţiuni dăunătoa,re ordinei şi siguranţei statului, vă rugăm a lua
măsuri pentru o supraveghere apropiată a organizatiitor comuniste ... ce s-ar gă!i pe teritoriul circumscripţiei dv . . . veţi îngriji ca serviciul telefonic să fie asigurat zi şi noapte
între toate organele administrative, poliţieneşti şi jandarmerie din subordine, cu prefectura" 10 .
Primul conflict de muncă Înregistrat În 1928 se iveşte la mina de cărbuni din comun:i.
Budoi, .În ziua de 1 februarie, la ora 6, cînd muncitorii în număr de 250 au refuzat să
mai intre în mină. Mergînd la biroul direcţiei au cerut să li se plătească salariul pe lunile
noiembrie ii decembrie 1927 şi pe luna ianuarie 1928, pe care nici pînă la acea dată nu-l
primiseră. Direcţia cheamă pe şeful secţiei de jandarmi din Marghita, care venind la fata
locului, i se declară şi lui ,,cu glas tare că pînă nu vor primi salariile nu vor merge jos
în mină" 11 • Acela~i motiv, neplata salariilor pe lunile noiembrie, decembrie 1927 şi ianuarie 1928, i-a determinat şi pe muncitorii minei din Derna să părăsească lucrul la 15 martie12. O situaţie alarmantă se crează la Oficiul public de plasare din Oradea, al cărui sediu
era în Parcul Ştdan cel Mare. La acest oficiu se prezentau zilnic muncitori nemU'lţumiţi,
angajaţi fără contract de diferiţi samsari, cărora, la terminarea lucrurului, ei Ie făceau o plată
foane mică fată de ceea ce promiseseră În momentul angajării. Pentru evitarea nemulţumi
rilor, acest oficiu intervine la prefectură ca aceasta să dispună primăriei oraşului, dar şi
cdor din comunele judeţului „ca nimeni să nu mai poată angaja nici un fel de muncitor
9 Petre Bunta, Greva muncitorilor metalurgişti de la fabrica ,,Phoebus" Oradea, în
Din istoria luptelor greviste ale proletariatului din România, IV, Bucureşti, 1970, unde prezintă fce larg această grevă, evidenţiind ·rezultatele obţinute de muncitori.
0 Arhivele Statului, Oradea, Fond pretur,a plasei Tiatca, dosar 50/1928.
11 Idem, Fond Prefectura jud. Bihor, dosar 1539/1928.
12 Ibidem.
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fără act de angajament întocmit În 4 exemplare.

care ar putea avea

consecinţe neplăcutea

1n Oradea, se pare

13

In felul acesta putem evita

nemulţumirile

.

că muncitorii care ridicau cele mai mari probleme IÎn anul 1928,

erau cei de la Uzina electrică, de vreme ce era nevoie de intervenţia Comisiei interimare
a oraşului. Uzina a trebuit să aprobe cererea muncitorilor de a li se prelungi contractul
colectiv de muncă pe Întregul an 1928, dar nu cu o sporire de 100/o cum doreau muncitorii,
ci numai cu 50fol 4 • Muncitorilor de la Uzina electrică li se alătură şi cei de la întreprinderile
comunale precum şi cei de la fabrica de ghiaţă, cerind acelaşi lucru 15 •
Conflictul dintre Sindicatul muncitorilor brutari şi patroni era de mai lungă durată
În Oradea, fapt pentru care intervenise chiar primăria, obligînd pe patroni să reînceapă
lucrul într-un moment În care aceştia, de teama muncitorilor, închiseseră brutăriile. La
11 august, Sindicatul muncitorilor brutari adresează o cerere la primăria ora5ului, ,,solicitînd
ajutor contra patronilor care nu respectă repausul duminical şi nici legea în privinţa aceasta"16. Dar de data aceasta, primăria nu le mai oferă ajutorul, iar răspunml pe care îl dă
este acela de a se adresa Camerei muncii şi Inspectoratului muncii 17 .
O situaţie de rezistenţă faţă de autorităţi Întîlnim şi în mediul rural, unde oamenii
taxele comunale, cu toate că se fac execuţii aproape în fiecare zi. Mai
multe comune reclamă că taxele comunale au fost plătite, dar banii îi cheltuiesc autorităţile
de stat, Locuitorii comunei Suşturogiu cereau, În momentul un.:i execuţii, ca s:i se cerceteze
la primărie Încasările făcute pe o perioadă de 4 ani în urmă 18 .

refuză să plătească

1929. Problema care rămîne deschisă şi care tinde să se agraveze, Înccpînd cu luna
_februarie, este iarăşi conflictul de la Uzina electrică din Oradea. Obiectul conflictului îl
constituie contractul colectiv de muncă şi condiţiile Încheierii lui În cursul anului 1929.
Salariile rămînînd mici în raport cu scumpetea care creştea, muncitorii condiţionează pre1ungirea contractului colectiv de muncă, cerind sporirea salariului cu 10°/0, hotărîţi fiind
să „Întrerupă lucml dacă nu li se satisface această cerinţă". Intervine din nou Comisia interimara a oraşului, care, consider.înd exagerată cererea muncitorilor, admite doar o sporire
cu 50/o numai pentru muncitorii specialişti. Consilierul comunal dr. Mărcuş şi directorul
Uzinei sînt însărcinaţi să formeze o -comisie delegată care să ducă tratative cu muncitorii 1n.
Despre tratativele purtate, comisia delegată Întocmeşte un raport la 28 februarie, În care
se menţine hotărîrea Comisiei interimare din 20 februarie, adică acordarea unui spor de
5' 'o numai pentru muncitori specialişti 20 , ceea ce muncitorii nu acceptă. Ca atare contractul
de muncă nu se încheie, iar perspective apropiate pentru rezolvarea conflictului nu se Întrezărcau21. Muncitorii, ţinînd o şedinţă la clubul sindicatului uzinei, şi-au ales doi reprezentanţi (Zoltan Varga şi Elvira Leucuţia), care să le apere interesele. Directorul uzinei, Basilli,
încunoştinţează pe primarul oraşului asupra a ceea ce puneau -la caJe muncitorii, cerindu-i
să ia măsuri „În interesul liniştei din oraş şi din uzină" 22 . în loc de răspuns, primarul oraşului Gh. Tulbure cere confidenţial directorului un tabel nominal cu muncitorii şi funcţionarii
13 Idem, dosar 3868-1928.
14
Idem, Fond Primăria oraşului Oradea, dosar 10/1928, fila 8.
15 Ibidem.
16 Idem, dosar 8/1928, fila 44.
17 Idem, fila 46.
18 Idem, Fond Prefectura jud. Bihor, dosar 5062/1928.
19
Idem, Fond Primăria oraşului Oradea, dosar 70/1928-1929, voi. II, filele 227-228.
20 Idem, fi.lele 239-240.
21 Idem, filele 212-313.
22 Idem, dosar 14/1929, fila 55.
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înscrişi

m sindicatul uzinei (care era afiliat la Sindicatele unitare2 3 ). Din aed tabel rezult~ ca
erau înscrişi În sindicatul uzinei 30 de muncitori şi funqionari şi 2 servitori 24, care in
ziua de 28 martie sînt chemaţi în faţa unei comisii de anchetă25 • In acest caz toţi muncitorii protestează, arătînd că „este un drept legal, bazat pe art. 2 din Legea privind sindicatele profesionale, ca ei să-şi ceară drepturile" 26 • In cele din urmă cîştigul de ca\lză îl
obţine direqia uzinei, care după ce concediază 14 muncitori, indiferent dacă au fost . sau
nu înscrişi în sindicat, reuşeşte să impună contractul de muncă în condiţiile dkta\e de
ca şi nu de muncitori, admi~înd adică un spor de 50/o numai pentru muncitorii specialişti27. In semn de protest faţă de măsurile de intimidare luate de direqia uzinei in scopul
intere~elor ei, În faţa cărora conducerea sindicatului a cedat, unii muncitori şi funcţionari
au părăsit sindicatul în luna aprilie 28 •
In vreme ce conflictul de la Uzina electrică intrase .într-o fază critică, se iveşte În
luna martie un aJt conflict, Între muncitorii hornari şi Intreprinderea de curăţenie public:'i
a oraşului Oradea29 • Obiectul conflictului îl constituie sporirea salariului pe care o cereau
muncitorii. Începînd rn 27 manie 'îi prelungindu-se pînă la 8 iunie, acest conflict reclamă
~i el intervenţia Comisiei interimare. Se alcătuieşte cite o comisie delegată din partea hornarilor şi <lin partea Întreprind~rii pentru a purta tratative. Comisia interimară îşi impune
însă punctul ci de vedere: salariile să fie mărite numai atunci cînd indicele de scu!flpete
se antă de 50/o urcare şi nu de 3° 0 cum cereau muncitorii homari 30 • Cu cit mai mu:lt insistă
Comisia interimară, cu atît mai mult hornarii se menţin pc poziţia rezistenţei. Pentru a
induce În eroare pe muncitori, dar şi autorităţile oraşului, comisia delegată a Intreprinderii
încheie în aprilie un raport, în care „se precizează că acest conflict, respectiv pretenţiunea
hornarilor faţă de primărie ca patron, nu se referă asupra salariului hornarilor, care a fost
~i este determinat, ci numai asupra indicelui de scumpete, asupra cotizaţiei de ba.ală şi
.1supra impozitului de 40/0 " 31 • în cele din urmă, cîştigu.I de cauză îl obţin muncitorii hornari,
care au impus încheierea contractului colectiv de muncă În condiţiile cerute de ei: ,,revizuirea salariilor să se facă În proporţie directă cu indicele de scumpete, urmînd ca, dacă
indicele de scumpete se va ridica cu cel puţin 50/o, atunci ~i salarii<Je lor să fie ridicate
de asemenea cu 5%; revizuirea simbriilor se va face din 3 în 3 luni . . . conform indicelui
de scumpete al preţurilor. . . şi dacă schimbarea indicelui va arăta o diferenţă maximală
de 50/o de !a data Încheierii contractului sau de la ultima stabilire a salariului, în cazul
acesta salarii-le a~tfel modificate se vor pl~ti începînd cu data scadenţei revizuirii, şi nu
retroactiv. Pentru cazurile de scădere a indicelui va fi valabil tot a.cda5i principiu" 32 .
Printr-o situaţie critică, foarte apropiată de izbucnirea unui conflict de muncă,· trecea
în vara anului 1929 5i Conducerea minelor de asfalt şi cărbuni din Derna, de care nu
era străină nici Direcţia C.F.R. Oradea. Anume, Direcţia C.F.R. Oradea, În urma unei dispoziţii a economatului său, sistase cu data de 1 iulie achiziţionarea cărbunelui de la acea mină.
Astfel, direcţia minei se vedea pusă în faţa alternativei: sau să concedieze pe muncitori,- fapt
m urma căruia risca să ajungă cu muncitorii la un conflict de proporţii pe care deocam23

Idem, fila 77.
Idem, filoa 46.
Idem, fila 48.
~6 Idem, fila 44.
~7 Idem, fila 47.
28
Ibidem.
29 Idem, filele 28-30.
30
Idem, dooar 70/1928-1929, voi. II, filele 325-326.
31 Idem, fila 44.
32 Idem, filele 516-517.
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dată nu le prevedea, sau să se resemneze 1a situaţia de a sta cu stocurile de cărbune nev3ndute,
ceea ce îi aducea scăderea profitului. Fără să putem cîntări acum ponderea celor două alternative pentru a vedea de care se temea mai mult Direcţia minei din Derna, sigur este că
ea a intervenit pc lîngă Inspectoratul muncii reg. XIV Oradea, ca să convingă Direcţia
C.F.R. Oradea de a continua recepţionarea cărbunelui exploatat de acea mină. Cererea
înaintată în acest sens de către Inspectoratul muncii din Oradea, către Direcţia C.F.R.,
era astfel motivată: ,,Această mină dă de lucru În permanenţă la 100 de muncitori şi considerîru:l că dacă C.F.R. nu va mai recepţiona lignitul produs, aceştia (muncitorii) vor ră
mîne fără cîştig şi posibilitate de a se plasa mai departe, iar numărul lor va spori pc
cel al şomerilor din judeţ. Această Întreprindere a lucrat altădată cu peste 1000 de muncitori şi a redus treptat numărul lor la 178, pentru ca acum să concedieze încă 100. Observăm că această întreprindere, prin condiţiile ce i s-au creat prin taxele vamale, face ca
piaţa externă să-i devină inaccesibilă, iar În interior să fie concurată de asfaltul artificial.
Această situaţie îndreptăţeşte concluzii pesimiste pentru noi m privinţa existenţei şi mor.tlului
muncitorilor în general" 33 •
· Fabrica de încălţăminte „Derby" din Oradea se zbătea şi ca În mrejele cnze1. AnunţÎndu-şi intenţia de a concendia .320 de muncitori, aceştia se Întrunesc În seara zilei de
6 aprilie 1929, la Căminul muncitoresc de pe str. Wilson şi pun În discuţie „situaţia lucră
torilor pielari de la acea fabrică" 34 • S-a ales o delegaţie de muncitori care să meargă la
Direqia fabricii, propunîndu-i să ocolească primejdia ce ar surveni în urma concedierilor
anunţate şi să micşoreze numărul orelor de lucru zilnic pentru ca să aibă ce munci toţi
lucrătorii. S-au Întocmit apoi două memorii, unul adresat Ministerului Muncii şi altul Prefecturii judeţului, cerîndu~le să intervină În favoarea lor „pentru a nu se mări numărul
şomerilor care este destul de mare În oraş, cu încă .320".
La atelierele C.F.R. din Velenţa, 11 muncitori, catc fuseră concediaţi la 25 frbruarie,
făceau cereri pe la toate forurile ca acestea să intervină pentru a fi primiţi la lucru, ştiind
că acele ateliere au de reparat 3000 de vagoane de marfă. Motivul pentru care fuseseră
concediaţi şi pentru care nici în aprilie nu erau primiţi la lucru, era acela „de a fi răs
pîndit idei comuniste printre ceilalţi muncitori" 35 •
1930. Pentru anul 1930, registratura generală a Primăriei oraşului Oradea, precum
şi cea a Prefecturii judeţului Bihor fac puţine trimiteri la actele de arhivă, al căror obiect
îl constituie conflictele de muncă. Cele mai multe dintre ele au ca obiect demonstraţii, manifestaţii şi propagandă comunistă. Cuprinsul documentelor referitoare la conflictele de muncă
(doar cîteva la număr) a fo~t deja cunoscut, şi dat publicităţii de ziarele vremii 36 •
Evenimentul care în 1930 a cunoscut o amploare deosebită în cadrul mişcării muncitoreşti a fost greva de la Tipografia Românească, desfăşurată între 7-16 iulie. Cauza
grevei tipografilor a fost aceea că patronii au refuzat să opereze unde modificări În
contra<:tul colectiv de muncă, al cărui termen expira şi se pregăteau condiţiile încheierii
altuia· nou. In cadrul grevei, care a durat 10 zile, s-au purtat tratative Între delegaţia muncitorilor şi patroni sub conducerea lm;pectoratului Muncii pe tema sporirii salariului, a
indemnizaţiei de scumpete, a ajutorului de boală şi a pensiilor. In cele din urmă, patronii
au ac.ceptat o parte din ·cererile muncitorilor şi s-a încheiat un nou contract colectiv pe
timp de 2 ani 37 • La grevă au participat şi ucenicii pe care, după încetarea grevei, patronii
33
34

35
:t8
37

Idem, Fond Prefectura jud. Bihor, dosar 1.3094/1929.
Iclem, dosar 6217/1929.
Idem, dosar 26.36/1929.
Tribu.na, 1930, an. X, nr. 26-27 din 20 iunie, p. 4 şi nr. 28 din 27 iulie.
Arhivele Statului, Ora.dea, Fond Primăria oraşului Oradea, dosar 8/19.31,
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nu voiau să-i mai reprimească la lucru decît cu condiţia ca ei să accepte prelungirea contr.1ctului de ucenicie cu 6 luni, în semn de pedeapsă. Ucenicii s-au plîns Sindicatului tipografilor, care, luîndu-le apărarea, a cerut tipografilor să reînceapă greva pentru a determina
pc patroni să renunţe la intenţia lor de pedeapsă. În fata noii situaţii, patronii îi reprimesc
pe uanici în condiţiile impuse de Sindicatul tipografilor.
Problema muncitorilor hornari, care dăduse foarte multă bătaie de cap patronulm
lor, care era Primăria, părea să fie rezolvată în cursul anului 1930. Dar în luna noiembrie,
expirînd contractul, homarii cer întreprinderii de curăţenie publică a oraşului şi Fabricii
de ghiaţă prelungirea contractului colectiv pînă la 31 decembrie 1931, cu o sporire a salariului de 100/o, ,,deoarece de doi ani nu li s-a făcut nici un avans• 38• Mai cereau distribuirea cu preţ redus a lemnelor de foc, toate coşurile fumegătoare să fie luate din nou sub
revizia Întreprinderii de curăţenie publică şi În sfîrşit mai cereau ca toţi muncitorii hornari
să fie luaţi în lista de pensie a funqionarilor oraşului, În următoarele condiţii: după 7 ani
de serviciu cu 250/o din salar, după 15 ani cu 500/o, după 20 de ani cu 750/o, iar după
30 de ani cu 1000/0 • În martie 1931 Primăria acceptă o parte din aceste condiţii 39 •
La Întreprinderile din mediul rural, cum erau fabrica de cărămidă „Lederer" din
sau mina de cărbuni „Promethcus" din Bratca, deşi concedierile în rîndul muncitorilor totalizau 3CO capi de familie şomeri, totuşi aceştia îşi manifestă nemulţumirile sporadic şi izolat. Una din explicaţii este dată de raportul pretorului plasei de Aleşd, care
,punea că „aceşti muncitori fiind în acelaşi timp şi agricultori, pe lingă ocupaţia lor principală, aceea de zileri la aceste întreprinderi, pot să-şi completeze cămara şi din munca cîmpului"·10. însă explicaţia cea mai plauzibilă a rarităţii conflictelor de muncă propriu-zise, În
anul 1930 în Bihor, este aceea a lipsei unităţii organizatorice a muncitorimii, fenomen care
,e menţine pînă la Congresul al V-lea al partidului din 1931.

Aştileu,

1931. Ceea ce caracterizează anul 1931 În Bihor şi în Oradea În special, este faptul
că numărul conflictdor de muncă nu mai sporeşte, dar ele cunosc o intensitate mai mare,

trccînd de la simple confruntări pe bază de tratative dintre muncitori şi patroni la forme
mai radicale, concretizate în greve, a căror durată diferă de la o întreprindere la alta în
funqie de problemele care se ridică, dar şi în funcţie de numărul muncitorilor şi de organizarea lor. Sînt semnele evidente ale ieşirii organizaţiei locale de partid din starea de deprc,iunc În care fusese adusă În cele din urmă şi aci, ca şi alte organizaţii din ţară, În urma
horărîrilor stîngiste luate de Congresul al IV-iea.
Mai menţionăm faptul că cele mai multe conflicte de muncă din anuI 1931 izbucnesc
în lunile martie, aprilie, mai şi În august. Seria acestor conflicte de muncă o deschide „conflictu) latent" dintre muncitorii de la Intreprinderi.le comunale şi Primăria oraşului Oradea,
ca patron. Avînd În vedere consecinţele ce puteau decurge din acest conflict, Inspectoratul
muncii reg. XII Arad, Centrul Oradea, Înainta o adresă către Primăria Oradiei prin care
ii cerea să fixeze pe data de 15 ianuarie tratative legale cu muncitorii de la întreprinderea
d~ curăţenie publică, Uzina electrică, Uzina de apă şi Fabrica de ghiaţă, al căror patron
este Primăria 41 • Urmarea acestor tratative a fost definitivarea contractului colectiv de muncă. ,,ţinîndu-se seama de cerinţele muncitorilor• angajaţi la Întreprinderile pomenite mai sus
)Î Primărie, ca patron al lor. Formele de definitivare s-au făcut separat pe întreprinderi
pînă la sfîrşitul lunii manie 42 • Dar nici Primăria ca patron, şi nici conducerile fiecăreia
38
39
40
41

42

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

fila 26.
fila 30.
Fond pretura plasei Aleşd, dosar 570/1930 şi 150/1930.
Fond Primăria oraşului Oradea., dosar 8/1931, filele 1-2.
filele 17-21, 108.
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din Întreprinderile pe care le patrona n-au r::specta:t contractele colective de muncă încheiate
cu angajaţ;i lor. Astfd, la un interval de nu mai puţin de o lună de zile, izbucneşte un
conflict Între muncitorii hornari şi Intreprinderea de curăţenie publică a oraşului Oradea.,
din cauză că salariile hornarilor au fost reduse la data de 1 mai cu 70/o. Cazul intrînd fo
competenţa Comisiei de arbitr.i.j a tribunalului, aceasta, În loc să dea ciştig de cauză muncitorilor, admite ca salariile să fie reduse cu 70/o, Începînd cu data de 1 mai 43 • La 15 septembrie izbucneşte un alt conflict între muncitorii de la Uzina electrică, Uzina de apă şi
Intreprinderea de curăţenie publică, pe de o parte, şi conducerea acestor Întreprinderi, pc
de a:ltă parte 44 • Motivul acestui conflict l-a constituit iniţiativa Uzinei electrice de a reduce
salariile angajaţilor ei cu 200/o. In semn de solidaritate cu muncitorii Uzinei electrice s-au
alăturat şi muncitorii celorlalte două Întreprinderi, în total 287. La 2 noiembrie are loc
greva muncitorilor, În număr de 37, de la Intreprinderea de curăţenie publică a oraşului, a
cărei cauză a fost întîrzierea de către Întreprindere a plătirii salariilor. Pentru rezolvarea
conflictului, intervine Inspectoratul regional al muncii din Arad, care, dind cîştig de cauză
muncitorilor, stabileşte şi unele norme după care se va face plata în viitor 45 •
La 23 februarie se înregistrează un conflict de muncă la Fabrica de textile I.T.C.
Oradea ,Între muncitorii şi patronii acestei fabrici. Intre muncitorii angajaţi la această fabrică
existau 57 de calificaţi, dintre care unii erau din Arad. Cauza acestui conflict o constituie
micşorarea salariilor muncitorilor cu 15-200/o la articolele fabricate În acord. In urma tratativelor dintre muncitori şi patroni, în cursul cărora a intervenit Inspectoratul regional al
muncii, muncitorii au obţinut ciştig de cauză. Adică, salariile se vor micşora cu o cotă
procentuală variind Între 5-70/o. Muncitorii localnici au acceptat ca aceasta să se facă înccpînd cu data de 9 martie. Cei veniţi din Ar.ad urmau să primească salariul la 9 martie
pe 14 zile şi cheltuielile de drum, Oradea-Arad46 •
O manevră menită a induce în eroare pe muncitori pentru a-i face să-şi piardă drepturile cîştigate, cu prilejul unor noi angajări, o foloseşte Fabrica de ghete „Derby", cotată ca
una din cele mai puternice Întreprinderi industriale din Oradea. Pentru a ieşi din criza de supraproducţie, conducerea acestei fabrici concedia.se la Începutul lunii martie 150 din cei 300
de muncitori pe care îi avea. La 17 martie a dat preaviz şi celorlalţi 150 de muncitori.
Aceştia Încep agitaţii, care au dat naştere la comentări şi interpretări. Gazeta de Vest,
exprimînd punctul de vedere al muncitorilor, scrie: ,,concedierea lor nu este dedt o manevră
a fabricii pentru a-i face să-şi piardă drepturile cîştigate şi după ce fabrica va stagna cîteva
luni va reîncepe din nou lucrul cu salarii mult mai mici şi în condiţii mult mai dezavantajoase p::ntru muncitori" 47 •
Unul dintre cele mai lungi conflicte de muncă din anul 1931 a fost, în Oradea, cel
dintre muncitorii brutari şi patronii de mori, conflict care durează de la 22 mai pînă la
31 august. Conflictul îl deschid muncitorii, în număr de 32, angajaţi la Mori•le unite cu
aburi „Laszlo şi Huniade". Pentru a ieşi din criză, Asociaţia comitetului de direqie a morii
intenţionează să reducă salariile angajaţilor cu începere de la 20 mai cu o cotă de 2CO/o,
pe considerentul că această măs~ă este dictată de criza economică în care se zbate ţara şi
care criză, adîncindu-se, va duce chiar la Închiderea întreprinderii. Muncitorii nu sînt străini
de intenţia patronilor şi ca atare Încep agitaţiile. Mai multe ddegaţii muncitoreşti merg la
patroni, cerindu-le să renunţe la intenţi:a lor. Cazul este înaintat Tribunalului Bihor, secţia
4
;1 Arhivele Svatului, Filiala Arad, Fond Inspectoratul regionaJ al muncii Arad, inv.
nr. 1/1926-1947, fila 14 verso.
44
Ibidem.
45 Ibidem.
40 Idem, fiJa 13 verso.
47
Gazeta de Vest, 1931, an. III, nr. 471 din 17 martie.
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a III-a, care prm sentinţă judecătorească hotărăşte ca salariile să rămînă la nivelul celor
din luna decembrie 1930 48 • Incurajaţi de acest succes, muncitorii brutari fac un pas înainte
pentru obţinerea altui deziderat: respectarea de către patroni a repausului duminical. O
dată lansată lozinca, se solidarizează în jurul ei un număr de 97 brutari de la 26 brutării
din _Oradea 49 • Acest deziderat ~I revendicaseră brutarii de mai multe ori în cursul anului
193 I, dar fără rezultat. Autorităţile oraşului au dat, În această privinţă, cîştig de cauză
patronilor. Dar cu toate acestea muncitorii brutari nu cedează şi la 14 aprilie, un număr
de 65 de brmari de la mai multe brutării din ora5 fac: grevă, cerind un nou contract de
munc:i. De data aceasta cei care cedează sînt Însă patronii, care consimt să Încheie un nou
contract, dar numai cu o parte din muncitorij 0 • Brutarii declară din nou grevă {15 aprilie)
şi de data aceasta pretind: 8 ore de lucru, minimum 800 lei salar pe săptămînă, repausul
duminical complet. Patronii refuză şi cer ajutorul poliţiei, dar muncitorii continuă greva.
In acest caz, patronii, cu concursul primăriei, cer Garnizoanei locale soldaţi brutari „ca
s:i nu sufere oraşul"j 1 • La 18 aprilie se semnalează că la brutăria Bleck a avut loc o ciocnire
sîngcrnasi Între muncitorii b:·utari care au reluat lucrul, acuzaţi ca spărgători de grevă, şi
mnncitorii grevişti. Cu toată imerven\Îa po'.i\ici. greva continuă, iar în brutării lucrează soldaii
de meserie 52 • Din documente, dar şi din lucrările speciale în problema ~ceasta, nu rezultă
cit a durat gr~va ~i care a fost deznodămimul ci. In orice caz, dutînd o soluţie care să
pună capăt nemulţumirilor, pe care le concentrează şi le îndrum:i acum Sindicatul brutarilor,
Primăria încearcă să reducă preţul !)Îinii cu 2 I.:i kilogramul (3 august), obligînd pe patronii
brutari la suportarea timbrelor 53 • Măsura îşi arată însă îndată reversul. Cei care produc acum
tulburările sînt chiar patronii în număr de 43, care încetează fabricarea pîinii. Urmarea veni
şi ea indată. Toţi muncitorii brutari, în număr de circa 400, devin şomeri. Sindicatul brutarilor cere Ministerului de interne să se facă anchetă. Pînă atunci, Întregul oraş se alimenta cu
pîin~ de la manutanţa Diviziei a 17-a clin localitate 54 • In cursul anchetei, patronii brutari
~c pling că, În condiţiile stabifoc de legea timbrului şi cu preiul impus de primărie, ei nu
mai P"t vinde pîinea55 • Intre timp, în cursul anchetei intervine şi Comisia interimară; care
hotărăşte ca patronii brutari care au încetat fabricarea pîinii să reia lucrul, dar în acelaşi
timp cerea Chesturii poliţiei să introducă procedura contravonţională împotriva .Jor 56• La 4
.rngust greva patronilor brutari lua sfîrşit. Se începe din nou fabricarea pîinii În or~, dar
prim:iri.1 rămînea datoare manutanţei militare cu suma de 9476 lei pentru acoperirea deficitului pc care îl înregistrase manutanţa Garnizoanei în timpul grevei patronilor brutari57 •
In trc.1căt mai pomenim că d~ferendul dintre primărie şi garnizoană s-a
rezolvat abia în
3 I august. Şi cu aceasta, documentele nu mai pomenesc nimic, pînă Ia sfîrşirul anului 1931,
despre Yrcun conflict între muncitorii brutari şi patronii lor.
Conflicte de muncă se înregistrează în anul 1931 şi În cadrul tipografiilor din Oradea. Astfel, la 27 aprilie au loc concomitent grevele muncitorilor de la „Tipograifia şi Lito48 Arhivele Statului,
Filiala Arad, Fond. Inspectoratul regional al muncu Arad, mv.
nr. 1/1926-1947, fila 14 verso.
49 Idem, fila 16 verso.
:;o
Idem, fila 14 verso.
51
Gazeta de Vest, 1931, an. III, n,r. 493 din 15 -aprilie.
:;2
Idem, nr. 406 din 18 aprilie.
~)J
Arhivele ~tatului, Undea, fond l'rimă.ria oraşului Oradea, dosar 4/1931, lih
222 verso.
54
Idem, fila 202.
55
Gazeta de Vest, 1931, an. HI, nr. 589 din 3 august, p. 5.
56
Arhivele Statului, Oradea, Fond Primăria oraşului Oradea, dosar 8/1931, fila 91.
57
Idem, f!ila 102.
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grafia Românească" şi la Tipografia „Cosmos" 58 • Cauza acestor greve a fost reducerea salariilor cu HJ0/ 0 • în cursul conflictului intervine Inspectoratul regional al muncii din Ar.ad, dar
cum acesta nu poate da o soluţie favorabilă muncitorilor, ei sînt îndrumaţi să se adreseze
juS1iţiei.

Fabrica de maşini „Phoebus" trece şi ea În anul 1931 prin focul unei greve de mai
mici proporţii (16 muncitori), la 8 mai. Cauza acestei greve a fost reducerea primelor la s:1lariile muncitorilor. Pentru a evita extinderea grevei, conducerea fabricii a acceptat doleanţele greviştilor 59 •

1932. Pentru anul 1932, documentele referitoare Ia conflictele de muncă sînt iarăşi
registratura generală .a Primăriei şi Prefecturii fac ,În acest an numeroase trimiteri la arhivă. Documentele lipsesc Însă de la locul lor. Cele găsite de noi se referă la conflictele de muncă din cadrul Intreprinderilor comunale ale oraşului Oradea, la confilictele de
muncă din cadrul fabriciior de încălţăminte şi cîteva la cele din Atelierele mici ale C.F.R.
Situaţia cea mai grea şi mai plină de nesiguranţă se vede că o au şi în anul 1932, În
primul rînd, muncitorii de la Intreprinderile comunale, al căror patron era Primăria oraşului.
Natura muncii din aceste Întreprinderi era considerată de un grad inferior faţă de cea din
celelalte întreprinderi. Ca atare, 1,alariile din aceste Întreprinderi erau mici, iar Primăria
insăşi, pentru a le putea plăti, era ,tentată să le reducă mereu, deoarece secţia financiară
nu putea incasa la timp taxele comunale de la locuitorii oraşului. Aş,a că, primul conflict de
muncă se
iveşte Încă în ianuarie la Intreprinderea de curăţenie publică a oraşului şi Uzina
electrică între munci,tori (166 în total) şi conducerea celor două Întreprinderi60 • Conflicrul
a fost generat de necesitatea încheierii unui nou contract colectiv de muncă pe anul în cu11S,
în condiţii „mai avantajoase pentru muncitori", cum se spune în procesul-verbal încheiat de
Inspectoratu] regional al muncii, care a condus tratativele de .împăciuire dintre muncitori
şi conducerea celor două Întreprinderi. Într-adevăr, muncitorii au reuşit să impună un contract ce proteja pe muncitorii -care îşi desfăşurau activitatea În condiţii mai grde de muncă
şi aveau salarii mici. Potrrivit noului contract, încheiat la 27 ianua-rie, reducerile de salarii care urmau să se facă trebuiau să ţină seama de categoria de încadrare şi de condiţiile de
muncă. Dar Întreprinderea de curăţenie publică nu respectă contractu:!, fapt care stîrneşte
nemulţumiri acute În rîndul muncitorilor, <lucind în cele din urmă la declararea unei greve
de două săptămîni (16-30 martie), la care au pai;ticipat 179 muncitori 61 • Muncitorii cereau
ruperea contractului de muncă încheioat la 27 ianuarie şi focheierea altuia nou, fără nici
o condiţie din partea întreprinderii de a mai reduce salariile, indiferent de categoria de Încadrare şi de condiţiile de mruncă. Intreprinderea se obliga să restituie cărţile de muncă
5i să nu mai concedieze pe munci:tori. După aproape o jumătate de an, în~eprinderea de
curăţenie publică Începe să-şi incake din nou obligaţiille asumate. O dată cu venirea toamnei,
cr1 asupra cărora se resimt abuzurile conducerii ~ntreprinderii sînt hom-irii. La 22 noiembrie,
lliJl număr de 35 de homari, amenim.ţînd cu declararea grevei, cor un nou contract coleictiv
de moocă62 • Cazul este Înaintat Tribunalului de Bihor, care, prin sentinţă judecătorească, a
soluţionat problema salariilor şi a impozitelor, urmînd ca Inspectoratul regional al muncii
s-o ducă la îndeplinire.
Condiţii grele de muncă aveau şi muncitorii de la fabrici,le de încălţăminte din Oradea.
Abuzurile patronilor, încălcările frecvente de către ei a contractelor colective de muncă prin

puţine, deşi

58
Idem, fila 29, Cf. şi Arhivele Statului, Filiala Arad, Fond Inspectoraitu4 regional
al muncii Arad, nr. 1/1926-1947, fila 15 verso.
59
&-hivele Statului, Fi:liaila Arad, Fondul citat, loouJ. citat, fila 13 ver:so.
80 Idem, inv. nr. 1/1926-1947.
81 Ibidem.
82 Ibidem.
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concedieri, r:duceri substanţiale de salarii sau neplătirea lor la timp, au generat nemulţumiri
generale în rfodul muncitorilor timp de 5 luni de zile, din august pînă În noiembrie. Pc
măsură ce nemulţumirile se: adîncesc, agitaţiile ating limita superioară, canalizîndu-se
În
patru mari greve. Prima izbucneşte la 22 august la Fabrica de ghete ,.\\'c-Ego" şi dmca,ă
o ziP 3. Greviştii, În num;ir de 106, cereau Încheierea unui nou contract de muncă şi fixarc:t
de no: salarii, În raport cu raţio~alizarea făcută în fabrică. A doua grevă a avut loc b
fabrica de ghete „Muhary", la 1 septembrie. Greviştii, în număr de 42 de muncitori, cereau
mărirea salariilor cu lS0/0, contract colectiv pc 6 luni şi comitet de fabrică. Patronii au trebuit să cedeze În faţa cererilor muncitorilor, cu o singură deosebire, că, În loc să majoreze salariile cu 150/o cum cereau muncitorii, au adăugat un spor de numai 100/064 • A treia
şi a patra grevă, care au avut loc la un interval de numai o zi, sînt foarte asemău.ătoare
Între ele, ca număr de participanţi la grevă, ca obiective şi ca deznodăminte. Ceea ce le
separă este doar locul, adică fabrica de care aparţineau muncitorii. Astfel, a treia grevă
izbucneşte la 22 noiembrie, i-arăşi la Fabrica de ghete „Muhary" 65 • Greviştii, În număr de 38,
cereau modificairea articolului 13 din contractul colectiv În sensul următor: ,,în timpul În
care fabrica nu lucrează, muncitorii concediaţi să fie consideraţi ca angajaţi ai fabricii, a.stfel
încît la reluarea lucrului fabrica să fie obligată să-i reangajeze pe ei şi nu pe alţii". Conducerea fabricii acceptă această cerinţă a greviştilor, du nu-şi asumă nici o obligaţie materială
faţă de angajaţii săi pe timplll În care fabrica nu lucrează 66 • A patra grevă din indumi.a d~
Încă;i;ăminte are loc la Fabrica de ghete „Fraţii Nagy.ari", la 23 noiembrie 67 • Greviştii, în
număr de 39, cereau modificarea articolului 11 din contractul lor colectiv de muncă, în s~nsul
dorit şi de greviştii de la fabrica „Muhary". Conducerea fabricii acceptă cererea grevi-ştilor,
Jar cu aceeaşi condiţie impusă şi de conducerea fabricii „Muhary" 68 •
O grevă de o zi a avut loc şi la Atelierele mici C.F.R. din Oradea, la 12 februarie.
(;reviştii, în număr de 217, se ridicaseră Împotriva reducerii sahriilor de către Direcţia
C.f.R. Oradea, care pe deasupra mai sustrase şi sporul de chirie şi alocaţia pentru lemne de
foc'~. Direcţia n-a satisfăcut decît În parte cererile muncitorilor, deşi promisese satisfacerea·
intcgra;ă a acestora. Pe o altă cale au mers însă muncitorii de la Depoul C.F.R. Oradea.
Ei fac un memoriu cătr.e Prefectul de Bihor, În care arată că Direcţia Generală a Căilor
Ferate a emis un ordin, sosit şi la depoul din Oradea, privind reducerile salariilor la jumătate „ceea ce este sub minimul de trai" 70 • Prefectul îi ascultă, le promite concursul s.'iu,
dar îi sfătuieşte să nu se dedea la „acţiuni care depăşesc măsura de conduită" 71 •
In rîndurile muncitorilor tipografi nu se înregistrează, pe anul 1932, dccît un singur
conflict de muncă, greva a 18 muncitori tipografi, angajaţi ai tipografiei „Sf. Ladislau".
Mobilul acestei greve l-a constituit concedierea vechilor tipog,rafi care ceruseră tipografiei să
semneze noul contract colectiv încheiat la Cluj. In cele din urmă, tipografia semnează noul
contract impus de muncitori72 •
Conflicte de: muncă au provocat În anul 1932 şi salariaţii a 7 res~aurante din Oradea.
MobiJul acestui conflict l-a constituit cererea acestor salariaţi ca patronii lor să Încheie un
63

Ibi,dem.
Ibidem.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
89 Ibidem.
70 Ibidem.
11 Gauta de Vest, 1932, a,n, IV, nr. 732 din 18 aprilie.
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Arhivele Starului, Ara4, Fond lnspectoria.tul regional
1/1926-1927.
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nou conu ...:t colecnv de muncă. Ajungînd la Tribunal, conflictul se rezolvă prin Încheierea
contractului dorit de salariaţii celor 7 localuri, aplicabil pe Întreg teritoriul oraşului Oradea7a.
1933. Pentru a.nul 1933, spre deosebire de ceilalţi ani (1928-1932), atît documentele
de arhivă cit şi ziarele vremii14 foc menţiuni mai numeroase despre conf.lictele dintre muncitori şi patroni, dintre muncitori şi autorităţi (poliţie, jandarmerie etc.).
Primul conmct de muncă înregistrat de documentele anului 1933 este greva muncitorilor
de la Fabrica de ghete „Fraţii Nagyari", la 28 ianuarie. Cauza grevei o constituie nemulţu
mirile muncitorilor de la trei secţii ale fabricii, cărora li s-au micşorat sal:ariile cu prilejul
inoroducerii unei maşini noi, mai perfeqionate. Muncitorii de la celelalte secţii, În semn
de wlidaritate cu cei păgubiţi, au intrat În grevă, refuzînd să se reîntoaircă la focru pînă
cînd patronii nu satisfac cererile muncitorilor afectaţi de scăderea salariului. Cu toată intervenţia In~pectoratului regional al muncii, care mijlocea tratativele dintre muncitori şi patroni,
aceştia din urmă refuză să satisfacă cererile muncitorilor, declarînd că „din cauza lipsei de
materie primă şi din cauza grevei va Închide fabrica pentru un timp oarecare• 75 • Tot în
sectorul industrie-i de încălţăminte mai găsim menţionată în documente greva muncitorilor
de la atelierul <l.: cizmărie „Venusa. Greviştii, in număr de 16, a,u cerut major.arca salariilor
rn 150/o. Patronul refuzînd să le îndeplinească cererea, muncitorii au plecat. Drept urmare,
J.tclierul s-a Închis pînă la angajarea altor muncitori de către patron 76 •
La 14 februarie, muncitorii de la Uzina electrică, in număr de 115, declară grevă de
o zi, cerind Primăriei oraşului să sporească salariile cu 80/o pentru muncitorii specialilşti şi
cu 100/0 pentru cei nespecialişti, precum şi participa,rea egală la beneficii. Intrucît Primăria
se vedea în faţa primejdiei de a-şi ridica împotrivă şi pe muncitorii celorla.Jte Întreprinderi
comunale, acceptă cererea muncitorilor de la Uzina electrică, .încheind cu ei un nou contract
pc timp de un an (1 martie 1933 - 1 martie 1934). Cu acest prilej s-au stabilit salarii noi
pentru fiecare muncitor în paNe71 •
La 9 aprilie, muncitorii brutari În număr de 75 de la 40 brutării din Oradea, călău
ziţi de sindicatul lor, cereau patronilor lor încheierea unui contract colectiv de muncă În
aceleaşi condiţii de care beneficiau tJoţi brutarii din ţară în ,contractele noi. T ratativde
dintre muncitori şi patroni trecînd în competenţa Tribunalului de Bihor, acesta prin
sentinţă judecătorească obligă pe patroni să îndeplinească cererea muncitorilor brutari. Astfel
se Încheie contractul colectiv În condiţiile cerute de muncitorii brutari pe timp de un an
(1 iunie 1933 - 1 iunie 1934)78 •
La 20 martie are loc greva muncitorilor mineri (62 la număr) de la Exploatarea decărbuni şi bitumen din Derna-Tătăruş, S.A. care era în restanţă cu plata salariilor,
timp În care nu se Îngriji~e de aprovizionarea minerilor cu alimente. Aproape concomitent
5i tot din acelea.şi motive au recurs la grevă de o zi şi minerii de la mina Budoi. Intre
părţile intrate În conflict au loc tratative, în urma cărora s-a ajuns la Înţelegere ampra
modalităţii de plată a salariului Într-un termen cit mrai scurit79 • Dar pînă atunci, Societatea ~ebuia să procure alimente pentru muncitori. Angajamentul nu este respectat de conducerea societăţii, fapt pentru care este adusă din nou În faţa unui conflict cu muncin:orii,
73

Ibidem.
Este vorba de ziarele Nagyvaradi Nap/6 şi Gazeta de Vest, care apăreau la Oradea.
75
Arhivele Statuluă, FiJiala Arad, Fond Inspeotoratul regional al muncii, mv. nr.
1/1926-1947, frla 18 verso.
76
Idem, fila 19 verso.
11
Idem, fila 18 verso.
7R Idem, fila 19 verso.
79
Idem, fih 18 verso.
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la 30 martie, cînd intrară În grevă 125 de mineri. ln cursul tratativelor care se angajează ş1
acum între părţi, Societatea invoca lipsa ban<ilor pentru salarii şi lipsa benzinei pentru maşini, din care cauză „a sistat temporar lucrul". Pentru a ieşi din impas, Societatea se angajează din nou să satisfacă cererile muncitorilor 80 •
La 12 decembrie, lucrătorii de la „Stabilimentele Industriale Moskovits S.A." (fabrica
de spirt şi drojdie) cereau încheierea unui nou contrn.ot colectiv de muncă În oare să se
prevadă o salarizare mai bună şi condiţii mai bune de lucru. ln urma tratativelor conduse
de Inspectoratul regional al muncii, patronii acceptă o majorare a salariilor de la 10,50 lei
pe oră la 11,50 Ici pentru muncitorii nespecialişti şi de la 12,50 lei pe oră la 13,50 lei
pentru cei specialişti 81 •
Un conflict de mai mică importanţă, dar grav prin semnifica 1ic, este cd de la
Cooperativa „Hangya-Furnica" - industrie de lapte, unde conducerea şi-a concediait tot personalul - 19 În total - fără preaviz şi fără despăgubiri 82 • Această situaţie demonstrează
incă o dată felul în care patronii încalcă brutal legislaţia muncitorească. Părţile imra:te în
conflict sînt angajate la tratative de Inspectoratul •regional al muncii, care obligă pc patron
~ă achite personafolui concediat salariul pe timpul legal de preaviz de două săptămîni.
In conflicte destul de frecvente au intrat în cursul anului 1933 :,ii chelnerii de la
restaurantele şi alte localuri (cluburi, cafenele) din Oradea, cu patronii lor, În problema
contraotului de muncă. Nereuşind să-l Încheie la 5 mai83 , vor reuşi la 1 august 84 • Patronii
însă nu-l respectă, iar chelnerii se pare că au renunţat să mai insiste, chia:r dacă sa,lariile li
se plăteau cu ÎntÎrziere. Numai chelnerii de la cafeneaua „Ropal" au iăcut o grevă de două
zile, la 6-7 decembrie, pentru a constrînge pe patron să le p'lătească .salariile restante cc ,c
ridicau la un total de Ji.500 lei 85 •
Dacă pînă şi chelnerii care aveau şi ei sindicatul lor - erau În stare să facă o
grevă, În schimb ceferiştii de Ja Depoul de locomotive Oradea se pare că fac un pas Înapoi,
alegînd ca1ea unui memoriu pentru a obţine satisfacer~a revendică,rilor lor. Anume, sosind de
la Direcţia Generală C.F.R. un nou o,rdin-regulament privind încadrarea funcţionarilor şi
muncitori!lor, ceferiştii de la depoul din Oradea înaintează un memoriu, prin sindicatul lor,
către Direcţi.a Generală C.F.R. din Bucureşti, în care cereau printre altele: menţinerea salariălor actuale, iar la încadrarea muncitorilor să se ia în consideraţie pe lingă vechimea În
C.F.R. şi pregătirea lor tehnică şi şcolară etc. 86 • Memoriul era semnat de 50 de muncitori ~i
salariaţi.

Un fapt care ,,a produs senzaţie în cercurile corpului didactic orădean" a fost greva
foamei, declarată la 10 februarie de cei doi institutori de la Şcoala de apl~caţic de pe '1îngă
Şcoala normală de băieţi din Oradea. Ei nu primiseră salariul pe trei luni În urmă. Greva
lor durîn.d trei zile, cazul ajunge la cunoştinţa mirustrului Inmuqiunin Publice, Dimiu-ie
Gusti, ca:re trimi1e prin mandat telegrafic cite 2.000 lei pentru fiecarel17•
Pe măsură ce şomajul creştea, iar numărul conflictelor de muncă se înmulţea, organizaţia locală de panid din Oradea a organizat În anii crizei economice, cu ditforite prilejuri, numeroase manifes~aţiii şi demonstraţii, pentru a propaga în rîndul maselor la,rgi munciltoare
priincipiile politicii partidului pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru a demasca politica
80
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Idem, fila 19 verso.
Idem, fila 20 verso.
Ibidem.
Idem, fila 19 verso.
Ibidem.
Idem, fila 20 verso.
Gazeta de Vest, Oradea, .an. V, nr. 1020, din 29 iuJie, p. 5.
Idem, numerele 175 din 10 februarie şi 887 din 12 februarie.
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asupritoare şi de exploatare exercitată de guvern În numele intereselor c1asclor dominante.
Aceste manifrstaţii şi demonstraţii, desfăşurindu....se aproape paralel cu conf:Jictele de muncă,
aveau menirea de a constrînge aU1torirăvile şi clasele domin31Ilte din Bihor ca să ţ1na scram.1
de cererile muncitorilor. Astfel, aceste manifestaţii şi demoostraţiii cresc şi ele În amploa.re,
pc măsură ce criza se agmvează. Ca at.arre, si,tuaţÎa revoluţionară din Bihor creşte, iar pîrghia
prm care a acţionat partidul pentru dezvoltarea e1 au constituit-o organizaţiile politice legale
de masă, În fruntea cărora se gă~cau comuniştii.
ION BRATU -

IOSIF 1/U?Cfl!

DES ASPEGfS DU CLIMAT RtVOLUTIONNAIRE DANS LE DEPARTEMEN~ DE
BIHOR PENDANT LES ANNEES DE LA CRISE ECONOMIQUE (1928-1933).
LES CONFUTS DE TRAVAIL
(Resume)
L'etude prcsente en premier lieu Ies phenomcnes caracter1st1ques de la sooiete capital1istc
qui produisent un climat revolutioonaire; puis, on insiste au su jet des coofllits de tr,avail,
d'une armee
!'aut.re, dans Ie depanemcnt de Bihor,, poodant Ies annecs 1928-1933.
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PROCESELE INTENTATE DE CA TRE AUTORITA ŢILE HORTHYSTE
COMUNIŞTILOR DIN PAR TEA DE NORD A TRANSILVANIEI
(1941-1944)

„Păianjm orînduirea îşi ţese plasa-arnş
l n jurul meu şi-aşteaptă cînd voi pica în ea;
Ogari, copoi asmute âitre al meu culcuş,
P1tmnalele le-ntinde-n calea mea"'.

J6zsa Bela (1943)

I Campania de teroare a organelor represive horthyste
Regimul horthysto-fascist instaurat pe teritoriul nord-estului Transilvaniei m urma
Dictatului de la Viena din JO august 1940 dispunea de un aparat de oprimare bine organizat, m.struit şi cu experienţă bogată. Întregul aparat de stat horthyst era adînc pătruns de
;,.cel spirit antidemocratic care s-a manifestat În primul rînd prin ură împotriva comuniştilor,
văzînd, în orice mi5care a muncitorimii, ţărănimii sau intelectualităţii progresiste, numai şi
numai „pericolul ro~u".
Organele cele mai importante ale aparatului de represiune din cadrul sÎJStemului contrarevoluţionar au fost poliţia politică, jandarmeria şi Biroul 2 din cadrul Marelui Stat
Major (V K F2), care îşi completau activitatea reciproc. Subdiviziunea „D" a Biroului 2 al
M.St.M., cu -ah nume „DEF", avea ca sarcină principală depistarea şi 1.11rmări:rea organizaţii
lor partidului comunist şi a organizaţiifor ~impatizante. Ea întreţinea o strnnsă colaborare cu
poliţia politică şi ja.nda:rmeria. Faimoasa Jor activitate fu completată mai tîrziu de serviciul Centrului de Apărare a Starului (1942) şi de unităţile serviciului nyilaşist de tragere la răspundere ( 1944 ).
Puterea d~ stat honhystă îşi perfecţiona, dezvolta şi mărea în permanenţă organele d~ represiune, cu unităţi din ce În ce mai noi. Serviciul de urmărire al poliţiei politice, subscrviciile jandarmeriei şi ale Biroului 2 a.J M.St.M. nu îşi desifăşurau activita;toa În mod izolat.
Ele erau sprijinite de un păienjeniş întreg de organisme şi instituţii, imense În comparaţie cu
numărul populaţiei. Cercurile conducătoare a'1e claselor domimante au făcut tot posibilul
pentru menţinerea ,,ordinci interioare" ~i În acest scop au preconizat supravegherea întregii
societăţi. Organele represive honhystc supravegheau nu numai mişcările de stînga duşmane
ale orînduirii, ci ţineau sub ochi toate mişcărik politice, partidele, uniunile şi orgamizaţrilc.
Ele urmăreau sistematic marc fenomene:e suspecte, potrivnice într--0 măsură mai mare sau
mai mică orînduirii burghezo-moşiereşti, mişcările politice, culturale, sportive şi de altă natură,
activitatea presei; înregistrau şi ţineau evidenţa indivizi-lor, grupurilor şi uniuni-lor „suspecte"
pentru ca la nevoie să aibă posibilitartea de a lu.a măsuri represive.
Conducătorii superiori ai aparatului represiv nu numai că au participat activ la manevrele politice prin care se dezvăluia esenţa sistemului contrarevoluţionar, dar în afară de
aceasta, au fost părtaşii şi conducătorii celei mai necruţătoare dictaturi 1. Organele represive
1

=rie,

Vezi mai detaliat în Holl6s Ervin, Rendorseg, csendărseg, VKF 2 (Poliţie, Ja11dar2 al M.St.M.j, Budapesta, 1971, p. 431.
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honhystc, care se interesau „de toate mişcările politice", au considerat că Partidul Comunist
constituie duşmanul nr. 1, dar i-au luat în evidenţă şi pe conducătorii şi membrii Partidului Social-Democrat, ai Partidului Uniunii Socialiste, ai Sindicatelor, ai Partidului Micilor
Produ-cători, ai organizaţmlor culturale mi.:ncitore.~ti, ai corurilor şi organizaţiilor sportive muncitoreşti. Evidenţa Jor era În contiaiuă creştere, îmbogăţită fiind prin datele participanţilor
mi~~ărilor pentru mărirea salariilor, prin cele ale manifestanţilor.

In domeniul prigonirii mişcărilor comuniste, antifasciste şi de eliberare naţională, organde represive honhyste au col.aborat cu organe asemănătoare din .1lte ţări, În spcl::iail OJ
cele din Germania hitleristă. Poliţia po'litică, de exemplu, Întreţinea strînse legături ct1 poliţia pariziană, berlineză şi din Roma, cu diferite compartimcnte politice c11 care schimba ~nformaţii, veşti referitoare la anumite organizaţii şi conducătorii lor şi cu care În anumite
ca:z.uri au organizat chiar acţiuni comune. Politia polirică horthys,ă a întreţinut bune rclaţ.ii
cu organe asemănătoare g~rmane, cu poliţia secretă a lui Himmler. Colaborarea dintre org:tnelc de represiune horthyste şi germane s-a e:tins şi mai mult În 1944, cînd, În perioad:t
orupaţici germane, organele represive horthyste au fost subordonate Gest:tpo-ului, prigonilTea
mi\cări-Jor progresiste şi de stînga devenind şi mai necruţăt0arc.
În cadrul acţ:nn,ilor de dezvăluire şi reprimare a mişcărilor de stînga, organele de rcpre,iune horthyste au colaborat şi cu organele similare din România burghezo-moşierească.
Acc;lSt;'; colaborare a 1nccput cu mult Înainte de Dictatul de la Viena. În acest sens vom cita
cîteva exemple: 2 Într-un raport din 20 noiembrie 1932, ambasadorul maghiar acreditat la
Bucun:şti face referiri la unele informaţii pe care ,j le-a furnizat Dr-uluii Bianu şeful
Sigura.nţei cu privire la rezultatele obţinute de organele de urmărire maghiare - , informaţii pe care acesta „le-a preluat cu mulţumiri În scopul completirii datelor obţinu,te de politia românească". în schimb - cu doi ani mai tîrziu -. ambasadorul maghiar, din încred:n\area Ministerului de interne, solicită de la Siguranţă lista comun,i,5tilor din Româ.ni,a. În
afară de informarea reciprocă generală, colabornrea a cuprins şi probleme concrete, hotărî
toarc pentru destinul unor persoane. În zilele de după Dictatul de la Viena, căpi:tăniiie poli\ienc~ti şi circumscripţiile de jandarmi organizate pc teritoriul nord-estului Transilvaniei au
intrat În posesia unor documente ale poliţiei române prin care şi-au îmhop,ăţit informaţiile.
O wbunitate a poliţiei maghiare din Sighet, de exemplu, a găsit un document român Întocmit În 1940, care conţine lista celor suspecţi de propagandă comunistă. După intrarea
horthyştilor în nord-estul Transilvaniei organele !1:epresive maghiare au găsit şi materialele de
evidoniă româneşti privind uncie rezultate ale culegerii de informaţii din rîndurile comuniştilor.
Gu ocazia organizării căpităniei de poliţie şi a circumscripţiei de jandarmi clujene. alături de
documentele poliţiei române5ti au ajuns În mina organelor represive horthyste 5i dosarele comuniştilor şi suspecţilor de comunism din Transilvania.
Raportul din 2 ianuarie 1941 ,al grupulu.i de urmărire poli,tică din cadrul căpităni.:i
principale a po!.iţiei budape9tane priintre altele informează asupra tratativelor duse
rn unu,! dintre foştii conducărori ai Siguranţei, care a rămas În nord-estul Transi-lvaniei, în
speranţa angajării de către maghi,ari. ,,Toate datele fumizate arată raportul dovedesc
că e un om de Încredere, cu pregătire şi capacităţii excelente un bun cunoscător al
partidului comunist şi gărzii de fier din Tra.nsilvarua, precum şi al conducătorilor acestora" 3 •
1n felul acesta nu pare neverosimilă declaraţia detectivului politic Dedc Marton făcută Ia 3
~ Csaitari Daniel, Pr6batetel. Az eszak-erdelyi nyilt nyomoz.ds tortenetebol (lncercarea, Din istoria cercetărilor deschise nord-transilvănene ), în Parttorteneti kuzlemenyek, Budapest, 1969, nr. 4, p. 82-85.
3
Arhiva Naţionat!ă Budapesta, B.N. V II. res. 1943, sz.n; cf. Csaci.ri Daniel, art. cit.,
p. 84-85.
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februa.rie 194 3 cu ocazia procesului comuniştilor din nord-estul Transiilvaniei ţinut la
Budapesta -, care a arăt.alt: ,,dairele cu privire la mişcarea comUlllistă din Til'aniSlilvania ne-au
fost furnizate de organele competente ale unei puteri străirne••. Ajutorul ,acordat de Siguranţa
românească rezultă şi di.n măNu.ria făcuită la 28 iooie 1943 de către Juhasz Istvan, conducătorul cercetărilor deschise Începute la 4 iulie 1941, care precizează că poliţi,a maghi.aa:ă
deţinuse date cu p11ivÎ!re la mişcarea din România încă din anii premergaitori Dictatului de
la Viena.
Ura anticomooistă nemărginită s-a instaurat şi În nord-estul Transi,lv.aniei. Ea a fost
adusă de regimul horthysto-fascist. ,,Poliţia maghiară e mult mai pricepl.llta În apănrea
clasei dominante, decît cea românească, deoarece ea apl~că experienţa sistemelor fasciste" arăta circulara cu privire la dispoziţiunile conspirative ale pa,ntidului coml.llnist. ,,Noi vom
fi cd puţin atît de bine pregătiţi ca ei, nu vom recunoaşte nimic, nu vom trăda pe nimeni.
Nici atunci dacă ni se promite libe11na.tea sau o pedeapsă mai uşoară . . . În caz de fumiza.re
a informaţiilor. Să fim prudenţi, să avem grijă -ce vorbim în faţa acelor »Închişi« - provocatori - pe ca:re îi vor pune lîngă noi în perioada de detenţi1 e. Să nu dăm crezare afirmaţiei anchetatorilor noştri care spun că tăcerea noastră e de prisos pentru 'că ceilalţi
deja aiu trădat totl.l!.l. Să ţinem minte că airestarea noastră nu Înseamnă capitulare, că În această
luptă ce se duce În ÎmpTejlllI"ări mereu în schimbare, nu există detectivi perfecţi, ci oameni
care pot comite ·6 reşeli de care noi, la rîndul nostru ne putem folosi".
În zilele de după Dictatul de la Viena, ofioolităţile horthyste au organizat pe teritoriul nordului Transilvaniei căpitănii·le de poliţie şi circumscripţiile de janda:rmerie. în inte,esul descq,eririi şi lichidairii mişcări•lor <le stînga, la Cluj şî la Tîrgu-Mureş au fost înfi.\nţ:ttc
subunităţi de urmărire. Imediat după înfiinţare şi după forma.re.a reţelei - , sesizînd continua:rea mişcării de stînga .din· nord-estul Transilvaniei5, organele represive homhysite -,
sub conducerea Comandamentului Central de Urmărire, au Începu'! acţiunea de urmărire (i5azisa „cercetare confidenţială"), care a constat În Întocmirea evidenţei persoanelor suspect.c
şi supraveghere:1 comuniştilor şi elementelor progresiste. Subdiviziunile de cerceta,~ din Cluj
şi Tîrgu-Murcş au trimis oficiilor poştale lista acelora (fiecaire nume fiind însoţi,t de cÎ'tc
un număr) a căror corespondenţă trebuia înaimMă subdiviziunii. în afara supraveghcrii
corespondenţei participanţilor miŞ'ciirii de stînga, jandarmeria a pus un accent deosebit pc
urma.nrca permanentă a persoane:or „suspecte". Agenţii Însărcinaţi cu asemenea munci rapor,tau
telefonic zilnic, de mai mul te ori, subunităţii cele sesizate. In perioada procesului de urm:irire agenţii jandarmeriei ţineau sub observaţie persoanele din sfera lor de acţiune, supraveghiindu-le temeinic activitatea. Supravegherea prealabilă a avut un rol însemnat în campaniia
deschisă dusă ÎmpO'tiriva organizaţiilor de stînga din nordul Transilvaniei. Pe baza a-cesteia
s-a Întocmit la 11 octombrie 1940 raportul-sinteză al l3irou:lui 2 din cadrul Marelui Stat
Major referitor la mişcarea comunistă din nordul Trans~lvianiei, la mişcările naţionale române
şi la grupările francmasonice transilvănene 6 • Anexa nr. 2 a raportului, intitulată „Cornu1

4

Arhiva Instirutului de istorie a par,tidului, Budapesta, 623 f. 1941. B. 6781; cf.
Daniel, art. cit., p. 82.
5
Raportu:! din 3 noi embrMC 1940 al căpi,tăniei orădene, precum şi rapoantele din noiembrie ale jand:mneriei privind mişcarea de ~Înga au airăt.at că În nopţiJe de 2 şi 4 noiembrie,
la Oradea - p,wtea de est ~i concomi>tenr 1a Baiia Mare, Cluj, la. mtreprindei;ea de chere!.tea
Foresta (apairţinătoare comunei Iemuţeni) şi la Crăciooeşti s-au răspîndit manifeste în limba
mag1?-îairă şi română scrise împotriva naţionalismului. (&hiva Institutului de istorie a pa.rtidulu1, Budapesta, 651 f. 2/1940 - 5-8071; 2/1940 - 7-5048; 5/1940 27 aprilie; 6/1940;
2/1940 3-5876; 2/1940 7-5110; 2/1940-8-15989; Arhiva Naţională, Budapesta,
B.M. VII. ros. 1940 - 5-13965; cf. Csaciri Daniel, art. cit., p. 84).
8
•
Ar~iva lnstitutuJui de istorie a partidului, Budapesta, 651, f. IT. -cs.; cf. HoL!os E.a:v1n, op. cit., p. 268.
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niştii din evidenţa clujeană", cuprindea 249 de nume de membri de partid, ai U.T.C., a1
Ajllltorului Roşu, precum şi funqiile acestora. Separat se menţionau numele conducătorilor şi
membrilor l\'lADOSZ-ului. Din raportul-sinteză întocmit a rezultat că agenţii Biroului 2 din
cadrul M.St.M i-au considerat comunişti şi pe cei care nu au avut sau ahiia au avut ceva
comun cu Partidul Comunist. După o asemenea pregătin: temeinică, agenţii organdor represirve
hortliyste au ajuns pînă la organul central conducător al Partidului Comunist dim nord-estul
Transilvaniei6 a. Acest lucru s-a Întîmplat în felul ttrmător: dpiitănia de poliţie din Mierctlll"eaCiuc i-a luat În urmărire pe toţi aceia care, în conformitate cu informaţiile obţinute, luaseră
parte la mişcarea comunistă dinaintea Dictatului de la Viena. In decursul urmăririi s-a aflat
că În cadrul gimnaziului din Miercl.llfea-Ciuc există o „organiroţie extremistă", conducerea
căreia a fost atribui:tă profesorului Mayer Janos ~i lui Szabo Iuliiana din Cluj. în acea
perio.1d:i Szabo Iuliana - membră in Comitetul regional d~ p:irtid al nord-estului Transilvaniei - a făcut desc vizite la Miercurea-Ciuc, deoarece din Încredinţarea conducerii partidului, din această locaJitate dirija activinatea celulelor de panid 7 din Sîndominic, Armăşmi,
Lunca de Jos şi a:lte sate Învecinate. In seara zilei de 28 iu !ie 1941, subdiviziunea <le urmă
rire a janda.rmeriei din Tî,rgu-Mureş a a.re5tat-o pe Szabo Iu•liana (.împreună cu ea au fost
arestaţi: Bacs Domokos, muncitor la căil1: ferate şi Luk:ics Marton, :.1gricultor).
La Începutul anchetei Szabo Iulian.a a nega't di ar fi participat Ia o organizare a nuşcairn
comuniste. Dar după -torturn fizică a primei anchete - ajungînd în mîna unor anchetatori cu
experienţă Szabo Iuliana a renunţat treptat la rezistenţă, s-a dat bătută din punct de
vedere fizic şi spiritual şi a trădat nu numai date importante cu privire la situaţia organizaţiei comuniste din nord-estul Transi1lvaniei, ci a depus o mărturie care a făcut pos:bi'iă
pornirea urmăririi deschise cu caracter provocator, antisovietic 8• În mărturia sa de cca 40 de
6
a ln baza indicaţiilor primi•~ de la Secretariatul C.C. al P.C.R., În 5 septembrie 1940,
la Cluj, la şedinţa Comi,retuJ.ui teritorial pent!I'll Ardea.I şi Banait al P.C.R., s-a efectuat o
restructurare d~ cadre şi În concordanţă cu noua situaţie creată vechiul Comitet s-a t:ramf urmat în Comitetul n:g,ional al comuniştilor din nordul Transillvaniei, al cărui secretariat
a fost format din Rezso Kertesz prim-secretar, Vasile Pogăceanu, Gyula Racz, J6zsef
Nemes - secretari. La conforinţa regiornaJă ilegală ţinută Ia Oluj în una din zi.Jele dintre
20-23 noiembrie 1940, s-a hotărît crearea a trei circumscripţii de pa.11tid: Someş, Gx,iş şi
Mureş, avînd În fiecare cîte un secretar;a,t teri10riiaJ. în Secretariatul Comitet'WllliÎ. regional,
b :1rostă conferinţă au fo,t aleş-i: Rez,6 Kertesz - prim-s:cret1r, Gyu!a Racz, Jozsef Nemes, Hillel Kohn - secretari. Din partea U.T.C. a fost ales în comi,ret Gyorgy Nonn.
7
Szabo foii-ana a int:rat În caârul mişcării În 1936. Ea a IUC!'at Ia uzinele Dermat-a din
Cluj, unde, ca tînără muncitoare, a participat la diferite mişcări revendicative. Celula de
partid din cadrul 'llZinei (Ioan Micu, Schwartz Rozsi, Jakah Sandor etc.) a remarcat tÎnăra
munci toar.e, inteligentă, prezientabilă şi cu experienţă m.i:l:iitantă. ln 1937 a devenit membru al
P.C.R., iar În anii 1937-38 s-a rem.u-cat din ce În ce mai mult în munca de organizare.
În 1939 a participat În caJ.itate de conducătoare a celulei de partid de la Dermata hi. conferinţa condlliOeti!i clujene a P.C.R. Peste cîteva :Juni, la Conferinţa Regională clujeană a
P.C.R., .a fost aJeasă În cadrul conducerii .Jocale de partid, iar în 1940 -a devenit secretara
circumscripţiei Someş şi membru ad Comitetului Region'31! Tr,an>SiJvărnean. în aiceastă cailitare
a runoocut bine Întreaga mişca:re, a ţim11 consfătu~ri şi şedinţe la Oradea, Sartu Ma.re, Bai·a
1'.fare şi Sighet. In iunie 1940 e secretara organiza9iei clujene şi membră a Secreta1Pi1atului Regional Transilvănean. După Diictatu:l de la Viena a deveni>t membru a1 Comioetului Regional
dim nordul Transilvaniei şi în ac,eastă ca:lir.ate a fost unrtlll dintre conducă.tonii activităţii illegale. Dotată cu o excelentă memorie, pînă în 29 iunie 1941, nefiind niciodată a,restată, ea
nu a trebuit să înf.rnm~ cole mai grele încm:ări ale mişcării -revoluţionare. După cel de aJ
doilea război mondial, prin Austria, a fugit în Italia, unde s-a asrun~ într-o mănăstire de că

lugăriţe.
8 Despre Drădairea sa, mai tîruu, fo a doua jumitate ,a looiii februari·e 1943, în celula
Închisorii Tribunalului budapestan, în prezenţa Iui Fischer Zsuzsa, Guzman Erz.sebet, Revfalvi
Piroska, Simsi Ibolya, Josefovics Regina, Darvas Edit, Lautmann Renka, Zelinger Iilon.a şi
Landes:mann GizeUa, cu care era deţinută împreună, a relatat următoarele: ,,Din Miercurea-
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pagini predată organdor de urmarlll"e din Tîrgu-Mureş ş1 m cea de 110 pagini scrisă la poliţia politică clujeană, ea a descris detaliat Întreaga formă de organizare a mişcării comuniste

din Trainsilv,ani,a, stru,ctura, extinderea ei, subliniind localităţile cu organe de partid şi cu
conducătorii lor, înşirîndu-i pe toţi comooiştii pe care i-a cunoscut În cursul activităţii sa:le
de partid şi în decursul călătorii-lor pri111 Transilvania0 • Pe baza informaţi·rlor furnizate de
ea, organele represive horrhyste au pregăt~t schema organizatorică a Par,tidului Comunist din
nord-estul Transilvaniei. Datorită memoriei ei excepţionale şi stării ei de spirit deprimate,
organele de urmărire honhyste au intrat În posesia unor date din ce în ce mai importante.
Au devenit c11.11oscu,te: rclaţ.Îhle superioarr-e ale Secretariatului Regional di1I1 nord-estul Transilvaniei, lista membrilor acestuia, lista membrilor Comî,tetului Regional, organele subordonare
Comitetului R~gional şi Secretariaitului RegionaJ, Comitetul Naţional-Revoluţionar Român,
Comitetul Sindical Revoluţionar şi sindicatele din raza sa de influenţă, precum şi Comitetul
Regional aJ Ajutorului Roşu. Ea a înşirait localiităţile În care, după cunoştinţele ei, Comitetul
Regional ~i Secretariatul Regional aveau legămri; la fd a procedat şi cu UTC-ul. A Înşirat
conducătorii U.T.C.-1!.lni, a indicat acele aproape JO de localităţi unde au funqionat organe locale aic UTC-ului. A denunţat pe membrii Comisi,ei Financiare, ai organelor de circumscripţi.e,
membrii Co~irew:,ui 1circumsc.r'ipţiei S-omcş, membrii ,cir,umscrip\~ei Cruşl!llui.
A
înşirat
ace1e
locafoăţi
din
cad.ml
circumscripţiei
Someş
unde
au
exista, celu,lc de partid, şi a prezentat numele acelor comunişti care au activat În cadrul
lor (s-au notat cca 50 de date). Despre ci,rcumscripţia Criş a prezentat da.te cunoscute şi
auzite de ea. A divulgat numele orădenilor, sătmărenilor, băimărenilor şi ale acelora din
Sălaj. Dintre comooi.ştii din Secuime şi Tîrgu-Mur::ş, · a înşirat cca 60 de nume. A Înşirat şi
acele sate mici unde au existat celule de partid, divulgînd apoi şi numele conducă-mrilor lor.
Cele mai multe date le-a furnizat Însă în legătură rn activitatea Comi·,etului Regional şi a
Comitetu!ui c:rcumscripţiei Mureş, pe caire o cuno~tea cd mai bine. A prezerut31t evenimentele
din 1940-1941, inclusiv hotărîrea celor mai importante conferinţe, Împrejurări.Ie În care au
fost elaJborate unele manifoste. Cu o deosebită precizie a descris munca de partid desfăşurată
În ci-rcumscripţia Mureş, pe care a condus-o personal1°.
Szabo Iuliana a trădat pînă În cele mai mi(i a:nănunte Întregul conţinut al şedinţei
Secreta;riatulu.i Regional Nord-Transilvănean din 27 iunie 1941. Pe baza mărturiei ei a fost
concepută aşa-zisa „linie mi.faară" şi sistemul dispoziţiunilor militare în 12 puncte conform
cărora, la şedin\a din 27 iunie a Sccretaria·tului Regional, s-a hotărît elaborarea unei lirnii
milita,re În condiţiile războiului antisovietic, şi „probabil" În conformitate cu di~poziţiu,nile
aduse da la Moscova 11 • Hotărîrea a subliniat neceSÎitatea înrolairii în armata maghiiară a
Ciuc m-an transportat la Tîrgu-Mureş, unde m-au bătut foar,te ta.re. Asta s-a Înt!Împlat în
2 sau J iulie ( 1941 ). La Început am rezistait, apoi am fost cuprinsă de o slăbiciune uri!aşă,
am simţit cum o inspiraţie divină îmi spune să declar totul sincer. Şi atunci m-am prezentat
arăcind că voi declara sincer totul despre mişcare. Am scris o deda.raţie detaliată de 30-40
pagini, În care am dezvălui•t întreaga structură şi ramificaţi·iile organizaţiilor mişcării, diferitele organizaţii, pe condudtorii ,lor, şi pe toţi comuni.ş~-i ounoscuţi de mine. Toate a•cestea
s-a:u pe_trecut la Tîrgu-Mureş - de unde am fost ,transportaită la Cluj". (Declaraţia -lui Sziilagyi
Alice ~ La,u,unann Renka din 17 martie 1946, vezi 1'a Filiala din Gluj a Insuitutului de studii
istori.ce şi sooial-poli,tice de pe lîngă C.C. aJ P.C.R.).
9 Kohn Hi1Lld, Căderea din 1941 (Someşeni), ms. la Imduutul sus citat.
10
Vezi Csatari Daniel, Forg6sz.elben. Magyar-roman viszony 194()-1945 (ln vtltoarea
timpului. Relaţii maghiaro-române între 1940-1945), Budapest, 1969, p. 166.
11
Este vorba despre traitat.i.vele de la Moscova ale delegaţiiei formate din Kcrtesz
Rezso, Racz foliu, Nemes Iosif şi Nonn Gheorghe, care, conform hotărîrii Secrenaria.tuJui
Re&io~~e~ N~d-Tran~i,lvă!Ilene. a. Par~dului Comurust, a trecut clandestin frontiera ungaro~ov1et~ica m ~~me_le_ zi!~ ale lui 1anuane 1941, cu scopul de a primi acolo oricn~a poli'ti.că
m no1,le cond1ţl'llm 1stonce.
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membrilor de parcild, iar pe urmă, trecerea lor În liniile sovietice, organizarea grupurilor de
partizani, primirea pa!faşutiştilor sovieticii, acţiunea de sabotaj împotriva drumuriolor, podu'filor
~ căi:lor feraite folosite în scopul operaţiunilor militaire. Secretariatul regional ,avea să controleze executarea acestor dispoziţiuni, iar pentru distrugerea recoltei el uama să obţină din
URSS tot materialul ÎIIlcendiiar necesar. Ea a susţiinut -că aceste dispoziţiuni nu au fost puse
pe hîrti.e, dar fiecare membru al Sccretairiarului a avut obligaţia de a le transmite organi.zaţÎiÎ
lor de parrid, În scopul de a fi aplicaite.
„La această ~dinţă a declarat mai tîrniu, la interogaitoriu, Kohn Hillel, membru
al Secretariatului region.aJ. - , în,tr-adevăr ne-am ocupat de sarcini iimpuse de război. Szabo
luhana, devenind UJ1ealta de provocare a poliţiei secrnte maghiare, a indus În procesul-verhal de interoga-tocru şi ace.a minciună în conformitate cu care noi la această şedinţă am
fi dat membrilor de partid &poziţiuni mrlitare alcătu~te din 12 puncte. Ea chiar a înşirat
acc<te 12 »dispoziţiurur«, formulîndu-le altfel, sub o formă mult mai gravă. Pdliţi,a secretă a
f a.lsifjcat concluziille noastre şi, folosind metode teroriste, a convins-o pc Szabo Iuliana să
dea declaraţii compromiţătoare la adresa Uniunii Sovietice şi a partidului, care ulterior au
fost incluse şi În procesele verbale cu declaraţiile arestaţilor" 1 ~.
Imedia·t după intrarea în posesia daitelor rezultate din mărturia lui Szabo IuJi.ana, subJiviziunea de urmărire a jandarmeriei din Tîrgu-Mureş a transmis un raport detaliat compartimentului pentru defensivă al Biroului 2 dm cadrul M.St.M. şi Comandamentului Central
de Urmărire al Jandarmeriei. Pc baza acestui raport, reprezentanţii Marelui Stat Major, ai
politiei şi jandarmeriei, Întruniţi la 4 iulie În cabinetul ministrului de interne, au di.spus înoeperea cercetărilor „deschise" pc -teritoriul nord-estului Tra.ns:Jvaniei13 • Scopul ccrcetăriilm
deschise a fost pe de o parte lichidarea totală a mi~ării revoluţionare din nord-estul T.ransilvaniei, iar pe de altă par-te demonstra.rea cali:tăţii preventive a declaraţiei de război fă
cute & guvemuil maghiar Împotriva U.R.S.S.-ului, dat fiind faptul că în contextul „dispozi1i unilor militiare", coml.llI1.Îştii din nord-estul Transillvanici „s~a:u pregătit pentru acţiuni militare distrugătoare". Comandamentul Central de Urmărire al Jandarmeriei a urimis I.a Cluj
majoritatea caid.celar ,subdiviziunii „de stînga", de asemenea -tu fost 11rimişi la Cluj şi agenţi
din alte loca:liităţi. Căpitănia principală a poliţiei budapestane a trimjs la Cluj 1.1J1 grup de detectivi politici, sub conducerea şefului unui grup de detectivi din cadrul compartimentului politic. Bineînţeles, această formaţie a fost completată cu agenţi clujen.i şi tîrgu-mureşoni membri ai subdiviziunii respective de urmărire.
Centrul urmăririi deschiise a fost dizlocat la Someşeni (lingă Cluj), În clădirea cazărmii
u.nci unităţi de artiilerie. Dar grupuri de ,an,;:hetă :iu acţionat la Acăţ:11Ti (în incinta şcolii),
la Bistriţa (În cazarmă), La Sighet (în castelul din faţa cazărmii jandarmeriei), I.a Vişeul de
Sus, Satu Mare (în incinta casei de cultură de lingă Someş şi în casa de rugăciuni a comunită\.ii evreieşti), Sfîntul Gheorghe, Dej, Baia Mare, Oradea (în cetate), unde grnpurr-ile delegate, în colaborare cu poliţia şi jandarmeria din localitate, i-au arestat pe toţi cei ale căror
nume au fost pomenite. Durata cercetărilor a fosit extrem de !U111gă la Someşeni, Acăţ.ari şi
Oradea. în perioada ctlfcetair?lor deschî,se, organele :represive horthyste au asa:ltat pur şi simplu
organde şi organizaţiile comuniste din nord-estul Trainsilvaniiei, au arestat sute de suspecţi,
obligîndu-i la mărturisiri. Scopul principaJ. a:! organelor represive horthyste a fosit ca în decursul cercetărilor şi anchetdor să se dovedească existenţa dispoziţiuniLor date la Moscova,
Kohn Hilllel, ,nanl()scrisul citat, p. 14.
lmediiat după consfătuire, ministrul de interne, prin ordinul 11725/VII. Res. 1941,
a dispu? dezvăluirea şi desfiinţa:rea totală a mişcării comuniste nord-transilvănene (vezi Ra12

13

portuil-smteză, nr. 19002 B.Kt., din 20 septembrie
Urmărire al Jandarmeriei Regale Maghiare, referitor
vănene din 1941, J~ In~tiru-rul ciitat.)

1941 al Comandamentului Central de

la

cercetăriile mişcării comuruste

https://biblioteca-digitala.ro

muisid-

PROCESELE ANTICOMUNISTE (1941-1944)

589

formudan:e în 12 puncte. 1n afară de acest scop sm-ategic principal, s-a urmărit dezvăluirea
deplină, p,ri111 oria: m~jfoace posibile, a urmă-toardor obiective: 1. Organele par,tidului comunist şi relaţiiJe lor cu organizaţii•le de masă; 2. SecrC'tariarul budapestan al C.C. al P.C. dm
Ung.aria; 3. Activitatea organizaţiei revoluţionax-naµonale române sub conducerea. P.C. diin
nordul Transilvaniei; 4. Arhiva Regională a P.C. din nordul Transilvaniei; 5. Situaţia comitetului financiar regional şi a cotizaţiilor de partid; 6. Legătura dintre partidul comunist
~i partidul soci.aJ.-democrat 14 •
Organele de urmărire honhyste au folosit în decursul cercetări•lor şi anchetelor măr,ru,ri,1
Iulianei Szabo în combinaţie cu aplicarea unor torturi necruţătoare, vizînd distrugerea morală
a. rezis1,enţei eroice a comuniştilor. Szabo Iuliana a condus detectivii din ora.ş În oraş, din casă
În casă, fiind arestaţi astfel şi comunişti În casa cărora ea a umblat dndva, dar ale căror
nume nu îi erau cunoscute. ULterior, cu ocazia confruntărilor şi procese'lor, Szabo Iuliiana,
în mod cinic şi pînă la cele mai mici r.,.mănu.nte, a declarat totul despre comun4ti, completindu-şi mărturia cu declaraţii false, provocătoare 15 • În decursul cercetărifor deschise şi al, ,am.chetelor menÎlte să fornirzeze ,,dovezi", org3/Ilele reprewe horthyste au folosiit cele mai bestiale
metode de inrerogatoriu. Drept \.llrmare, mai mulţi deţinuţi poliitici s~au ales cu invalidităţi
pentru totdeauna, ori şi-au pierdut viiaţa. Este, de piJdă, cazul! luptătorului comunist Wieder Mor din Cluj, care în urma torturii bestiale a organelor de oprimare horthyste a murit
în lagărnl de concentra.re de la. Someşeni (lingă Gluj). Un alt luptător comunist, presupusul
redactor al maniiesmlui „Maxamlllreşul Roşu", docLara uhenior: ,,După ce m-au cukiat pe o
bancă legîndu-mi mîini1e şi picioarele, au începlllt să mă bată cu un băţ de cauciru.c. Tortura
aceasita a durat cca 20-25 miinute. După ce m-au dezlegat, mi-au luat pantofii, i-au aşeza,t
În mijlocul camerei, trăgînd cu o cretă un cerc În j\.llrUl lor, apoi m-au obligat ca, sprijin.i.ndu-mă pe degete, În patru labe, să fug pe linia desenată. Cînd au văzut că nu fug destll'I
de :repede, au Încaput să mă bată. Forma aceasta de tortură ei au num~t-o „danSU'l ursului•.
M~au obli,ga•t să tot fug În jurul pantofilor pînă am leşinat. M-au lăsait 5-6 minute pe pă
m.Înt, apoi m-au obliga:t să continuă fuga. Tortura aceasta a dura,t cca 2-21 / 2 ore".
Pe lîngă varia.tele metode de torirud fizică, organele represive hor,thyste au folosit şi
alte meitode mult mai viclene. Printre altele, au recurs la provocări politice. Peni11ru
demoralizarea arestaţilor cu sistem nervos mai sl,a:b, au elogiat ofensivele germane din iu'lieaugust-septembrie 1941. Aduceau mereu la cunoştinţa arestaţilor comunicatele de război
publicaire În zi-airele vremii, arătînd că peste cîteva săptămîni „vom fi la Moscova şi vom
extirpa comunismul din întreaga Eurapăa. Anchetatorii au recurs adesea la evocarea sentimentufoi naţional şi a pariotismului, mai ales în cazul arestaţilor de origine mic-burgheză,
cu accentuate sentimente naţional~aghi.are.
Cu toate că comuniştii Încă Liberi, aflind de aremări, au distrus ori au ascuns majoritatea însemna:rilor secrete, confidenţial,e, majori-tatea manifestelor, ziiarelor şi că,rţifor, cu
ocaziia percheziţi~lor o parte dintre acestea a ajuns în mîna deteocivilor, fumizîndu-le desmle
dovezi concrete. De exemplu, la Berenyi Emo din Cluj s-a găsit tipograf~a rotati1vă a Sera-etariaitului P.C. din nordul Transilv.am.iei împreună cu literele de plumb. Organele de urmăiri•re
au -confiscat Întreaga instalaţie a tipografiei ilegale şi mobilierul aparţinaitor (mese, scaune,
dufapuiri, pat). în a:l,tă parte s-au găsit cele două şapirografe şi maşina de scris ale Secretariatului Regi0111al, maşina de scris a Secretariatului Regional U.T.C., maşi111iJe de scris ale
Comiootelor Regionale Someş, Mureş, ale conducerilor locaLe din Sighetu! Marmaţiei şi Reghin.
Conducătorii mişcării comuniste din nordul Transilvaniei se arăta În raportul-sinteză al
Comandamentului Cennral de Urmărire al Jandarmeriei - , cu ajutorul mijloacelor tehnice
14

15

Kohn Hillel, mamt.Scrisul citat, p. 22.
Idtm, p. 10.
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mai sus mş1rate, an.1 editat o serie de broşuri ilegale comuniste, precum şi: ma1n.ifeste În limbiJe
română şi maghiară. Comitetele bănăţene şi transilvănene, cu ajutorul tipografiei rotative, au
edivat lunar caietele de agitaţie „Lupta de da6ă". Pe coperta acestora au figurare diferite titluri fictive; spre exemplu: nr. VIII din 1940 a avut ca titlu: ,,Timpuri noi", de Herczeg
rerenc 16.

In cursul

urmăririi secrete, apoi 311 celei deschise, au ajuns în mîna orgam:lor represive
materi,ale şi manifeste de partid: Manifestul Secretaria,tului P.C. din nordul
Transil.v-aniei elabornt în colaborare cu Secretariatul Regional În care s-a arătat ca proletariatul din nord-estul Transilvaniei, a'lipit la Ungaria, va continua lupta sub conducerea P.C.
din Ungari.a. De asemenea au ajuns în mîna lor manifestul „Poporul Trans~lvanean", apăruri:
În septembrie 1940 sub semnătura Comitetului Regional Someş al P.C.; manifestul „Proletari din toate ţările uniţi-vă", editat la Începutul lunii septembrie 1940 de către Comitetul
Regional Someş al P.C. şi răspîndit la 15 septembrie cu ocazia vizi1tei la Cluj ,a lui Horthy
!1Iik~6s; manifestul „Tineretul muncitor", editat de Secretariatul P.C. din Ungaria de răsărit,
în colaborare cu UTC din nordul Transilvaniei, difuzat la începutul lunii noiembrie; manifestul
,,Către to;i oamenii cinstiţi", elaborat de Secretariatul Regional din nordul Tr.ainsillvanici al
Fron mlui de Ajutorare şi Solidaritate, în colaborare cu Ajutorul Roşu, În decembrie 1940;
manifc:stul în limba română „Agricuiltori şi muncitori uniţi-vă", editact şi difuzat de Comi,tetul
Regional Cluj al P.C. în ianuarie şi februarie 1941; manifestul „Proletari din lumea Î:.1.treagă uniţi-vă", editat tot de Comitetul Raional Cluj al P.C., În ianuarie 1941; ,,Jos Cil răz
boiul" şi „Tovarăşi muncitori oprimaţi", semnat de Comitetul Raional Mureş al Secre-tariatului Regional din nordul Trans~lvaniei al P.C., difuzate În Secuime. Organele represive
h,-nhyste au mai găsit şi au confiscat următoarele ziare: numărul din ianuarie 1941 al ;,ublic:iţici Secretariatului Regional din nordul Transilvaniei al Frontului de Ajutorare şi Solidari1tate; numerele din iainuarie-februarie, aprilie 1941 ale ziarului „Maramureşul R:,5u" editat şi difuz2;t Începînd din februarie 1941 17 de către Secretairiatul Judeţeam dil!l Maramureş
al P.C. ,,În decursul urmăririlor deschise arată raportul-sinteză citat alături de mijloacele tehnice şi manifeste-broşuri, au fost confiscate numeroase cărţi, caiete şi îmemnări
comuniste, precum ~i suma de 1340 pengo 50 fileri. Toate acestea au slujLt scopurilor mişcării
i!q~ale comuni9te"1 3•
următoareie

Metodele de anchetă folosite în decursul cercetărilor deschise, operarea cu dovezi concrete, confiscate, confruntarea arestaţilor, teama, au pus la grea încercare rezistenţa fizică
şi psihică, precum şi convingerea ideologică-politică a arestaţilor. Unii, nesuportînd torturile:
fizice şi psihice, au divulgat adesea şi date importante; alţii, mai slabi, au devenit trădători.
Majormatea arestaţilor au iuportat însă eroic grelele încercări. Ace5tia nu şi-au renegat ideile
şi concepţiile politice. Comportarea curajoasă şi ~n,teligmtă a acestora, mai experimentaţi,
a avut un efect pozitiv asupra comportării tovarăşilor for. Comuniştii căliţi în lupt.de de
clasă au simţit şi În această situaţie grea că aparţin aceleiaşi armate şi în aceste vremuri
sîngoroase nu sînt singuri. Urmărirea deschisă, cu o durată de 11 săptămîni, a suferit un eşec
politic. Organele represive horthyste, cu m:,jloacele lor de •rorrură şi cu folosirea diferiitelor
manevre, nu au punu scoate declairaţiiJe aşteptaite de la marea majoritate a airestaţtlor, fapt
recunoscut chiar şi în raportul-sinteză citat. Iaită ce spunea raportul-s.initeză în această privinţă: ,,Cei suspecţi cu funcţii de răspundere, cu ocazia cercetărilor deschise şi în timpul
anchetei, s-au străduit să-ş.i prezinte ac,tivitatea din cadrul mi5drii sub o formă den,3/tlll'raită,
diferită de irealitate, prezentînd-o Într-o nuanţă cît mai
neînsemnată. In general, au în18 Raportul-sinteză citat,
17 Idem, p. 24-25.
18 Idem, p. 23.
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https://biblioteca-digitala.ro

591

PROCESELE ANTICOMUNISTE (1941-1944)

ccrcait sa-ş1 prezLnte acuvrtaitea ,revoluţionară ca pe o mLşcare burghezo-democraitică ... •, ,,Materiailrul tratati,velor de la Moscova nu a putut fi descopenit în Întxegime, deoarece interruaţi.i,
în spi!riwl conspi-ra,n,vităţii, au negait În unioon şi cu persevorenţă ... • 19 •
Cu ocazia ceroetărilor nord-'troosiJ.văneine deschise din 29 iunie 20 septembrie 1941,
organele reprefilve horithyste s-au ocupat de 1210 persoane, dintre caire 795 3IU fost acuzate pe
baza paragrafului III al Iegu prLvind apărairea securităţii statului şi a orînduiirii sociaile din
•na•rrie 1921. Dintre aceştia 139 au fost predaţi Tuiboo:alulu.i Mairelu.i Soait-Major, fiind acu1..~ti de trădare de patrie, 7 au fost predaţi Procuraturii Corpului de Armată din Cluj, iar
649 predaţi judecătoriilor şi tribunalelor civile. Restul au fost internaţi pînă la lămurirea
procedurii penade şi numai CÎţiva puşi În .JibertaJte. ,,Menţinerea În stare de detenţie a Îlllrtcrnatilor ar,aită r,a,pomtl-smreză ai! Comandamentului Centr,al de Urmăr~re al Jandairmeriei pînă la terminarea războiului este absolut necesară, dat fiind faptul că, În caz de punere În
libertate, ei şi-ar continua ,activitatea comunistă dovedită În decursul cercetărilor" 20 •
Urmărirea deschisă din 1941 efectuată pe teriiooriul nor<lului Ti:ransi.1vaniiei. a luat sfîrşit
la 20 septembrie, iar În ziua de 21 procurorul miifaar a!l Ma~lui Sta,t-Major Honvezi şi-a
făcut apariţia la Cluj. Cuvînrul agenţ~lor organelor de represiune horthyste a fosit preluat
de procurorii şi judecătorii rnilita.ri şi civili.

II Procesele victimelor

cercetărilor

deschise din 1941

Raportul-sintc.:ză aJ Comandamentului CentraJ de Urmărire al Jandarmeriei, probele
materiale c,.onfiscat.: În decursul cercetărilor deschise, procesele verbaJe de -Odle mai multe ori
fal5ifica1e şi stoarse cu forµ cu ocazia anchetelor au constituit baza rechizitoruulor judecă
toreşti mi:litaire şi civi~e prin oare s-a Început dovedirea „infidelităţii• acruzaţilor. Avînd în
vedere faptul că rechizitoriile judecătoreşti, Întocmiite de către procurori militairi sau civiJi,
in esenţă se aseamănă Între ele, vom prezenta sintetic principaJde constaitări şi acuzaţii cuprinse În acestea:
1) Incepînd cu 1920 pe teritoriul Tra1milvaniei a existat o mişca,re comooistă, organizată pe baza principiului organizatoric teritorial, care a aqionat în spiritul marxism-leninismului;
2) Scopul aicestei mişcări şi organizări, care şi-a continuat activitatea şi după Dictatul
de la Viena, a fost: nimicirea ou forţa, pe ca,le revoluţionară, a statului şi a oriînduirii socialiste existente; Îiar În cazu,! În speţă, cu ajutorul trupelor sovietice în ofensivă, după
care ar urma iinstaw-aire.a societăţii bazate pe domirnaţ,Î,a exclusivă a proletairiatuilui;
3) Organizarea, conspirarea şi acţÎil.llili!e mişcării au decurs în •totală conformitate cu
dispozîţiiunile Cominternului. Ea a cuprins mişcairea adrulţillor şi a tmeretu.lui, s-a folosi<t de
mişcările naţionale, iar pentru sprijinirea persoanelor ajunse în situaţie grea, a creat organizaţLa „Ajutorul Roşu•;

4) Legătura dinlire diferitele orgarn.izaţii, cu conducerea lor centrală, structura org,anului
superior şi a organdor inforioaire, dovedesc car,acterul organizat şi conştiient ail mişcării, a că
rei activ.itaite s-a desfăşurat atît pe linie poli<tică, cît şi sodală şi economică. ACC9t caraicter
al ei rezultă şi din dispoziţiunile date imediat după întoarcerea ddegaţiei trimise Ja
Moscova;

5) Unul dintre punctiele cele ma.i importante ale dispoziţiunilor date de Comintern a
fost concenrtrarea mumdoorimii indusnria:le În Pairtidul Socia'.1-Democra,t şi sindicatie, În cadrul
19 Raportul-sinteză
20

citat, p. 6, 26 şi 27.
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cărora fWlcţiile de conducere să fie deţinute de membrii panidudui comunist; infiuenţ.a.rea

a~ora, pen,iru ca, după terminarea rizboiiuJrui prin victoria trupelor sovJcmce, Partidu1 Social-Demoora t, caire va ajunge la putere pe cale .revoluţionari, sub conducerea comuniştilor,
să ră9toarnc orînduirea naţiÎonalistă şi să m,st;aureze dicta.mra proletariaitului;
6) PCllitru realizarea scopului 51.lS-mt'lll.ţionat, s-a. desfăşurat o amplă muncă de ag~taţi,e În
rîndurile acdor muncitori tr1ansilvăneni şi Împotriva conducărtorifor lor caire nu s-au în&eris
În Partidul Soda1-Democmt şi nici în sindicate, ci în ahe organizaţii, mai a,les În Centrul
Naţional de Muncă, pentcu scoaJterea ml\.llllcirorimii din atmosfera patriotică şi trarupunerea
ei pc un teren favorabil, pe cel a!l tSindicatelor socia!l-<lemocrate bazate pe imemaţionialism;
7) Pentru atinger~ scopului final, s-a recurs la metodele cele mai oportune şi eficiprun
ente: la dezvolira.rea şi .iJntens.iJicarea ~tmosferei revoluţionare generale, la agitarea toate mijloacele posibile - a populaţiei transilvănene, la in·t0nsificarea nemulţnmi1-ii faţă de
orînduirea de sta/I: şi socială existentă;
8) S-a =:iri·t În mod speci;a:1 cîşcigarea naţionaililtăţii române. ReaJizaTea aoestui lucru,
în anii de după Dictatul de la Viena, s-a preconizat prin formarea Comitetului Revoluţionar
Naţional

Român;

9) Pentru stimularea urii faţă de sistemul social exisrent şi faţă de clasele do:n,iamntc.
au încercat să folosească lucrările scriitorilor denumiţi „cercetători ai satului" şi revistele
,,Szabad Sz6", ,,Kelet nepe", redactate de aceştia.
10) In scopul organizării populaţiei săteşti s-a iniţiat formarea „Sindicatului muncitorilor agrari", respectiv a „Sindicarului muncitorilor forestieri", precum şi stabilir-~:i legă
turilor cu conducerea pe ţară a organelor acestora.
11) Una dintre metodele cele mai Însemnate, eficace şi periculoase folosire În vedere:i
atingerii scopului final revoluţionar - mai cu seamă datorită războiului - a fost eh.bor-a.rea
aşa-zisei „lini,i rni<Ltare" . . . Elaborarea ace~tei linii militare a preconizat pe de o pante
trimiterea comuniştilor la organizaţi~le de partid din localităţile unde erau dizlocate unităţile
militare re-spective precum şi obligarea membrilor de partid înrolaţi, să cî 1-.ige Încrederea superiorilor, obţinerea de grade militare, menţinerea continuă a atmosferei de revendicări cru
privire la aliment:iţie şi tratament medical, agitaţia neîntreruptă în vederea remedierii neajunsurilor, crcşt.:rea influenţei ,asupra camarazilor de luptă, folosirea influenţei cÎ;tiga,re în
vederea organiziirii camarazi,lor, formarea celulelor de partid În cadrul corpurilor de trupă,
cîşrigarca de partea mişcării a tuturor milira,rilor şi în ultimă instanţă a rutu~or formaţiu
ni:or militare din cadrul forţelor armate. Direcuivele date de partid au obligat În primul
rînd comuniştii În vederea atingerii scopului final revoluţionar, ca În caz de război Înt;re
Ung2.iria, Germania hitleristă şi URSS să refuze lupta, să treacă de partea trupelor sovietice
împreună cu tovară;ii influenţaţi, chiar cu preţul ucideri~ superiorilor care ar încerc.a să-i
oprească, apoi împreună cu trupele sovietice să con1:inue lupta Împotriva forţelor armate hilderiste şi ale a:liaţilor lor.
12) Metod.a generală şi permanentă a organizaţ1e1 comuniste a fost Îll1tensificarea ş1
dezvoltarea nemulţumirii generale şi, prin aceast:i, crearea unei atmosfere generatoare de
revoluţie. Forma ma,teriailiz.ată a acestei metode au constirui1t-o manifestele, revistele şi celelalte maiteriale de presă, ediuate pe de o pane de Comitetul Regional Clujean, irair pe de
altă parte de unele organe judeţene şi locale cu ajutorul mijloacelor tehnice de tipărire şi de
multiplicare care le-au stat la dispoziţie.
13) ,,Ajutorul ltoşu" nu a foS1t doar un org.m de ajutoraire a partidului comunist,
ea a contribui,t activ şi 1a crearea :aitmosferei prielniice şi 1la creşterea agi,uaţiei.
14} Organizaţia de tăneret a mers paralel cu organizaţia celor adulţi, a avut acela.şi
,cop, a folosit acol~i metode şi mijloa.ce, a stat sub a.ceeaş.i conducere centr,ală, ba mai
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mult, unele organe locale ale ambilor ,au prezen,tat o legătura şi colaborare aproape inseparabi11ă.

·
15) Orienta:rea organizaţiei şi-a aitiins punctul cwlmin:anit În perioada dedianşării irăzbo
iu.Iui Împotriv,a URSS - În lrunile mai şi, i,unie 1941. In această peirioadă toa,te org3I1izaţi~le
~ toţi membrii lor au primit dispoziţii deraiiiate ~ forme în vederea atingerii scopului apropiat, prin caire memb:rii de pa,nid îinrolaţi în arman:ă au fost obligaţi, b nesupunere, indisciplină, infidelitate, recurgere in caz de forţă majoră - la crimă, trecerea de partea
trupelor sovietice şi pa.rti,cipa•rea în co'l-aborare cu ele l.1a lupta împoeriva Germaniei hitleriste
şi aliaţiilor săi, i.i,r membrii neînrolaţi în armată, la acţiuni distrugătoare, violente, la
ascunderea SaJU distrugerea ar,ti.colefor de primă necesitaite, neî111deplini'l"ea obligaţiunilor de
m'll'llcă in vederea slăbiirii forţei de rezistenţă a ţ31l'i,i, spnJ1rurea (,lctivă a trupelor sov-ietice
aşreptate, mai aJes a paraşutiştiilor, penllru atingerea scopului di•rect !l"evoluţiiona:r, pentru
schimbarea orînduirii soci-ailc şi de s.tat 21 .
După cum se poate observa, rechizi•toriile judecătoreşti acuzau arestaţii nu numai
pentru acnvnatca şi comportarea lor faţă de regimu-I horthysto-fascist, dar şi pentru activitatea revoluţionară desfăşurată înaintea Dictatului de la Viena. 1n :tetele de acuzar-! se
sublinia faptul că mişcarea de s.tînga din nord-e~tuil Transilvaniei, În procesul de luptă Împotriva statului şi orînduiriii sociaile existente, a folosit şi .speculat situaţi,a ec0111omică grea a
ţării, iar în p!!ivinţa naţiol'lalităţi-lor a răspîndi,t zvonuri necorespunzătoare cu reafoatea.
Rechizirto:ri,i:le au pus un accent deosebit pe aşa-zisa „linie m~litară cu cele 12 puncte"
prin care au vrut să dovedească faptul că „-comuni)tii din Transilvania de nord ar fi primin
instruq:iuni de J.a Moscova În sensul ca, În cazu-I izbucnirii unui război ungairo-sovietic, să
sprijine prin toate mijloacele armata sovietică şi să slăbească armata maghiară prin acţiuni
de sabotaj şi alte mijloace duşmănoase ca: ocrntirea, ajutorarea partizanilor sovietici pre~7.1m
ş1 colaborarea cu aceştia" 22 .
Scopu1) principal al rechizitoriilor a fost demonstrarea calităţii de organizaţie straina
a parridldui comunist din nord-estul Transilvaniei, demonstrarea fapuului că este un pal"tid
care îşi organizează activitatea În conformitate cu dispoziţiunile Comint~rnului în vederea
răsturnării, cu ajutorul armatei sovietice, a orînduirii sociale existente şi instaurării dominaţiei
muncitorilor şi ţăraniilor săraci: a dictarurii proleta;ri-atului.
Scurt timp după tncheierea cercetărilor deschi,se, organele represive horthyste, cu ajutorul procedurii penale şi al organelor de procuratură, au Încercat aplicarea procedurii marţiale
împorriva lui Kohn HiiJlel şi Racz Gyu:la - secretari ai ComiteDului Regional d~ partid
din nord-estul T ransi lvaniei - cu scopul de a-i condamna cît mai mrînd posibi~ la moarte23. La Cluj procedura mairţiială nu s-a putut însă aplica din cauze judiciare24 şi politice. Exe1

1

21 A kolozsvari kiralyi iigyeszsegtol. 6541/23. K.ii. 1941 (De la Procuratura Regală
din Cluj), În Muzeul de istorie al Transilvaniei, nr. inv. C 368, p. 86-101.
22 Kohn HiHel, Istoricul procesului de la V ac. Din amintirile mele, la I.S.I.S.P.,
sectorul Cluj, p. 1.
3
~
Conform comunicării soţiei lui Racz Gyula, călăul şi ostaticu sa1 au şi sosit
la Oluj, ca după darea sentinţei capitale să treacă, eventual de îndată, J,a execuţie {Kohn
Hi!Lel, manuscrisul cit.).
24 Procurorul mi.Jitar l-a interogat pe Dr. Kohn Hillel mai ailes în ~egătură cu o scrisoare trimi~ă la Moscova. Dacă Kohn HiJ.lcl a.r fi recunoscut fo -rnrsul anchetei că a
trunis scrisoarea 'la Mo,scova 1,a 1 iulie 1941 sau după această da-tă, atunci nici el, mel
Racz Gyula nu ar fi scăpat de pedeapsa capi:tală, pe care o prevedea legea marţială i:rut1ra•tă
În vigoare Ia 1 iiulie 1941 Împotriva mişcării comuniste. Kohn HilleJ În5ă a susţinut cu
toată t31l'va şi a persi-stait a susţine că scrisoa•rea a fost ocrisă înainte de 1 ~t11Lie. ln conformitate 1:u legea citată, da.că cazu,l nu a fost predait Procumturiii în 24 sau 48 de ore după
descoperire, procurorul nu mai putea dispune predairea cazului Curţii marţi.aile. In asemenea
situaţie, cazul deS>CoperÎlt &a t11ansferat mstanţei civiile saJU mÎlliitarr-e obişnuite.
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cutarea celor doi conducători comunişti bine cunoscuţi, apl.icîndu-se procedura maTţială, ar
fi determinat indignarea nu numai în cadrul cercurilor democratice din ţară, ci şi În cele
progresiste de peste hota.re. Un asemenea risc nu şi-au putut asuma organele represive honhyste în lipsa unor dovezi şi probe de inculpare concludente. Mai tîrziu, În octombrie 1941,
organele represive au Încercat din nou aducerea lui Kohn Hillel şi a tovarăşilor săi celor mai
apropiaţi în faţa curţii marţiale, de dat:a aceasta la Budapesta. Cu ocazia ace.asta şeful
M.St.M. a vrurt să folosească împotriva conducătorilor comunişti declaraţia lui Molnar Elekes Janos, dată „DEF" -ului în Acăţari şi falsificată conform obiceiului organelor represive
horthyste. Această „declaraţie" arăta printre al,tele că la Întruni,rca de 111 SîngeorgiuJ de
Pădure din iunie 1941, Kohn Hillel ar fi trasat sarcini militare şi i-a promis lui Molmir
Elekes Janos că în cazul izbucnirii războiului sovieto-maghLa.r va trimite materiale explozive pentru a fi folosite la sabotaje. In acest sens, Molnar Elekes Janos, pentru J)'UIIlerea
În aplicare a aqiuniior de sabotaj, ar fi trebuit să organizeze un grup de acţirune din rîndul muncitori lor din Valea Mureş,ului 25 •
1

Această tentativă a organelor represive horrthyste a e~•at din nou În lipsa a suficienre
probe de culpabilitate ş-i dată fiind schimbarea sirnai;i::i operaţi'l.lniilor milirtare de pe fronot'Ul
antisovietic (înfrîngerile de la Rostov, Briansk şi Viasm:1, suferite de trupele hitleriste). La
30 dec.:mbrie 1941, Kohn 1-Iillel şi tovarăşii săi au fost tramportaţi la închisoarea Vac
de pe fosta ca:e Margit din Budapesta.
D:n şinui proceselor-.. monstru" a!le comumîtllor nord-trainsii:văn~ni,, prjmu•l a -fost
procesu·! .:dor „116", ţinut Între 10-13 martie 1942 Î111 sala ma.re a Închisorii Văc, În
fai;a Tribunalului MiJitar a1 Marelui Stat-Major. Acest proces al celor mai grav acuzaţi s-a
organizat pe baza legii de trădare a patriei din 1939 şi În cursuI procesului s-a aplicat
procl'dma mi;itară vailabilă În timp de război (îngreUll'area apărării, procedură accelerată
etc.). Procesul s-a ţinut cu uşile Închise, excluzînd orice publicitate şi ilnformare. La proces au
putut p:i.rticipa numai membri,i Tribunalului Mili,ta.r, apărarea şi garda.

Procesul a început prin citirea listei şi controlul prezenţei acuzaţ-ilor. A urmait expooerea r<:chizitoriu!t:i de către procu,rorul militar, apoi acuzaţii au fost conduşi afară, rămînînd
in ~;ilă numai acuzatul nr. 1: dr. Kohn HiJlel. In răspunsul său dat preşedintelui Proc:u.raturii Ivlilitar~, dr. Kohn HiHel a spus printre a:tele: ,,am Înţeles acuzarea, dair nu mă
simt vinovat, nu-mi regret faptele, mă d::.cl:u comunist din convingere, iar pentru faptele
mele îmi ast!m răspunderea în faţa Internaţionalei Comuniste". In continilliare, Kohn HiHel
:1 .accentuat: organizaţiile comuniste nord-transilvănene nu numai că nu au desfă~rat o acti\'itate antinaţioruaiă sau antipatriocică, ci dimpotrivă, au luptat pentru mdependenţa ţării,
pentru pace, libertatea naţională a poporului, Împot'I"ÎY'a războiului a111tirovietic 28 • După interogarea lui Kohn Hil:lel, au fost readuş-i în sa.Jă rînd pe rînd ceilalţi acuzaţi. Cu excepţiia
a 1-2 persoane, acuzaţii şi-au revocat mărturiile date „DEF" -uilui, declannd că au semnrait
procesele verbale numai sub influel!lţa insupof'tab~lelor torturi f.izicc şi psihice. AC'Uzaţ.ÎÎ şi-au
subliniat nev~novăţia, negînd faptul că ar fi desfăşurnt vreo activitate ilegală, deo:u-ece la
1 marcie 1941 P.C. din nordul Transilvaniei s-a dizolvat, susţinînd că au ,luptat pentru
pace şi pentru independenţa ţăirii 27 •
Kohn Hi:lăel, Istoricul procesului de la Viic. Din amintirile mele personale, p. 3-4.
Idem, p. 10.
27
La 1 ma11tie 1941 a venit la Guj Schonherz Zoltan, care, pe baza hotărîrii secretariatului central aJ P.C. din Ungaria, a comunicat dizolva.rea organa.aţiei nord-tiransi.Jvănene
a P.C. din cauza conspiraţiei defectuoa5e. Dar dizolvarea P.C. din nordul Transiilvaniei
s-a făcut cu scopu,! reorganizării ei pe baze conspi:mti-ve bune. Pe baza hotărn11ii a fo~
dizolvat şi secretari.arul regional nord-'lransilvănea.n.
25

26
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Primu!lui proces a:! comuniştilor nord-transilvăneni i-a fost caracter1!>t:1c faprul că toţi
acuzaţii, treptat, au dcvon~t acuzatori ai organdor represive horthyste. In currul desfăŞUII'ării.i

proce.su:ui, au izbucnit numeroase inci:dente Între acuzatori şi acuzaţi, fapt ce ,La un moment dat l-a determinat pe procuror să declare: ,,dacă şi În continuare va merge aşa [ se
referea la dc~făşurarca procesului - n.n.), În curînd ne vom putea schimba locmile; noi vom
aJUn[;e pe banca acuzaţ~!or, iar voi acuzaţii la masa preşedintelui"~ 8 • Sub influenţa atmosferei create 1n perio:ida procesului, precum şi pentru a pune c:tpăt incidentelor, preşedin
te-le Tribunalului I\fr'.itar a trebui t să renunţe la in.teorogarea manomlui principal Sz:ib6 IuJiana, care ar fi avut 9arcina de a 3!I7.lnca asupra acuzaţiilor „dreptatea", adică exit-tenţa
„dispoziţiunilor de război" (Lucru care mai tîrziu, la procesele civile din Budapesta şi Cluj
s-a şi făcut). Cealaltă surpriză a stîrnit-o declaraţia lui Molnar Elekes Jfoos, ca.re şi-a revocat deolaratiile anterioare date cu ocazia cercetărilor deschise În legătură cu „dispoziţiu
nile de Tăzboi", paraşutiştii sovietici şi materialele explozive 29 • În felul acesta, a eşuat tentativa procuraturii milj,tare a M.St.M., În vederea compromi•terii organizaţiei comuniste nordtransilvănene şi a bravilor săi luptători, folosind aj1.11torul. trădătorilor. Comportarea de neclintit a principali,lor acuzaţi comunişti, precum şi falimentul evidenot aJ manevrelor organelor de represiune hor,thyste au Hcut imposibilă condamnarea la moarte a principalilor
conducători comuni~ti nord-transilvăneni. Şeful Marelui Stat-Major i-a condamnat pe dr.
Kohn I--Iille! ~i Molnar Elekes Jfoos la Închisoare pe viată, iar pe cei!JaJţi acuzaţi la muncă
silnică pe 15 ani sau mai puţin.
·
1

Lanţul

proceseilor intenute comuniştiilor nord-transilvăneni, luptă,tori de frunte ai fordemocratice pent-:u drepturi civile şi ,libertăţi, pace ~i împotriva asupririi naţi,ona.Je şi
sociale, a continua:t În cursul anului 1943. Îmre 8 iiamuarie şi 12 februarie 1943, la Budapesta, în faţa „instanţei speciale" a Tribun:ilului din Cluj, s-a desfăşurat proceslll unui ah
grup de ce>munişti nord-transilvăneni arestaţi În 1941. La dezbaterile procesului s-a cautat
ca comuniş:ii din nord-estul Transilv:miei să fie înfieraţi cu acuzaţia de antipatriotism şi,
prin aplic,area unor pedepse grele, masele să fie îndepăortatc de la drumul lor democratic,
pe care ele păreau deja gata să-l urmeze. De aceea, prin pedepsele pronunţate În 12 februarie
1943 la TribunaJ'lll! zona:! Budapesta, chiar şi numai „acuzaţii principali" fură condamnaţi
la peste 70 ani de Închisoare. După uvef!tura proceselor-,,monstru", şi conform aceste~a, Î,n.tre
24 februarie 5 mai 194 3 s-a deschis procedll!I'a pena:lă împotriva a 664 comunişti maghiari, româoni şi de ahc naţionalităţi, arestaţi în judeţe'.e Mureş, Odorhei, Cluj, Satu Mare,
Bihor, Sălaj etc. Pomind de la principiwl că aducerea în faţa instanţei a celor 664 patrioti
slujeşte mai bine, ,,mai eficace", înfricoşării forţelor po.Jitice .Juptătoare pentru pace şi independentă şi „prelucrăriia maselor popuJ.are, ,s-a hotărît ţi,nerea următoarelor procese în oraşele mai mari din nord-estul Transilvaniei: la Cluj, Tîrgu-Mureş şi Satu Marc, în fap aşa
numirou:lui „Cons.iiliu aJ. celor cinci" de pe lîngă Tribunalele din locali•tătile respective. Astfel,
inccpînd din 24 februairie 1943, În faţa „Con5iliului celor cinci" al Tribun.aluJui din Cluj, în
decu~ de 4 săptămîni s-a desfăşurat procesll'l oelor 119 arestaţi din Cluj, Dej şi Bistriţa.
Acuzaţii, învinuiţi că „răscolesc revendicări naţi•onale
inexisoontc, ascut greaua situaţie
economică", În conformitate cu directivele primite de la organele centrale de repximare
horthyste au fost condamnaţi la ani grei de detenţiune. Sentinţa a fost pronl.l[lţa:tă În zill.ua
de 20 martie 1943.

ţe'.or

Ko~n Hi,L!el, lstoric~l_,Pro~esului 1e la V ac. J?in amintirile mele per!ona~e, p.
Schlll1lbarea compor,taru lw Molnar Elekes Janos s-a datora,t •tova!l'aşulu1 său
celulă Racz Gyul•a, care, În zid.ele premergătoare prooesul'llli, a reuşit să~l determine
Moln~r„ să_:~i revo~ m~mur!a f~să şi În felul acesta să-i salveze de pedeapsa capitală
tovaraşu sa1, dar ş1 pe s1ne msuş1.
28

29
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înue 30 manie - 22 aprilie 1943, la Tribunalul din Tîrgu-Mureş · s-a judecat procesul
a 186 de comuni.şti, din judeţele Mu,reş-Turda, Ci'UC, Trei-Scaune şi O<lorhci, unde de
asemenea s-au aplicat cu sfinţenie directivele centirale.
Aceleaşi principii au stat Ja baza procesului cdor 169 de

Marc,

Săl,aj şi

Bihor, care s-a

desfăşUJrat

acuzaţi din judeţele Satu
la Satu Mare, în perioada 5-26 mai 1943 30 •

llltimole 2 gropuri ale arestaţilor, cu ocazi,a cercetărilor deschise din 1941, au fost
aduse în faţa inst.rt1.ţci de Judecată la Sighet, în iulie 1943, ş:i la Cluj, În octombrie 1943.
La aceste procese, ca şi anterior În faţa Tribunalului Mili.rtar aJ M.St.M. de Ia
Vac, majorita;rea acuzaţilor au negat declaraţiiJc date sub presiunea aplicării unor metode
de anchetă brutaJe. Apărarea ~i menţinerea pozi\iei ferme a arestaţilor În cele mai multe
cazuri a fost muh îngreunată, adesea făcută imposibilă, datorită tirădării Iuilianei Szab631 •
„La 26 ianuarie 1943 - sublinia ulterior Kohn 1--I.illel - am fost transportat ,la Budapesta
ca să fiu audiat în procesul Szah6 Iul~ana şi Nemcs J6zsef. Cu ace.astă ocazie am dedaxat
ca nul procesul-verbal întocmit cu prilejul anchetelor de la So:nc5Clli, referindu-mă la rtocrtura
la care am fost supus. Cu ocazia confrumării mele cu Szabo Iu'.iana, am determinat-o să
recunoască fapnil că ·anchetatorul bestial al organe:or represive a W'1.llt să mă determine cu
pistolul în mină să dezvălui locul arhivei centrale a partidului 032 •
l\fo.rtori,i principali ai proceselor anticomuniste, în afară de Szabo Iuliana, au fost concercetărilor, ai anchetelor: ofiţeri, ofiţeri de jandarmerie, poliţişti şi detectivi.
La procesele desfăşurate )i mai ales la procesul principal acuzaţii au luat apărarea Pa.rtiduJui
Comunist, a lntemaţionalci Comuniste şi a mişcăr~lor revoluţionare am~fasciste. Majoritat~a acuzaţilor nu num:i..i că s-au apărat, ci au combătut cu tărie ,a,ce,a pol~tică care datorLtă
războiului antisovietic a creat ţării greu<tăţ.i imense, au apărrat alianţa naţionalităţi:lor dm
Transilvania şi au atras atenţia asupra sfîrşitului tragic previzibil al războiului dus împotriv,1 U.R.S.S.
ducătorii

Problcmek de căpetenie ale proceselor - în special ale procesului principal - au fost:
cawl delcgaţi~i trimise în U.R.S.S. şi cazul „liniei militare
Prin aceste două capete de
acuza.re Tribunalele honhyste au încercat să compromită mişcarea revoluţionară şi să demonstreze o pretimă activitate de trădare a patriei, dusă de comunişti, lnsă marea majoritate a luptătorilor comuni~ti a refuzat categoric şi a dezmmţit cu succes Învilnuirile în.şi
rate de procurori şi de „martorii" acuzăr~i. Astfel unul dintre membrii delegaţiei trimise la
MoscoY.1 a declar.ar cu fermitate că partidul comU1I1i:st şi mişc,airea comunistă a ţinut şi ţiru:
cont Întotdcau,na de interesele poporului, lucru pe care I-a constiaJta.t şi la Moscova. A arărrart
că toţi aceia cu care a stat de vorbă ca persoană particulară la Moscova au fost de pă
rere: ,, ... Între Ungaria şi URSS trebuie create irelaţii bune de colaborare; Umunea Sovietică nu are nici o pretenţie faţă de Ungaria şi prin restituirea steagurilor maghiare din
1848 33 a vrnt să-şi exprime respectul faţă de SC'llJtimentele de li'bertate a!le popoairelor din
Ungaria ... " 34 •
0

•

30
Szabad Sz6, din 30 şi 31 martie, 17 şi 23 aprilie 1943; Ellenzek, din 17 şi 28 februarie, 19 ma1rtie 1943; Nepszava, din 21 manie 1943.
31 Arhiva Institu1tului de istorie a panidului, Bu,ck,pe9ta, 651 f. li cs. Proces-verbal
încheiat la procesul principal, p. 425; cf. HoU6s Ervin, op. cit., p. 284.
32
Kohn HiUel, Căderea din 1941 (Someşeni), p. 125-126.
33
Atunci cînd muncitorii Budapestei au organizat manifestaţia din 24 mame 1941,
saJutîrud preluairea steagurwlor şi demonstr-înd pentru prieteni,a maghia.ro-soviet:ică, tooodată au
luat pou·ţie şi alăruri de solidari.tatea popoarelor şi egali1ta:tea în drepturi a naţionalităţilor
34
Arhiva Instiwtul,ui de istorie a partidufoi, 651 f. II. cs. Proces verbal, p. 402/409;
cf. Holl6s Erviln, op. cit., p. 285.
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In scopul propagandei aintisoV'letice, a:l intimidării mişcărilor de srînga şi al infl.uenţării
opiniei publice, organele horthyste aru. dait publicităţii o parte din materialele proceselor anrticomuniste nord-tramsilvănene. Iată ce scri,a cotidi,amtl clujean „B1lenzek" {Opoziţ,i:a) în ziua
de 12 noiembrie 1943, cu ocazia încheierii celui de ail doi!lea proces arnticomurn.im cLujean:
,,Sentinţa în

procesul comuniştilor nord-transilvăneni. Tribunalul a aplicat pedepse cu închisoare şi temniţă grea. Zece acuzaţi au fost achitaţi de culpă şi consecinţele ei. Cluj, 12
noiembrie. »Consilliul celor cinci« al Tribunawului clujean a pronunţat ieri senillÎnţa În prroccsul comunist nord-transi-lvănean. După cum v-am i,nformat, cazul acuzaţiilor in restanţă fată de cele 5 procese comuniste nord-transilvănene care au avut loc pînă acum a fost dezbă

tllt în cursul săptămînilor trecute de Consiliul special al ce.lor cinci de pe lingă T[ibunal ...
Dintre cei peste lGO de acuzaţi citaţi în faţa Tribunalului, s-au prezentat şi au fost judecaţi 66, din oare 4 au fost scutiţi de acuzaţii de către reprezentantul acuzării . . . instanţa
opri.nd procedura penală faţă de a~tia. La prrommţarea sentinţei de ieri, asupra celor 62
de acuzaţi, nu s-a prezentat Bojarn Pavel, de profesie lăcăouş, domiciliat în CLuj, str. Helsinki 21, penrtru caire Tribunalu,! a clriberait ordinul de urmărire şi de .airest,are3 5• Dintre ceilalţi
acuzaţi, 11 au fost condamnaţi la temniţă (2-7 ani), unul la Închisoare (1 -i.n şi 6 luni), 36 la
Închic.oare corecţionra:lă (5 luni 2 '3111i), 2 la. amendă (cî,te 100 pengo) şi un minor la
Închisoare corecţională (1 an şi 6 luni), 10 acuzaţi fiind achirtaţi de acuzaţie şir 1.llfmări·k
ei . . . Pentru justificarea sentinţei instanţa de judecată a prezentat gradul de vÎ,novăţie al
acuz,aţi1or, caTe.. . s-au organizat În celule comuniste, au desfăşurat o activirtate comunistă
pe C3iîe au continua't-o şi după cel de-a:l doiilea Dicrait de la Viena, pînă la descoperiJrea lor
de căiure oficialiităţi" (pag. 2).
In a,semenea Împrejurări s-au desfăşurat procesole militare şi civi:le ale comuniştiJ.or
nord-transilvăneni arestaţi În vara anului 1941 şi condamnaţi !ia privarea de libertate „pentru că În perioada domniei boierilor români au luptat pentru libertate, bunăstare, pămînt şi
pîine, pentru că se presupune că şi în lumea nouă ... trarns.irJ.vănenii vor lupta pentru li.bCTtate şi Împouriva hllÎ Horthy, ceea ce ar stiingheri expansiunea fascişti~or germani pe 1:eriitorinrl
TTansiilvaniei" 36 • Cercetărj,ie deschiise din 1941 şi procesek comuniste care le~au unnait şi>-aru
atins într-o anumită măsură scopul dorit de regizorii lor; au încetinit crisualizarea procesului
mi,şcării de mdependenţă şi au con-tribuirt la frîn~a dezvoltări-i acţinmillor antlifasci&te pe
teritoriul ,nocd-estului Transilvainuei.

III Un nou val de

arestări

pe teritoriul nord-estului Transilvaniei

Prin campania împotriva an,tifasciştifor din 1941 şi prin lanţul proceselor anti,comunistc ce au urmat, organele represi,ve horthyste au putut vremelnic paraliza, dair n-au reuşilt
să şi „lichideze" mişcarea de stînga din nord-estul Transilvaniei, lucru de altfel recunoscut
şi În raportul-sinteză al Coman<lamentului Central de Urmărire al Jan<larmeriei. ,,Incă în perioa,da cercetări!l.or au ieşiJt la iveală date - se poate ciiti În raporrul-sinteză - care dovedesc că
urmăririle nu aru anihilat totaa mi~a:rea comunistă, Întrucît sub conducerea celor afdiaţi în
35
La procesu;! celor „66" clujeni,, Pavel Bojan a fost acuzart pe baza alrirn. a) al paTagraf u:Lui I al legii Ill/1921, În conformiitate cu care „el ar fi desfăşurart activitate peruM'U
schimbarea cu forţa a sitamlrui şi orînduir,ii", dat fiind faptuJ că Dr. Kohn Hilld l-a Îru;ăir
cinat cu organizairea :!,iniei naţionale române şi concomitent a deveinit conducătorul Com~tetuLtii Naţional - Revoluţionar; În acelaşi timp, de la Kohn Hi,lleJ a primiit dirrective conform cărora ţăranii şi munciiuorii ,românii să fie organizaţi pe baze confesionaae şi bi•sericeşti,
pe de ·altă par,ve cooperaiti5~ şi, În sfîrşi!t, în cadrul sindicatelor legaile. La 12 noiembrie
1943, Pavel Bojan a trecUJt gr,arniţa la Feleac, .refugiindu-5e în România.
36 Kertesz ReZJSo, Erd~ly ( Ardealul), în rev,ista I ga:r. S:r.6 din 7 septembrie 1943.
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ilegalitate a L1at na.ştae o mişca.re nouă. Această mişcare continuă se bazează pe de o
parte pe cea de a doua garnÎtlllfă ilega:lă, iar pe de aiLtă pal"te pe iilegalişti ŞlJ pe organirz.aţii
rămase Încă nedescoperi,te" 37 •
Cu toa,te că cercetările deschise din 1941 şi evenimentele dramatice caire le-au urma•t
au furnizat organdor represive honhyste o serie de date, pe baza cărora acestea a/1.l da,t o
lovitură Însemnată mişcării, o parte din organizaţii nu puteau fi descoperi,re; ma i mulţi
conducători s-au retras în ilegalitate eviirîndu-şi arestarea şi au fost saJvate ~i unele poziţii
legale a.ile par,tiddui. In fcltd acesta din •toamna anului 1941 a reînceput concentrarea forţelor
revoluţionare, reînvi~rea organi,zaţiilor.
în timp ce comun:ştii arestaţi duceau în Închisoare şi în faµ tribunalelor o luptă eroică, J6zsa Bela şi a:lţii au trernt la sudarea firelor organizarorice rupte. În urma activităţii
lor, încernl cu Încetul, apa<ratul Partidului Comuniist şi Întreaga miş=e de stînga s-a regenerat. Şedinţa de reorganizare a Secretariatului Regional din nordul Transilvaniei paralizat În urma arestărilor în masă din 1941 s-a ţinut în luna ianuarie 1943, la Cluj. Această
şedinţă, precum şi şedinţele următoare ale Secretariatului Regional, au avut un rol determinant
În elaborarea liniei specifice nord-transillvănene a Partidului Comunist. Apreciind situaţi•a
politică şi I;li.Jitară generală, Secretariainil Regional sublinia: în faţa comunişti.Jar din nordul
T ransilvanici ~e ridică sarcina lămuririi maselor în sensul că Hitler şantajează cu problema
Transilvaniei atît Ungaria, cît şi România. Fasciştii germani, în scopul stoarcerii din partea
ambelor ţări a cit mai considerabile resurse umane şi materiale, promit T.ransi.Ivania ungurilor şi români'.or deopotrivă. In conformi,ta:te cu această linie politică a par,tidului. marufesrul
În limba ma;hiară şi limba română al Secretariatului reorganizat, ră~pîndit În lunile ianuarie-februarie 1943, informa opinia publică din nord-estul Transdvaniei în sensul că pră
buşirea dominaţiei hitleri.site va atrage după sine înmormînrare:i şi a aliaţi,'.or axei; tocmai
de aceea, singura cale a păcii este: rdaţii bune cu URSS, care şi-a asumat .p:irtea leului în
nimicirea nazismului; lupta Împotriva politicii de pieire a ţării promovată de Kallay şi colaboratorii ;ăi 38 •
Analizînd schimbările survenite în opinia populaţiei, Secretariatul Regiona l a dezbărut
posibilitatea grupării forţelor democratice. La şedinţa din ianuarie a Secretari.arului, precum
~i În manifestul ciita11:, a fost formu,lată in mod concret ideea con,'".Cntrării forţelor antifasci•ste.
Pe stindardul de luptă al acestei largi aliianţe democratice - se sublinia în manifest - v.i
trebui scrisă revendicarea înfăptuirii imediate a păcii separate, a realizării independenţei militare, a guvernului naţional, a drepturiilor sociaJe, a egalităţii în faţa legii, a consti•tuţiei
uzinale, a drepturilor naţionale şi a reformei agrare 39 •
Cu ocazia dezbaterii. problemelor organizatorice, Secretariaw,l Regional a luat în evidenţă forţele disponibile În uzinele clujene, în cadrul Partidului Sociail-Democrat, În sindicate, În ora.şele şi .satele nord-transilvănene şi a loot măsuri pentru sprijini•rea membrilor
Secretariatului şi activiştilor aflaţi în ilegalitate. J6zsa Bela a iniţiat reorganizarea aparatului tehnic aJ partidului, a făcut rost de maşini de scris - din~re care şi o maşină de scris
pentm redactarea manife!".tdor În limba română - şi a asigurat locuinţe ~legale care să facă
posibilă desfăşurarea nestingherită a muncii de pa.ITtid.
După reînfiinţarea Secreta.ria~ului Regional a început reînvierea organizaţiilor de par,tid
para:liute, înfăpruirea pract~că a concein,tTădi tuturor forţelor democratice. în vederea realizării fronmlui unic antifascist, partidul comunist a acordat o atenţi,e deosebi,tă activităţii desfăşurate în Panidul Social-Dcmocrait, În mi~a.Tea sindicală şi în Partidul Independent al Mici1

1

37

Raportul-sinteză

citat, p. 27.
Csatari Danicl, Elo hagyomanyok - elo nemzetkoz.iseg (Tradiţii
nalism viu), în Parttorteneti Kozlemenyek, nr. 3, din august 1968, p. 50.
39 Idem, p. 51, 52.
38
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lor Producători. Ca un exponent spir~tuaJ. al polhicii de front popuilar anirifaiscist, diin iniţia
tiva lui J6zsa B6!a a apărut la Cluj Juorarea 48-a.s Erdely (,,TransiJV'anra paşoptistă"). Redactorii cărţii, în mod caracteristic, au ales drept motto următoarea frază din Declar.aţia de
la Br.a.5ov a "lui Iosif Bem: ,,Unguri, saşi, români, daţi,-vă frăţe~e mîna, eJiimina~i orice ură
naţională şi veţi fi fericiţi!"
Secretaa-iarui! Regional din nordul Transilvaniei s-a ocupat În mod specia:! de atxagerea
maselor populMe româneşti şi Încadrarea lor în frontul comun de luptă. în a.cest &c0p încă
în iranuarie 1943 Secretari.atui Regional a făcut paşi în direcţia ~nfi.inţării unei organizaţii
democraitice româneşti legale. Astfd, delegaţii SecrotariiaJtului, precum şi prof. TeoW Vesc.ain
jun., Mihail Pop şi Nicolae Pojghi, studenţi în medicină, au participat ,la o consfătuire comună, unde s-a hotăr~t depistarea acelor democ,raţi români, cu care s-:1:r pUitea înfiinţa o
organnaţăe românească luptătoare pentru egalitatea în drepturi. Mun{ca de organizare a şi
începuit, avînd loc stabilÎlrea comaotelor, mai 31Jes În cercuri,le intelectuale clujene şi În :rîndurile ţăranilor organizaţi în cooperative. Tot mai mulţi români s-au ra!liat activităţii comUll'le chiar şi din rîndurile acelora pe oa.re politica de pasivitate i-a ţinut pînă atunci de o
parte4o.
In timp ce partidul comunist se afla În p1ină activitate pentru unirea Înrtr-<UI1 fronit
comun de luptă a tuturor forţelor democratice, antifasciste, a avut foc în vara anului 1943
amodizolvarea Cominternului, motw penrtrn care, ,,ca să uşureze constirtl.l!Îirea unei un~tăţi
naţionale largi şi combative", looul Partiduilui Comunist din Unga'fiia a fost preiluat de Partidul Păcii. Sa.rana de mare răspundere de a conduce aqiunea de făurire a organizaţiil!or noului pal'tid pe terirtorillll răpit vrenneln,îc României i-a revenit mi1i,tantu:lui comunist J6zsa
Bela.
Datoriită muncii pline de abnegaţie a comunÎ'ştilor şi a celorlailţi aintlÎif ascişti conduşi
de Secretariatul regional al PartiduJ.ui Păcii, cu toate mijloacele şi metodele teroriste folosiite
de fascismu,! horthyst afo.t cu nazismul gc:arman, În a doua jurnăllate a anului 1943 pe
teritoriul nordului Transilvaniei a Început să se simtă din nou prezenţa acelor forţe progresilSte care în cazlll! unor împrejurări politice corespunzătoare 3JI" fi putut deveni spriji.nud
unei schimbăiri radicaile. Din această caiuză guvernul dispune lichidarea Parcidulrui Păci~,
organizator şi îndrumător a:! mişcării democratice nord-tr,ansilvăinene În curs de dezvokMe
şi Întări,re pol~id. In felul acesta în sc:prembrie 1943 se roiau urmări:rti~e deschise pe teritor~ul
noro-estulrui Transilvaniei 41 •

De această dată conducerea urmăriTilor deschise noru-transilvănene a fost încredinţată
unui maăor de jandarmerie comandam a1 unei subdivi2:i,uni de jandarmerie, dar diri,jairea lor
în practică a ,revenit şi acum conducătorilor cercetărilor deschise din 1941. Sub conducerea
lor, detectivii sU1bu,nităţii de urmărilre -a jandarmeriei clujene s-au deplasat la Someşen,i, instalîndu-se În faimoasa incintă a inrterogatorii.Jor din 1941, din cazairma arti'leriei. Cu primcle
arestări clujene, organele represive nu au ajuns pînă În centrul mişcării 42 • Mijloacele de interogatoriu folosLte Împotriva arestaţilor (,în general identice celor folosi•te în 1941) au arătat
însă faptul că mercenarii re~mului horthyst vor să înainteze spre ţintă făiră cruţare. în zilele imedi,art următoare transportării de 1a Gluj Ia Soroksar (Ungariia) a primelor victime 43 ,
40

Idem, p. 72.
Vezi mai deta1ian: Csiairari Daniel, 1n vîltoarea wemii. - Relaţii româno-maghiare
între 1940-1945, p. 316-332.
42
P,mntre arestaţi erau: Halasz llon,a, Griinfeld Ilona, membri ai P.S.D.; Mihaly
R6:z.sa, care di,n 1935 a par,ticipait Ja mişcarea muncitorească.
43
Intre 28 aprilie - 30 iulie 1943 la Soroksar, str. Szent Laszlo 10 (fo vida notarului Bori), organele represive horthyste au desfăşurait cercetăriile deschise nr. 6, i-ar apoi
În t0amna anului 1943, cercetările deschise nr. 8.
41

https://biblioteca-digitala.ro

P. BUNTA

600

la 17 şi 18 ocrombrie, der.octivii jandarmeriei au a['CS'Oat 2 membri ai Secretlariarrului Regional care au fost anchetaţi la Someşeni prin folosirea aparatului de tratament electric inventat de agentul Juhasz Istvan. După acestea, copoii organelor represive i-au asaltat pe antifasciştii români şi pe militantul social-democrat Jorclaky Lajos, de la care au crezut că pot
obţine informaţiille necesare compromiterii Partidului Soci.ail-Democra,r. în noaptea de 18
spre 19 octombrie au fost arestaţi: Mihai1l Pop, Nicolae Pojghi şi 2 sm.rdenţi, ioc tînăTUI
Teofil Vcscan le-a scăpat 44 • Pînă la sfîrşiml lunii OQtOmbrie număirul arest.aµlor a crescut
considerabil. ,,De cîteva zile, în fabricile şi mahalalek clujene s,e diOOl.lltă ou conster~ scria la 28 octombrie 1943 J6zsa Bela, încă în hbertate, În scrisoarea adresată lui M.ik6
lmre, deputat în Parlamentul ungar -, că de la un timp încoace dispar misterios extrem de
mu:he persoane, ma.ghiaui, români, evrei deopotrivă. La întrebarea; unde sîm ei, se aduc vorbe
despre camera de tortură din Someşeni, unde oamenii sînt torturaţi cu o barbarie mai înjositoare decît cea din evul mediu. Se vorbeşte că aceşti oameni vor pace. Dau pe acest motiv
ar putea fi arestată Întreaga populaţie, pentru că nu există ţăran, muncitor sau cetăţean
care să nu dorească pacea!" 45 Între timp, la 15 octombrie, a fost arestat Jordaky Lajos,
pe care la 8 noiembrie organele represive, sub presiunea politică a opiniei publice, au fost
nevoite să îl pună în libertate 46 •

In vederea extinderii urmăririlor deschise şi pentru exploatarea posibilităţillor poliitice
oferite de aceasta, şef ul poliţiei politice îl trimiite la Someşeni pe conducătorul unui ~up
de detectivi, care a preluat dirijarea În continuaire a cercetărilor deschise. în conformiiute
cu dispoziţiunile sale, organele represive a,u continuat aresuarea membri-lor Panidului Sociia.1Democrat şi ai sindicatelor, ţinuţi deja sub supraveghere. La 9 noiembrie au fost arestaţi
mai mulţi muncitori croitori, conducerea sindicatelor şi Braun R6zsi, membră În Comitetul
clujean al Partidului, însă nu au fost uitaţi nici comuniştii ţinuţi sub supraveghere încă din
vremea cercetărilor deschise din 1941. La 14 noiembrie 1943, copoi-i organelor represive horthyste au reuşit să-l _aresteze pe J6zsa Bela, membru al Secretariatului Regional al Partidului
Co:nunist Nord-Transilvănean. Acesta, lega;t în lanţuri, a fost imediat transportat la Someşeni spre a fi anchetat cu cele mai barbare mijloace. Ca.lăii au făcut totul pentru a scoaite
de la el numele membrilor Partidului Păcii din nord-estul Transilvaniei. Strădania lor a fost
Însă zadarnică. J6zsa Bela a rezistat ne-clintit, ca o stîncă, în camera de tortură a copoilor
honhyşti dornici de răzbunare; nu a trădat Partidul Comunist şi nici clasa munciw::i.rc din
care se trăgea, a rămas fidd ideilor pentru care şi-a sacrificat Întreaga viaţă. Pentru a protesta Împotriva metodelor barbare ale anchetatorilor, a initrait În greva foamei. Slăbit şi
distrus fiziceşte de torrurile bestiale şi din cauza grevei foamei, a fost transportat la spital.
Acest fapt a adus pentru el Încercări noi, şi mai grele. Dat fiind fapwl că la spital a continuat greva foamei, detectivul Dede Marton a mcercat să-i deschidă gura cu ajutorul unei
bare de metal, rupîndu-i 2 dinţi şi rănindu-i grav gingia. Imediait după aceaisra, au introdus
cu forţa în gura lui Jozsa Bela un tub de cauciuc care a ajuns în traheea victimei, iar mîncarea vărsată prin tub a pătruns în plămînii lui. După aceasta, În stare extrem de gravă,
tl;t În Lmţuri, l-au dus la Someşeni, crezînd că acolo vor putea stoarce de la el datele sperate. Nădejdile lor fură În~ă jadarnice. J6zsa Bela, care vorbea Întotdeauna cu cel mai mare
44 Teofi.l Vescan junior, aurind de arestări, la 23 octombrie 1943, prin Feleac, s-a
refugiat În România.
45
Scrisoarea l.li!J.ui munc~tor a,nonim (J.B.) către un deputat (M.I.), vezi: Jordaky Lajos,
f 6zsa Bela, Poli,tikai Konyvkiad6, BucureŞ't.i, 1978, p. 223.
46
La apelul direct al lui J6zsa Bela s-au făcut intervenţii pentru eliberarea MestaţiJor
- la guvern de către reprezentanţii Partidului Ardelean în persoana lui Teleki B6la şi
Demeter Bela; la organele locaJe: M.ikc5 Imre şi Viita Sandor; la prefectuJ clujean: Bruder
Ferenc şi Kethly Anna; Ia Ministerul de interne: soţia lui Jordaky Lajos şi Marosan Gyorgy.
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wraj şi însufleţire despre lumea nouă care se va naşte, oairc: mobiliza cu fermă convinge1c
masele la luptă Împotriva asupririi sociale şi naţionale, a ştiut să tacă. în sta~e conştientă
~au semiconştientă, a răspuns la întrebarea anchetatorilor doar cu un singur cuvînt: NU!
1n noaptea de 22 spre 23 noiembrie: 1943, în agonie, J6zsa Bela a rostit încă o dată cîteva
cuvi.nte aproape inimdigibile. A vorbit despre o paui.e ,Jj!beră În oare oamenii vor ttăi În
pace şi fericire. ,,Victoria va fi a noastră ... numai a noastră poate ii ... numai a noastră"
a şopot sacadat, dar înd perceptibil 47 . Apoi a 1amuţit, pierzîndu-şi forţele. Inima lui cur.1jaasă
.)i nobiilă a încetat să mai baită. In acest fel, călăii organelor represive horthyste l-au exterminat pe acel comunist, pe acel erou al clasei muncitoare care a avut o în.credere necl.intiită
în sosirea Jumii noi, cînd „aidieriJe" istoriei vor flutura şi deasupra Transilvaniei victoriosul
steag al libertăţii, egalităţii, frăţiei, al viitorului mai bun al omenirii al socialismului.
Cu toate că atitudinea statornică şi moartea eroică a lui Jozsa Bela a contr-~at planurile organelor represive honhyste, nu le-a determinat să nu mai continue cercetările deschise
cu obbşnuitele mijloace. La consfătuirea din 23 noiembrie 1943 a Centrului de Apărare a
Statiu:lui s-a făcut bilanţul cercetărilor deschiiSc: de la Soroksar şi Someşeni (la prima fiind
arc.scaii 69, iar la cea de a doua 43 de oameni), iar la urmă au dispus extinderea urmăririlor
deschise şi asupra cclorl:alte oraşe şi Iocautăţi din nord-estul Trans.iilvaniei. De la sfîrşi,rul
lui noiembrie 1943 :m fost arestate din nou zeci de persoane din duj, Oradea, Marghi,ta,
Dej, Satu Mare, Baia Marc. Arestările au fost extinse şi asupra unor formaţiuni militare:
Compania 110/5, de unde au fost ridicate mai multe persoane, fiind transportate la Somcşeni43. între scopurile vizare cu această ocazie, ,un loc important l-a ocupat şi de iace:J.Stă
daită problema compromi•terii organizaţiilor PartudUJlui Social-Democrat. Dovada acestui fapt
o constituie arestarea mai multor membri ai Partidu•lui Social-Democrat şi a unor conducători
de
sindicate.
Partidul
Social-Democrat
şi
ma1
multe
personalităţi
marcante, ca spre exemplu Bajcsy-Zsilinszky Endre, au protestat împotriva acestor
noi :acţiuni ale organelor represive 49 . în faţa revoltei opiniei publice democrate, în unele
cazuri organele represive honhyste au fost nevoiite să cedeze. Astfel, fa 17 decembrie ele
au pus-o în libertate pe J6zsa Maria (văduva lui J6zsa Bela), iar la 23 decembrie pe alţi
trei .arestaţi, din Oradea şi Satu Mare.
Cu toate că, din cea de a doua jumătate a fonii decembrie 194 3, Comandamennil a
propus încetarea cercetărilor desichise, detectivii mai fac o tentativă de compromitere a
PainidulUJi Soci.ad-Democrat. La finde Jurui ianuru-ie 1944 ei îl arestează pe Wolf Sandor,
secretar a:l organizaţiei Partiduilui Soci.al-Democrat din Cluj şi continuă urmărirea lui Suto
Lajos, intrat în ilegafoate.
Actul de Încheiere a cercetărilor deschise din 1943 pe teritoriul nord-estului Transilvaniei l-a constituit Consfătuirea din 1 februarie 1944 a Centrului de Apă.nare a Statului, care
a oon9tatat că Grupul din Someşeni s-a ocupat de 128 persoane, d~Ilitlre ca.re 70 a1U :rămas în
arc9tlll Grupului 50 •
In continuare, ca ş1 cu ocaua cercetărilor deschise din 1941, procesele verbale de
urmanre şi celelalte acte de cercetare Întocmite de organele represive au fost predate Procuraturii Regale. Procesul, şi de această dată, s-a ţinut cu uşi•le închise, fără nici o publici47 I. Mincu şi A. Simion, ]6zsa Bela, Bucureşti, 1971, p. 83.
43 Csatarii Daruid, op. cit., p. 329.
49 „Nu trebuie ... să spun - scria Bajcsy-Zsili11JSzky Bndre
soa:rea _din 13 de.cembrie - ce părere am despre această prigoană,
impotnva celor ma.i buni maghiiari. Şi eu voi face tot posibilul
grabni-c acestor prigoane."
50
Magyar szabadsâgharcosok a fasizmus ellen (Luptătorii
împotriva fascismului), Budapc:st, 1966, p. 229-230.
https://biblioteca-digitala.ro

lui Jordaky Lajos în scnca:re în mod ci,udait e dusă
să se pUJllă capăt cî.t maii
maghiari pentru libertate

P. BUNTA

602

tate, pentru că scopuil principa.l nu a fost nici acum informarea poilitiică a opiniei publice,
ci nimicirea fizică a comunnştFlor şi a a:ltor antifascişti.
Prigoanra. necruţătoa'!"e Împotriva luptătorilor comlllnişti şi alror antifasci~ti din nord-esrul
Transilvaniei nu a putut pune capăt luptelor pe viaţă şi pe moarte dintre „viteji" şi eroi.
In spatele „vitejilor" a stat Întregul apara.t de represiune al starului horthy9t, ia.r eroi.i anonimi au avut ca sprijin masele muncitoare, făuritoare ale istoriei şi creatoare ale unei lumi
noi. Deznodămîmul luptelor a fost dat de istorie şi de data aceasta - ca intotdeauna În
decursul milenii,Jor; lumea aristocraţ;iei şi a capi,ta.JişriJor a apus pe veci şi în Jocu:l ei a
:ipărut socia.1ismu1 lumea nouă a maselor muncitoare conduse de comunişti. Impă;rţ;ixea
temporară a T ransilvanici În două a luat sfîrşit; românii, maghiarii, germami, evreii şi
celelalte nationalităţî, membre active ale marii familii a României sociaJiste, sub conducerea
Partidului Comunisit Român, edifică astăzi societatea sociiaJistă multilaitcral dezvoltată În patria
comun:i.
PETRU BUNT.-!

DIE VON DEN HORTI--IYSTISCHEN BEHORDEN, GEGEN DIE
KOl\1MUNISTEN AUS DEM NORDEN SIEBENBORGENS ANGESTRENGTEN
PROZESSE (1941-1944)
(Z usammen f assung)
Aufgrund

vc:roffenrli,chten und archivalischen Unterl.agern untersucht der Verdrei Probleme: clic gegen Kommunisten und andenn fomschr~ttliche
Krăifte gcrichtcte Terrorkampagne, die 1941 eingeleitetcn Ermittelungen und die cler b:!hordlichen Enqucte von 1943 folgenden, den Kommunisten angestremgten Prozessen.
Es wird dokumental'isch belegt, class das infolge des Wiener Diktats vom JO August
1940 im Norden Siebenbiirgens eingesetzte honhysti.sch-fa.schistische Regime iiber einen organisienen und erprobten Repressionsapparat verfiigte, dossen bed'crmendsten Se.itenkrăfte die
politische Polizei, die Gendarmerie und das 2. Biiro mnerhalb des Grossoo Generalstabs die
Untersti.itzt:ng einc<; Spinngewebes von Sraatsorganen rund offendichen lnstiitutionen genos~n.
Im Rahmen cler Kommunisten- und Antifaschiiaenverfolgung und der geg'.::11. die naoon:i,Je
Befreiungsbewegung gerichteten Massnahmen gesta:ltetc sich eine rege Zusa.mmenairbeit mit
den zustăndigen Behorden anderer Lănder, insbesondere miit denen Hitlerdeutschlands. Griindlich vorbereitet lei.tete man im Sommer 1941 aus Someşeni (bei Klausenburg) die sogen,anntcn
,,offenen Unter.'.uchungen" cin. Die Untersuchungoo dehnten si•ch aU!f J.ange Dauer.
Die im Leutraum 29. Juni - 20. Septemoor 1941 ausgefiihrten Untem.ochungen grossen
Umfangs umfasm.11 1210 Personen, von denen 795 aufgrund des Gesctzes aus dem Jahre
1921 iiber die Verteidigung der Staatssicherheit urui cler Sozialordnung angeklagt werden.
139 Personen wurden dem Gerichtshof des Grosscn Generalstaben iibertragen und wegen
\/arerlandsverra,t angcklagt, 7 der Staatsanwaltschaft des Armeekorps Klausenburg und 649
dem zivilen Gaicht. Die monstrosen Prozesse cler Jahren 1942/43 wurden in Budapost (Vac).
Klausenburg, Tîrgu-Mureş, Sathmar und Sighetu Marmaţiei abgehalten. Die Mehrheit cler
Angeklagten verneinte die unter Terronnethoden erreichten Aussagen, dennoch wurden ihnen
Strafen zwischen fiinf Monaiten und lebenislănglichem s,chweren Kerker verhă!ngt.
Die amikommunistischen Repressalien und die Kette antifaschistischer Prozesse hemrnten
nur voriibcrgehend die linksgerichtete Bewegung. In der zweiten Hălftc de~ Jahres 1943
verstărkte sich ihre Tătigkei,t, so class im Norden Sicbenbiirgens die Verfolgungen wiederaufgenommen wurden. Der Kommunistenfiihrer J6Z1Sa Bela W'l.lrde todl~ch missha:nd.elt. Anlăsslich einer Be.ratung beim Zennrum fiir Staatsverteidigung von Someşeni vom 1 Feber 1944
wurdc festgesteliI.t, class die Untersuchungsgruppe Someşeni ,sich mit 128 Personen befosste,
von denen 70 00,ter H11.ft blieben. Die Gcrichtsdebanen fanden hinter geochlossenen Ttiren
statt. Die Offentlichkeit wurde nicht benachrichtigt, ihr Hauptzweck war die physische
Vernichtung cler Kommunisten und Antifas,chisten.
fut die Befreiung Siebenbiirgens im Verbriiderten Kampf cler rumanischen und
rowjetischen Armee bra.chte die schonungslosen Verfolgungen zu Ende.
L:~ser
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TRATATIVE ŞI CONTACTE ALE GUVERNULUI ŞI
BURGHEZIEI ROMÂNE PENTRU IEŞIREA DIN RAZBOIUL
DUS ALA TURI DE GERMANIA HITLERISTA

Situaţia de la sfîrşitul anuh1i 194 2 şi Începutul anului 1943 era dominată de victorii.le
armatei sovietice pe frontul răsăritean, de succesele obţinure de armatde a1I1glo-amcricane În
nordul Africii şi de mişcarta de rezistenţă care lua amploare În Belgia, Olanda, Norvegia,
Franţa, Cehoslovaci-a, Polonia, Iugoolavja, Albania, Grecia, precum şi În Româru·a, Bulga.rwa,
I tailia şi chiar În Germania.
In ianuairie 1943, a avut Ioc În Albania, ou centrul la Tiirana, o puternică demonstraţie Împo~riva ocupanţ~lor fascişti 1 • In Belgia, sedi·ul ge~tapoului din Bruxelles a fost
at.acat În plină zi de patrioţj 2 • In Cehoslovacia, locu:iitorii unui Întreg ca.rtier din Praga au
deteriorat automatele telefonice, căs.1ţele poşta.le ale naziştilor 3 • În Grecia a avut loc, în
7.iu,a de 25 martie 1943, o puternică manifestaţie, ca,re s-a Închci..1t cu ciocnirj sîngaroa.sc
intre manifestanţi şi uup~le de ocupaţie fasciste. In Iugoslavi", arm:tta de parti?ani, condusă de comunişti, dădea lovituri puternice ocupanţilor. Mişcarea de rezi,stenţă era În creş
tere În România, Bulgairi:a, ltali.a şi chi.a.r în Germania. La sf.îrşirul lunii martie au avat
loc mari tulburări în· unde oraşe i,ta,licne. In zitta de 25 martie 1943, la Mii!ano, muncitorii
an încetat Lucrul, ca semn de protest Împotriva războiu.lui şi a djctaturii f arniste. A ~tfol că,
maşina de război hiitleri.stă primea lovituri puternice atît pe front, cît ş1 1,n interior.
In România mi~m~ea de rezistenţă creştea, cuprinzînd pătu,1,i tot mai largi ale diverselor clase sociale. Chiar acea parte a burgheziei care, În anii 1940-1941, mersese alămri
de puterile Axei, a Început să-şi dea seama că puterea milita.că şi polutiocă a Germanici
intra,;e pe fă~aşuJ prăbu5irii i•remediabile.
înfrîngeri1le suferiitc În a doua jumătate a anului 194 2 şi în prima jumătate a anului
1943 de Germania şi aliaţii săi a,u adîncit criza politică şi militairă din ac~stc state, au
zdnmcinat speranţele într-o victorlÎ.e mil.ita.ră asupra Un~unii Sovietice. ,,Şefii de ~tat şi
guvern ai Ungariei şi României se arată în lucrarea „StalÎlngrad. Ri-sse im Biindnes
au recunoscut pe faţă d ofensiva ger1942/1943, apărută la Freiburg, R.F.G., 1975 mană din vara lui 1942, în care-şi puseseră multe speranţe, nu numai că a eşuat, dar
ini1iativa pe frontul de est a trecut de partea armatei roşii". În continuaire autorul scrie:
,.Recll!l1oaşterea acestui fapt l-a determinat pe HoDthy şi pe m:irc5a.\ul Antonescu să-şi revizuila.Scă linia politică". Simaţia militară de pe fronturi a determinat forţele sociiale din
Români.a, care au mers alături de puterile Axei Împotriva U.R.S.S. în iunie 1941, să înceapă
să caute o ieşire din această situaţie. Antonescu se arată în lucrarea citată mai sus „a fost nevoiit să caute căi şi mijloace pentru a eviit1a consecinţele ce s-ar fi puttLt abate
ampra ţării lui de pe urma im~nentei înfrîngeni".
încă În toamna anului 1941, Mihai Antonescu, Împreună cu Bova Sooppa, ministrul
Italiei la Bucureşti, au l•ansat ideea unei „axe latine" din care să facă parte ItaJiia, Franţa,
1

Arhiva Ministerului Afa,ceri.Jor Externe (în continuare: A:MAE), fond 71/România,
f. 4.
Ibidem.
Idem, fiLa 231.

dcw.14" 319,
2
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Spania, Porougalia şi România. în acolra.şi an, Mwha~ Antonescu, mini~J de externe al
României, dorea să reînvie Mica înţelegere, înloruind Iugoslav~a cu Croaţia şi Cehoslovacia
ou Slovacia4 • S-a proiectat de asemenea gruparea sub conducerea V.aiticanuJuii a unor ~ate
neu'tre ca Spania, Por-tugailia, Elveţia, Suedia, împotrWa Germaniei şi a U.R.S.S. în condiţiile de la sfîrşirul anului 1941, toate ac:e9te încercări au eşuat. S-au înrrepruns a,qiuni şi pc
lingă guvernul francez de la Vichy În scopul st:abil1'fii unor legături prin Franţa cu guvernul Ang:liei şi S.U.A. 5 •
Priintr-o scriooare din 22 noiembrie 1941, Mi.ni,sterul de Externe al Români.oi dădea
instrucţiuni legaţiilor române din străinătate să St1Sţină În convorbirile ilor „cu diferite
personalităţi conducătoare sau la Ministerul Afacerilor Străine, că guvernul iromân comideră ca foarite util tlin contact politic cu puterille mici şi mijlocii. Corn;iderăm esenţi:al o
acţiune din vreme a puterilor mici şi mijlocii pentru studier~a şi găsirea de pe acum de
formule comune şi a se propune so:Juiii proprii pentru momentul cînd man-ile putM vor
pur.ea să decidă asupra fenomenelor definitive ale păcii" 6 • Acea.stă scrisoare a fost \J!I1 fel
de diifectivă pe baz.a căreia s-au făcut sondaje în diferite capi,r.alc ale ţărilor neutre În
scopul luării de contacte cu guverne!~ Angliei şi Statelor Vnite ale Americii. În clllrsul
anului 1942 diplomaţia :românească a urmăr,~t să conviingă aceste guverne că România nu
se a:fla În război cu ţările lor, că ca era dispusă ca cu ajutoruJI lor să i.asă onorobnl din
conf!ict 7 • Atît guvernul CÎrt şi opoziţia burgheză română a tatonat pc cele ma.i diverse canale
să intre în legătură cu aliaţii apuseni şi să obţină garanţii Împotriva Uniunii Sovietice.
Guvemwl român dorea să-l atragă şi pe Mussolini în sprij.iinul ţelurilor saile, de a obţine
o pace separată.
Pentru această idee, ministrul de externe român cîştigase pe reprezenrtan,ttL! guverm..nlui
fascist italian În România, Bova Scoppa, care încă în toamna anului 194 2 a făcut În acest
sens propuneri lui Giano, ministrul de externe al Italiei. Jn decembrie 1942, ginerele dictatorului italian gîndea că Berlinul ar face bine dacă ar da o atenţie mai mare acţiunilor
Sl!Spootc de la Bucureşu.
La începuml anului 1943, ci ~i-a schimbat brusc părerea şi se folosea de rapoa1ri1.de
pc care 1,= primea de la Burureşti pentru a-J convinge pe Mussolini că „o nouă ori.eruua.re
a pofaicii itaJi::ne, UJrmărind -scopuri independente de cele ale Reichuilui, se impune" 8•
Reîntors din Germania, unde Împreună cu Ion Antonescu făcuse o vizită lui Hitler
În zilc''.e de 1O şi 11 ianuarie 1943, Mihai Antonescu a avut o convorbire cu ministrul plenipotenţiar italian la Bucur~ti, în curslll! cărei,a ambii au căzut de acord că penitru lt:alia şi
Român~a a.r fo fost oporitun să iasă din război. La 15 ianuarie 1943, Bova Scoppa, oare
fusese chemat la Roma, a prezentat o lungă dare de seamă ministrului său de externe în
care a descris în amănunt convorbirea pe ca.re a avut-o cu vicepreşedinr.de Consi'liuJ'lhi de
miniştiri al României, cu privire la necesiita.1:ea pentru ltaliia, ca şi pen1:ru România, ,,de a
se lua contact ou ailiaţii" 9 • Raporml lui Bova Scoppa asupra convorbirii avu,te a rost prezentat de Ciano lui Mu'5'SOlini În ziua de 20 ianuarie 1943. Ciooo a atras aunţiia soaruh1i
său asupra faptuJui că şi halia trebuia să stabilească contacte directe ou aln.aţii occidon.tali.
Este rurprinzăto.u-c poziţ~a ,lui Gano, mai cu seamă că îniairute cu puţine ziJe adQpnase
o cu rotu:l ahă poziţie faţă de reorien,tarea ce devenea acum probabilă a politticii externe
4

Gh. Ba,rbu,l, Memorial Antonescu, Paris, 1953, p. 183.
Ibidem.
6 Arhiva Insvirouwlui de studii i'9toiuce şi sociial-po.Jin.ice de pe
coruUÎffllare: AISISP), fond 9, dosair 1 120, f. 68.
7 Ibidem.
8
AMAE, forul 71/R, dosar 319, f. 21.
9 Maxime Mooone,
drame des fo,ts sattllits, p. 124.
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româneşti, cu toa11:e că reounoştea clar cauzele ei: ,,daică ofensiva rusă n-ar

fi avlllt 19\lCces,
nu s-ar fi întîmpJ,at roaire .ace~" 10 • MU5SOlini a ;respins propunerea româncaocă, ferm conv;im că trupele germaine puteau să depăşească criza de pe fro111tul de est. La Confooi.n~a de
la Casablanca clin ianuarie 1943, repraentanţii AngJie.i şi S.U.A. au hotărît c:1piitul~ea
Germaniei şi a aliaţilor ei fără condiţii. Mihai Antonescu a Întrebat guvernul englez: ,,dacă
acceptăm acest l'UCnu, in faţa .cui, unde şi cum rtirebuie să-o focem?". El a mai spu,s: ,,dacă
o forţă britainică a;r apare în apropierea României", ea nu va fotîmpi,na rezistenţă, ci i se
va oferi co1abOTairca imedi.a:tă. Ministem;l de externe al Angliei a COITIIUnicat guvernului
sovietic, arăn:înd că soviieti,cii erau aceia care trebuiau să hotărască în pnivinţa capiitulă.rii.
Guvernu.I sov~etic a răspuns că nu era vOlfba de un negociator senios saiu iimpor.tant: s.1
nu se dea nici UJn ră~plLills. Mirusterul de exrernc a comunicat imcdiiat la Anlkara că lui
Mihai Antonescu nu trebuie să i, se dea nici un răspuns. în legărură cu aceasta, lia data
de 20 i.anua,nie 1943, Ciamo nota În „JumaJul" său că el s-a folosiit de ocaziia propunerii
românqti pentru a supune socrului s:iu Întreaga problemă a continuării 11"ăzboiului. Prima
r::.aqie a lui Mussolini a fost de a spune că germanii erau Încă departe de a fi Îjlvinş,i,
dar a ascultat cu atenţie şi n-a· fărut nici o obiccQie, nici chî,ax atunci cînd Ci:ano a venit
cu ideea că „Guvernul f.aisoist ar trebui să stabi'1,ească un contact direct cu a:lila.ţii" 11 • ln
mai puţin de trei săptămîni Gano a fost demis din funiqia sa de către MUJSsolini şi, cînd
l-a văzut mai cir1iu pc nova Scoppa, În iu.ni-:: 1943, i-a declarat că mot~vul că.cler.ii sale
în rusgraţ;ie a fost faptrul că a susţinut propunerea românească.
Văzînd că Mussolini

este refractar propuner,i,lor sale, Mihai Antonescu şi-a îoorept1at
spre Vaticain prin nunţiu,l papal de la Berna, ca'fe făcuse declaraţii În care aJirrma
că ~ exisna o ocaziie favorabilă de a se relua convorbirile cu priivvre la pa.oe. Aceste declaraţii el le-a făcut ministrului român la Bem.a la Începurul lunii februar,ie 12 • Viz,iita lui
Chu.rchiJ:l În Turcia şi Înrtîlnirea de l1a Ad.ana la sifîrşirrul lunii ialll\JlaT~e 1943 cu conducă
torii poli1tici şi mili:ta'fi turci a dat speranţe burgheziei române i111tr-o debarcare angloamericană În Bak.ani. În urma convorbirilor de la Adana (31 .ianuarie 1943) guvernul llllil'C
n-a mai avut ,î,ncreder~ într-un sprijin bri.tanic şi a renunţat de .a fi pentru un moment
punătorul de ruvîrut .ail României. Dar sondajele continuaiu prin Madrid şi Berna. în luna
martie 1943 miinism-uJ. României la Madrid a viiz~tiart o ·serie de ambasadori şi miniŞtri acreditaţii În Spania, prin,tre oare pe reprezentanţii Argerutinei, Frainţei, Po11ruga,;liei, Fim.lamelei,
Turciei, VauicanuJ.uă, a în convorbiri,le av,ute au încercat să le demonstreze că: ,,Germainia
nu mai poa,te cîşciga războiul" şi că Hi•tler era „gat.a de pace şi consimte să se înţeleagă
cu englezii şi ,amerioainiia 13 • La Lisabona, Victor Cădere ,Încerca să i,ntre în legăitură cu
ambasadorul bri'tanÎX: de ·acolo 14 •
atenţâa

După

cum irel,aitează Gh. Bairbua, fosirul secretiar aJI. lui Mihai Anotone50U, acesta din
,,socotii momeruuuil propice pentru aqiu,ne. Cu cea ma.i frumoasă caJigrnfie dactilogr.afole er.a,u excluse de la ,redactarea acestui document secret - a trernt să scrie un hmg
memoruu adresat lui von Ribbent:rop. Mihai ArutoneSC'll enumera toate contJJcrole Lu.atc sau
propuse ,neut.rilor şi, în special cu Spania, POITtu~alia şi Turcia. El ruga insi,stent Rcichul
să-i încredinţeze m~silllnea de a traita ru anglo-saxonii . . . . .. Prumul care Luă cunoşti111ţă
de acest document fu von Killamger. Bl îl examină cu a.tenţie şi se decl,;uă de a1eord. Incurajat, Mihai An,tonesou ,redactă un al doiftea memoriu. Fu Încredinţa:t lui Ki.U.inger; el con-

urmă

10
11

11!
18

1"

British Policy in South-East Europe, în The Second World W ar, 1976, p. 227.
Al. Gret:z.i.aaru, The Lost Opport'Unity, London, 1957, p. 91.
Gh. BairbuJ, op. cit., p. 184.
AISISP, fond 9, dosar 1 120, f. 29.
Gh. Barbu.I, op. cit., p. 181.
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ţinea

propuneri ~~cretie. MarqaJul trebuia la momen.rul potnv'11t să disa~te cu Hitler" 15 •
ln urn1a convorbirilor furrnnoas:: care au avut loc În p,a:lainul Klessheim de lîngă SaJzburg
(Austr:.a) În ziJl~le de 12 şi U apr,ilie 1943, H.itler i~a repro~at lui Anmnc:5eu că „La
inccpnt1~l lunii martie sosi prin Tu.reia Ja Berlin o informaţiie că în Româniia se conturează
o <.'.i.<-:·Jrdic înrre politica curţii care tinde spre ieşirea din război şi politica m.a:rcşalruilui
ca.re vrea să rămînă cred;ncios liniei de pînă arnm. Vicepreşedintele Mihai Antonescu ar
înc'.ina caitegoric spr:: po:irica cercurilor curţii" 16 • În continua:-e H•it:lor reproşa că „răul
cel mai mare s-a ÎntÎmpht in manie cînd la reîntoarcerea de la Bucureşti la Madrid a
ambasadorului Dimi1trcscu, ;;cesta a dat pri!~j la multe vorbării În corpul diplomatic de
acolo. Dimiitrescu a vizitat 0 scrie Întreagă de ambasadori şi mini:ştri plenipotenţiari alCl"edir.aţi la Madrid ... Da-că Român~1 n-ar fi astăzi o ţară mai mult sau mai puţin OCUJpan:ă
ar -trebui să ia în considcra\ie o pace separaită" 17 • Hitler i-a atras aitenţia hui Antonescu că,
din iniurmaţ~ile pc care le detinea, ,,ambas1dorii români în capimJe!e neutre mantfestă În
i;cn~r.-d o vi-e activitate în sprijin:J unor 9t:răduinte de pace" 18 •

~In urma dezastmlu.i s.:frrit de trupele germano-italiepe în Tunisia (mru 1943) Mihai
Antonescu considera că e un moment favor,ab~l de a relua legănl.l!fa cu Mussolini, pentru
a-l rnnvinge de necesi!natea un~i aqiuni diplomJJtice comune în 9eopw dc-spriai.de:rii din
.dianţa cu Germania. Bova Scoppa, m!nistrul Italiei la Bucure~ti, a plecat la Ro:na la
,!"ir~iitd lunii mai 1943 şi la 5 iunie a prezentat mÎln.isttul~ de externe fascist un memoriu
în c:vre scri.1. Între aJtde: ,,Oamenii c..uc au faţă de popoarele lor o rcsponsabi:!.itate, pot
fi Înţeleşi şi, în sfîrşit, justiiJicati, dacă forţe şi e:emente imponderabi•le 1111ternin pen'!TU pierderea războiului, însă nu vor fi nici ju9uifica\i, nici Înţeleşi şi nici iertaţi de istorie dacă
amnci cînd mai este încă timp, scapă acea ocazie politică, destinată să ofere posibilităţi de
saJvarc"tn. Memoriul a fost adus la cunoŞtinţă lui Mussolmi, care i-a comunicat lui BoV'a
S,·oppa prin ministrul de externe că ,,c,gre de acord cu Mihai An•tonescu în numeroase puncte
din memoriu, dar că este prematur incă să Înceapă o acţiune diplomatică. El vrea ,să ma:i
a~•tcptc două luni. Se gîndeşre să negocie7.,e cînd sÎ,tuaţi:a mihtară va fi mai bună. în orice
caz, vrea să vadă p.: Mihai Antonescu" 20 •
Imediat după căderea lui Mussolini, Mihai Antonescu a adresat un apel ministruilui

J~ cxt:.-me al gun-rnului Ba.doglio, În care se 5Pt1n-::.a prî,mrc alte'.e ,, ... Eu consider a f,i în
inkrc,u, It'aliei şi al nostru de a închina destinele noastre şi împreună să ieşim d1111nr-o
~:rna1ie În care ne-a adus tragedia even:mcntelor. Anglia şi Sta•tele Uni,te n-au in'telfes să
ai;raYezc sima~ia din llalcaini. Dacă acţionăm prompt, putem să-i punem pe germaini în
fap unui fapt Împliai.i1t" 21 • Noul ministru de externe ÎtaLiian a răspuns, :Ia 30 iu,Jie 1943,
:vaziv şi în mod evident că nu voia să 9e angajeze şi În numde Româruiei faţă de angloamcricani, care stăteau ferm pe poziţiia „c,apirtulăriii necondiţionra!te•. Dea:ltfol, la 19 arugust
1943, cînd reprezenoanml Italiei a di.sirutat la Lisabona cu reprezentanţii anglo...americani,
ai:c5tia aveau împuternicirea să nu di9Cute nimic aloceva decât capi,truilairea necondiţionată a
J..ah·i.
15
16

Gh. Bairbul, op. cit., p. 186.
Insemniaire aiwpra convorbirii
1943 ora 5 după amiază. Politischos
111 AISISP, fond XIII, dos. 1 263, f.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
10
Renato Bova Scoppa, Pace
20
Gh. Barbu!, op. cit., p. 197;
19-18, p. 11 a.
2 1 Al. Cretzi•anu, op. cit., p. 91.

dintre Hiltller ~ Antonescu J.ia K.lessheim, în 12 a,pri.Jre
An:hiv des Ausw. Amt. Bomt, dos. 16, f. 25 (fotocopia
99.
imposibilă, R.osenber et Se!Jer, Toriai.o, 1946, p. 98.
vezi şi Bova Scoppa., Colloqui con dur dittatori, Torino,
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Victoriile a.a-ma.tei soVJence de la Kursk-Orel di,n vara anllliui 1943, ieşiirea I,uaJ•iei din
creştcrna mişcării de rezist::rnţă în Europa zdruncinau din temelii regimul fasciist din
Euiropa. In Danemarca partidn.cl comun-ist se afla în frun.tea a 50 OOO de r~srenţi 22 ; mi-ş
carea de partizani condusă de Paniduil Comunist din Iugoslavia număra Ia sfîrşi1 rul anului
1943 un sfert de miJion de oamerui. 23 ; re?#tenţa greacă avea mai mult de 20 mii de o.1meni
(august 1943), iar la începutul airmlui 19H depăşea 50 de ITllli de pa,ruizani 24 ; În Albania,
pan~drul co;nun~t se afla în frurntea mişcării eliberării naţionale care ouprindea mii de
oameni. în dectmbri~ 1943, a avut loc În Însăşi Capitala Reichului, la Berlin, o puternică
demonstraţie aniihideristă 25 care s-a terminat cu executarea a cîteva sute de muncitori. Guvernul hit;eriist a dtuta,t s3. motiveze că au fost Împuşcaţi nişte muncitori străini niemt~lţu
miţ:~ ;_ Mişcarea de rezistenţă era în pliină ascensiune şi În România. Maşina de dzboi f asei-stă era măcinată firă cruţare. ln acea.-,:ă atmosfer:'i, dominată de ofensiva armate.i sovietice, la ministerul de ext.e!l11e aJ României se iau măsuri În sensul imensificăPii taitonărifor
guvernelor ang:o-americane, În vederea ie\irii din război. Se conta pe o debaircaire angloamericană în Balcani. La Ankara a fosit trimis În septembrie 1943 Al. Cretzuanu, iar la
Stockholm, F. C. Nanu27 , cu indicaţii precise de a sonda ieşiroa României din război. In
acelaşi timp continuau tatonările la Berna, Madrid, Liaabona. In raporuul său din 1 noiembri~ 1943, ministrnl Germaniei la Bucurc~ti informa mini·sterul de externe aJ BerlinuJui:
.. '~ văd~şte că România Încearcă să se asigure cît mai mult faţă de anglo-ameriicani" 28 •
Axă,

La conferinţa de la Quebec (august 1943) s-a hotărÎt să nu aibă loc o i:ntervenţie
a aliaţilor În Balcani. În octombrie 1943, la Conferinţa de l:a Moscova, h caire
au panicipat A. Eden, Cordell Hull ~i J\1olotov, s-a hotărîit ca orice propunere de pace
să se adreseze oelor trei principali aliaţi: Anglia, S.U.A. şi U.R.S.S. Ca 1.1rn1are, guvernul
britanic a adresait guvernului antonesci•an un mesaj prin ca-re îi făcea •OWlOSCUJt că „Guvernul
majestăţii sale nu poa.te lua În consideraţie propunerile guvemului, că, aceste propuneri s..::;
fie fărute În acdaşi timp guvernelor S.U.A. şi U.R.S.S. Aceste propuneri trebUIÎesc făcute
sub formă de ofePte prin emisari autorizaţi, să semneze . o capi,tulare fără condiţii faţă de cei
trei principali aJiaf, oTice alt aranjament nu va pllltea f.i util pentru noi" 29 •

mi·Litară

Problema ieşiTii din război cu spri,jinuJ anglo~ameri.cani.lor a preocupat to,a,te guvernele
statelor satelite a:le Germanici. Guv=ul maghiair condus de Mikl6s KalJ.ay, încă din
maNiie 1942, a dus prin miniştrii plenipotenţiairi de Ia Berna, Li-;abona, Stockholm traitative cu scopul de a ajurnge la o Înţelegere concretă cu reprezentanţii britanici şi americani,
cu care au venit În contact.
IeşiTea din ali,anţa cu Germania frămînta şi guvernul bulgar, care, la fel ca cel ungair,
dorea să-şi păstreze avantajele teritoriale cîşoigate în anii războwLui. După marea victorie
de la Stali!llgrad, monarhia şi cercuri:le guvernante burgheze din Bulga.riia au concep1.11t Wl
plan de scoatere a Bulgariei din alianţa cu Ge.rman:Îia, cu ajutor anglo~american. în sep-

AMAE, fond 71/1939, E 9, fi.la 185, vezi şi AJ. CTetziianu, op. cit., p. 97.
AMAE, fond 71/R, dosair 40, f. 268.
24 Idem, dosar 319, f. 325.
25 Politioches Archiv des Ausw. funt. Bonn, dos. 15 (fotocopia în AISISP, fond XIII,
dosair 1 332, f. 44 ).
26 Idem.
27 Nanu a sosi.t La 30 ,sieptembrie 1943 ,la Stockholm. Cînd Nanu şi~a luait rămaJS bun,
Ion Anrone.9c:u a declarat: ,,să le spuineţii cdor irneresaţi în ,această priviinţă, că eu l-am informat pe HÎJtder că !l1lll va fi tras ni!oi un glonte asupra trupelor bri~anice şi arnerilcane în
cazuJ. cînd acestea işi vor face apariţiÎla. În Românra." (F. C. Nanu, p. 238).
28 Politi~hes Archiv des Ausw. Amt. Bonn, dos. 15 (fotocopia în AISISP, fond XIII,
dos. 1 333).
29 Maxime MouTi.ne, op. cit., p. 136.
22
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tembric 1943, Ion Cristu, ministru român În Bulgaria, raport.a că: ,,În ultimele C-Îteva
luni a pr,imit indicaţii tot mai numeroa~ din partea ministrului afacerifor externe aJ. Bulgariei, referitoairc la o aqiunc comună bulga,ro-română, penrtru a scăpa de domi00;ţia hitleristă"30.

Pentru 1e5u-ea din ali.ranµ cu Germania guvertul autonescian a conlucrat şi cu guvernul
ungu condus de Killay. Astfel, la 10 noiembrie 1943, prin ÎJn.termediu;J serviiiciru.ilui secret
polonez, ,,reprezentanţii maghia:·i şi români s-au înuîlnit În comun cu foruri anglo-americane
la Lisabona J.a tratative prdimin3!re privind pa,cea separată care urmează să fie încheiată
pînă Ia 15 decembrie" 31 . Din par,oca României a parti,cipat !,a tmtative Dimi,trie Borş, cons11ier juridic pe lingă preşedinţia Con5iliului de Mi.ni.ştri. Ministrul Germaniei la Bucure~i,
În r.1.poritul său dÎIIl 22 noiembrie 1943, asigura ministerul de externe al Reichului că tr<lltativclc a,u avut loc, da.r că el era foarte surpri11iS de „faptul conlucrării României cu Ungaria"32. Se paire însă că trataitivele erau conduse de un grup româno-'l.l!llga.r care se Înţelesese
1ă aqioneze în comun.
Guvernele englez şi american nu acordau nici o atenţie stăruinţelor micilor state de
a ie)i din alianţa cu Germania cu sprijinul lor. Ele cereau capitularea necondiţionată conform Înţelegerii de la Casab!anca din ianuarie 1943. Ambasadorul ameni,can Ca:r1ton Hayes
îi <ledara personal lui Scarlat Grigoriu, secretarul kgaţiei române, la 14 noiembr.ie 1943, că
,,Mihai Antonesou să transmită guvernului S.U.A. o declaraţie formală de capitulare necondiţionată. După care ofiţeri superiori români, ru depline puteri, vor trebui să meargă, prin
Turcia şi Eg.ipt, ,la cartierul general aili3!t, din zona M.edi.terană, unde vor putea m.cu1ta
în secret măsurile mi:liitare practice ce vor •t:rebui luat~ îrutr-un moment cînd vor clecick
al~aţii" 33 . La 20 decembrie 1943, i s-a trimi.s răspuns ambasadorului american că minist:ruil
de externe „va semna un asemenea document dacă două condiţii vor fi p.nimite. O debarcare a aliaţilor care va avea loc În Ba:Lcani 34 , îndreptată către Români.a, şi, T'lllrCia să mtre
111 război alături de aliiaţii."3 5 •
La 31 i:a.nuair,ie 1944, cu aprobarea lui I. Antonescu, s-a trimis :la Washington un mesaj
în care, printre altele, se arăta: ,,ln situaţia acruaJă politică şi militară, o coLaboriare a
României cu a,!iaţ,ii depinde de garanţiile pol~tice pen,trU viitor şi de sigmainţa în circumstanţele actuale. Nu se poate cerc României să imirte Iualia, dilll care ar rezuilta sigur o
ocupaţje mili 1 tairă germană -u.rma,tă apoi de o ocupaţie 5ovietid. România nu face război
ou MMea Briitaniic şi S.U.A., cînd trupde engleze şi ameriicane vor sosi la Dua1ăre eilc nu
se vor -lovi de trupele române•3 6•
Tatonări În vederea Încheierii unei păci separate cu anglo-<americanii se făceau atît
de români, C.Ît şi chiar de anumite cercuri germane. DÎIIltr-o circulairă a lui Ribbentrop adresată ministrului său din Românita, rerultă că la 20 decembrie 1943 a avut Joc o convorbire

30 Ibidem.
31 Politisches Archiv des Ausw. Amt. Bonn, dosar 15 {fotoropi:a în AISISP, fond XIII,
do!ar 1 333, f. 5).
:,z Idem, fiila 13.
33 Al. Cretzianu, op. cit., p. 117.
31 Hotăirurue conferinţei „Triirlenta•, ţinută la W01Shington în mail 1943, au fost: confirmate la conferinţa „Qu,adront" de la Quebec din august 1943, unde s-a oonvertit Ja o operaţie În sudul Franţei. Chu.rchiH a stăruit, chiiar şi după Quebec, Îlnltir-o acţn,une de a dopksa
roaite forţ.ele disponi,bile în ItiaJfui, ilar ele acalo în BaJoană, în scopwl ele ,a awage Tuoc.iia În
război. La conferinţa de ,La Teheran din 28 noiembrie 2 decembrie 1943, s-a hotărit defwti·v să nu aibă loc o debaircare anglo--wmiriciană în sud-est'llll Europei. Ca aJtla~e varianta
proplllSă de Chuin:h.i.11 a căzut.
35 Maxime Mourine, op. cit., p. 137.
36 Ibidem.
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între Mihai Antonescu şi KiUinger. Cu această ocazie IGllinger ar fi exprimat aniumirtlC
ginduri ale ministerului de externe, şi anume că Germania era gata de pace, că: ,,Faţă de
posibiJ~tăţi,le unui nou atac german, oferim condiţii oare vor saitisfoce Anglă-a. R.enooţăm
la flona de război şi la flota comercială, care pe măriile Jumii ar constittui un element de
riva1iitate Împotriva Angliei. Nu avem revendicări colonirue" 37 • Ribbentrop era iiri11at că
despre conţinutul acestei discuţii a a:f.lat .reprezentan1ruil Tuxciei 1a Butnireş•ti.

In convorbiriJe pe caire le-'3 aVUJt cu ambasaidoruJ american Johnson, la sfirşi,ml lunii
noi.embrie 1943, F. C. Nanu, miniistrUJl României la Stockholm, şi-a dat ,seama de zădărni
ci.rea unor Încercări, de a ocol,i guvernul sovietic, deoarrece John,son nu se abătea de Ja
dispoziţia snrictă să nu trateze cu reprezentanţii puteriJor inamice, ci numai să ,n,aru;llllltă
propunerile acestora cu pri,v~re la caipitu:larea fără condiţii.
în toaIDl!la anuJui 1943 au loc şi primele contacte ale reprczenit:anţilor români cu cei
ai guvemuJui sovietic. In ziua de 21 decembrie 1943 a veniJt: 1'a miinistr,UJI României de la
St0ckho-lm un ziarist bulga[' pe nume Gora:noff, ca.re îi făcuse deja pe La mi,jlocul lunii
noiembrie unele propuneri vagi, şi i-a spus că guvernul sovieuc ar dori să intre în conitiact
cu reprezen,tanţi ai guvernului român, pentru a căruta !Împreună o posibilitate de a plliT1e
capăt duşmăniei. între ele. Gu ·toate că nu avea ni.ci un fel de instrucţiuni cu privire la
legătura cu sovietele, Nanu s-a decis •la 24 decembrie, după un nou demers ail lui Goranoff,
să se angajeze pe acest drum.
La 25 decembrie 1943, ataşatrul de presă sovietic Spichrnschi s-a prezentat la locuinţa
l-a Întrebat dacă are puteri depline penrru a negocia şi dacă are
propuneri de făcut38 • Nanu a informat miinisteml de externe român.

p:1.rticuliară a lui Na111ru şi

La 1 ia.nuairie 1944, a sosi;t la Sllockholm Gh. Barbu!, cu -instrucţiuni verba:le, şi i-a
spus lui Nanu să ducă discuţii În spiritul celor pe ca:re le ducea la Madrid ministrul
român IOU ambasa.dorul S.U.A. Carlton Hyes. In nota sa informativă din 4 ianuarie 1944,
n.n.) după sosi,rea mea, interGh. Barbu! susţine: ,,A doua zi (adică 2 ianuar.re 1944 mediaruJ legaţiei sovietice s-a prezentat iarăşi la dl. ministru Nanu spunîndu-i că Ambasada
rusă este informată de sosirea curierului şi că înnreabă dacă are vreo comunicaTe de făcut.
La care dl. mi11„iist11u Nanu a r~puns că fiind anul nou nu a purut încă vorbi cu curierul,
dar că Într-o zi-două va aviza dacă i111Strucţiuni.Je de la BucurcŞ't'i cuprind o comumoare
pentru Lega~a sovietică. După îndelungate discuţii cu dl. ministru Nanu, s-a orgainizat
ÎntîJnirea. d-sale cu dl. Simonov, înJSărcinaitu1l cu afaceri sovietice" 39 •
În urma acestei discuţii, ministrul român a propus guvernului antonescuan că „este
de părere mai ales acum, cînd este cerit că nrupele soviet~oe vor fi ,acelea care vor atinge
mai îmîi teritorii.ul României, i3!T o debarc3['C nu s-ar putea face pînă în vară şi că ~ se
pare că aceais.a nu se va face în Balcani, că legătwia cu sovietele este bine de menţinut" 40 •

La 17 ian.UJarie 1944, Mihai Anoonescu i-a cerut lui Nanu să IIlU mai întreprindă alţi
p~1 in cadrul aice!;tor ·traita:tive şi astfel contaictele secrete româno-sovietiice au fost si6tate.
În Înţelegere cu liderii paI11iidelor burgheze Maniu şi Brăuanu, guvernul antonesci·ain
a hota.rit să trimită la Londra pe Barbu Ştirrbey, pentru a duce trataitive secrete cu guvernul
englez. La 1 februarie 1944, guvern'llil bri,tanic i.--a comu1I1icat lui Gretzianu, mi111,isorul României la Ankara, că numai Ia Gairo aiu loc convorbiri Îirutrc reprezcrutanţii celor •ru-ei mari
pll!teri ali:ate; oa unna.re, Ja 1 mar,tie 1944, Barrbu Şt~rbey a părăsiit Români'a din însărcina-rea
37

Ibidem.

38
39

AISISP, fond 9, dosair 1 120, f. 141.
Idem, fifa 148.
Idem, fila 149.
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lui Maniu şi Brăti,anu cu aprob3JI'ea lui Antonescu şi s-a îndreptat prin Turcia spre Cairo.
Un marc număr de ziare au publica:t ample articole despre călători•a lui Ştirr-bey la Cairo.
La 17 mar,tie 1944 a aV'Ut loc la Cairo pri= di6Cuţie a lui Barbu Ştirbey cu reprezentanţii ce:or urci mari putori. La şedinţă au pa:rticipan: Lord Moyns miniistrul Marii
Ilrî,tanii - , Steel, consilier poLi,tic al Ministerului de externe bri"taniic, l\1ac Veagh, ambasador S.U.A., Sbrautz, consilier S.U.A., Novikov, ambasador U.R.S.S., Gold, consilier sovietic, l,t.-col. Masrerson, secretar şi prinţUl Barbu Ştirbey. Lordul Moyns, deschizînd şe
dinţa, l-a Întirebac pe Ştim-bey d~ îl reprezintă pe Mmi.u sau pe Ion Amitonescu. Ştirbey
a răspuns că este reprezentantiu.l lui Maniiu. Nu-l reprezintă pe Antonescu, dar cunoaşte
punctul de vedere al acestuia. Lordul Moyns l-a mai Întrebat pe Ştirbey, ce părere arc
o;:ioziţia cu privire la capitularea necondiţilOnată a României.
Răspwisul lui Ştirbey a fost că opoziţia nu se poarte angaja decît numai după ce va
fi răsrumat guvernu.I. ,,In cazu.I unei capitulări necondiţionate în a,cest moment, aJCeasta
ar trebui să fie făC:\.lltă de Antonescu". Ambasadorul sovietic a pus o ser.ie de Întrebări
printre care şi aceea că, ,,Antonescu el însuşi n-ar putea fi convins să înm-eprindă o acţiune
împotriva Germaniei, la care Ştirbey a răspuns afiirmativu 41 •
In 1.impul tiratativelor, Ştirbey a precizat că opoziţia din Romania şi-a coordonat
aqiunile sale cu cele întreprinse de Antonescu În scopul scoaterii României diin război. Opoziţi.a cer;! din partea aliaţilor o garanţie în ceea ce priveşte independenp. %atului rnmân şi
r::~unoa~terea revendicărilor României asupra Transilvaniei.
După victoriile armar.ei sovietice din martie 1944 şi ocuparea miliitară a UngaJI1iei de
.: im: Germania hideristă (19 martie 1944), Ion Antonescu a fost chemat 1a Carrtierul general
.i.l lui Hitler penUlU a reafirma hotărîrea sa de continuare a războiului ailătooi. de Germania hitleristă.
în ziua de 20 martie 1944, după primirea invitaţi.ei, Mihai Antonescu a tclegirafiat
lui Al. Cretzianu la Ankara să s: intereseze în ce măsură guvernul român pu,tea conta pe
sprijinul politic al puterilor occidentale. La 22 martie 1944 generalul Wilson, comandantul
suprem aJ armatelor aliate din Mediterana, a trimis ['ăspunsul din partea aliaţi:lor, sfă.ruind
guvernul român că „In inici un caz mareşalul Antonescu n-ar trebui să mea,rgă la Hitler.
Dacă merge, se va considera ca o dovadă a intenţiei României de a suporrta toate consecinţele. Ar trebui să capitulaţi imediat În faţa celor trei mari puteri ~i să daţi ordin
trupdor române de a nu opune rezistenţă ruşilor.
Germanii sînt Într-o situaţie disperată în sudul Rusiei şi aveţi acum ul,tirnul şi cel
mai bWl prilej să contribuiţi la înfrîngerea lor totală" 42 • Capitularea fă,ră condiţii nu era
o furmu:lă care să stimuleze tratativele, ci mai cwînd să le stăvilească; Antonescu n-a ţinut
seama de sf arul lui Wilson şi a dat curs invitaţiei lui Hitler.
Convorbirile dintre cele două căpetenii fasciste au avut loc Îintre 23 şi 24 martie şi
s--au Încheiat cu noi angajamente de continuare a rizboiuLui. Cu toate acest.ea, Mihai Antonescu îl asigura pe Al. Gretzi'3111u Ja 24 martie 1944: ,,Nici un a.ngajamerut nou" 43 •
După ce s-a reîntors de La Berlin, Mihai Antonescu a primire la 29 marrtie 1944 o
.:ol11JUIIlicare de la generalul Wilson care-i aducea la cunoştinţă că: ,,Guvernud sovieti,c a
rnformait guvernul en~z că este gata acum a lua contact cu mareşalul An,tonescu" şi că
guverll'u.1 sovietiic mai cerea ma.reşad.ului ca trupele ,române oe se gă5eau în contaot cu
trupele sovietice să prim~ ordin de a capiruLa în mîna sovievi.ci:lor. GuvemuJl soviete
dădea asigurări că va pune la dispoziţ~a mMeşaludui, intr-o zonă din regiwiea Pruru1ui,
41
42
43

AMAE, fond 71/1939, dDSalI' 320, f. 15.
AISISP, fond 9, dosar 1 120, f. 265.
Idem, fila 272.
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toa:te 1IrUpele româneşci dim Crimeea şi dim regiunea N~strului, după capi1tulairea lor, pen,tiru
a fi organi:z.atie în scopul unei eventuaile rezistenţe împotriva germaniilorr. Pentru a lămurri
chesriunvle , 1ce s~ar putea pre:z.eruta în Jegărură cu ocţiunea mumală contra. ge:nI113.rullor ...
trebuia să se ia cootact du-eot cu m:a:ri,le comandamente sovietice, numindu-se un reprezenJtlanlt,
fie un înalt demnitar, gonen,aJ, prizonier în Rusia, fie ailrula 44 •
In acela.şi timp liderii paritidelor naţional-liberal şi naţionra:l-ţărănesc făcuiseră şi ei
uneie demersuri. La 23 martie 1944, trimiseseră Ja Cairo următorul. mesaj: ,,Rog răspun
deţi urgent 1a acest mesaj şi informaţi-ne pe ce aju.tor putem conta În eventu.al11tatea răsnur
nării acrualului regim de către opoziţie" 45 • La 25 ma.I"tie 1944, lorduil Moyns comunica lui
Ştiroey că a primit mesajuJ şi „mă grăbesc să-l copiez penitru colegii mei american şi rus
ca să poată să-şi consulhe guvemeLe pen,tru a ,aHa ce pot face 01'i1aţiii m îmjp:nelj~
actiu3Jle" 46 • Ca mmare, la 26 mairtie, ambasadorul englez tr.an·smite peru1lru liderii celor două
partide din România un mesaj asemănător cu. cel adresat de. Wilson guvernului antonescian.
Iar la 30 ma,rtie, Şcirbey a fost chemat de ambasadorul sovietic, Novikov, carr-e i-a înmîna,t
un mesaj cu arcela.şi conţinut a.dăugînd însă „că nu este timp de pierduita 47 •
In martie 1944, trupele F ronitul ui II ucminean au ieş1t pe teri tor~ul României. La
2 apri•li~ guvemul sovietic a făcut o declaraţie În carre se aa-ăta că trupele sovietice nu
urmăreau să obţină vreo parte a terirrol"iului .român sau să impună schimbarea orînduârii
sociale din Românta.
Sub o formă maa ampJă şi mai concretă, lirua poliicică a guvern1.lllui sovtenc faţă de
Românra a fost formulaită În hotăirîrea Comitetului de Stat aJ Apăirăirii din 10 aprilie 1944
adresată Cornsiliului miJitar al frontu.lui II ucraimean. In regiuni.Je ocupate de a:rma.ta roşie,
se sublimiia În document, ,,vor .fi menţinllite fă,ră nici o schimbare toate organele puterii
rom-lnieşti şi sistemul organizăr.ii economice şi poli cice exisitente în România. Nu va fi
stînjerută activitatea cultelor, a bisericilor şi a caselor de rugăciune. Orînduirea din Româniia nu va fi îndlcată şi nu vor fi introduse rinduiied-i sovietice" 48 •
1

La 3 apr.iL~ 1944, lorduJ Hull declara În Cladrul unei conferinţe de presă că ,,-asigurairile politi.ce conţinute În decla,r,aţia sovietică trebuie să ajute România să vadă că i'lllteresul său verirtabil este să alunge trupele germane de pe teri•torillll săn.i." 49 • ChU[1Chi11 a dedara;t la rîndui său în Camera Comunelor că „guvernul de la Moscova a avut amabiJiitaitea
să supună textuJ săru aprobării prea,labiJe a aliaţiloraso şi că guvemuJ bnioanic şi-a exprirn:a:t
satisfoqia. La 5 aprilie, Ştirbey a mers să-l vadă pe Novikov şi i-a făcu.t rema,rca urniatoare: ,,declaraţia lui Molotov n-a făout vreo menţiune ,La vreo convenţie de armistiţiu'".
La care Novikov a ,răspuns că „atÎta timp cît am1aitele germane luptă în România amestecate cu trupe riomâneşti, un armistiţiu este impractioarul" 51 • Novikov a subliniat în continuare că singur-a soluţie posibiJă era cea indicată în mesajele genera:1u1lui Wulsoo. La
12 a'.Pfilie, reprezentantul sovietic i-a înmîniait ,lu,i Ştiirbey „condiţiile minimale ale arrrustiţiulru.i cu Româniia". Propunerile sovietice, care erau adresate atît guvernului de la Buaireşci
cif şi ·Liderilor celor două pail'tide, enau clliiloscute de guvernele englez şi ameri,caai.
Printre ailtelle, guviemul '5ovietic decl-i.r-1, că „ol consideră aicorduJ de la Viena din
30 august 1940 ca fiind nejust şi că era dispus să îmtreprimdă împreu.nă cu Român-ia ope44

Idem, f. 279.
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AMAE, forul 71/1939, dosar 360, f. 18.
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Idem, f. 20.
Idem, f. 95.
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ratii COilltra Ungariei şi German.ici cu scopllli de a restitui României Întreaga. TraMiJvanic
sau parţial, ceea ce va trebui să fie supus aprobării finale de către conferinţa de pacc" 52 •
Pe cin.ci guvernul antonescian făcea cunoscut la 15 aprilie, după unde şovăieli, în
mod oficial, că respinge propunerile sov-ieti,ce, opoziţia a răspuns însă la 19 aprilie prin
con.triapropuneri53 , care ,a;veau următorul conţinut:
1. ,,Trupele române

Trupele române

caire

se află în contact cu .armata sovietiică vor înoeta osti,lităple.
vor opri pe poziţii:le pe carr-e se gă5e~c la încetarea ostiJi-

sus-menţionate se

tăţilor.

2. In cazul că armata germană va săvîrşi acte ostile împotriva trupdor române care
Yor lupta În baza armistiţiului, Româhia se va considera în stare de război cu Germaniea.

J. Guvernele M.u-ii Britanii, Statelor Unite ale Americii şi Uruunii Sovietice se angaca teritoriul român să nu fie supus unei ocupaţii milita.re. In consecinţă, aceste guverne se vor abţine de la orice fel de amestec, de ori.ce fel, în România. Suveranitaitca .)i
înt,eaga putere poli,cică şi administrativă vor fi deci exerci~ate În mod exclusiv pe Întreg
teritoriul român de către guvernul ales . . . şi care va fi recunoscut de către cele trei puteri
aliate principale ca singurul guvern legal al României.

jează

Armistiţiul va f,i anunţat guvernului german de către guvernul român, care va ecre
guveinului german retragerea imediată din România a nrupelor germane. In cazul unui refuz,
România se va con9Îdera .În stare de război cu Germania.
Rămîne

Înţoles că sarcina apărării Împotriva agresiunii germane în provinciile roDobrogea, Munrtenia, 01,teni.a, Banat şi Transilvania, va fi îndeplini.tă de către
armata română. . .. Nici un fel de fo['maţiune militară aparţinînd vreuneia dintre cele trei
Puteri Aliate principale nu va .iintra În provinciile sus-menţiona:te şi nici nu va în.călLc.'l
spaţi,ul aerian respectiv decît la cererea formală a guvernului român . . . Comandarnerutul
Suprem clin regiunea Orienrului Mi;jlociu declară că este gata să trimită la locud şi timpul
care vor fi indicate de cătire comandaillt'ltl miJ~tar- român 2 divizii aeropuITtatc, tunuri amitanc şi forţe aeriene pentru a sprijini armata română. Comandamcnrrul. millilta·r român va
asigura securitatea debarcă.ni forţelor sus-menţionate" 54 •
mâneşti,

Cele trei puteri nu au luat În consideraţie conwapropunerile făcute de opoziţie, oi au
cerut la 21 aprilie 1944 să se ia o poziţie dară de accepta.re sau de re-;.pingexe a propuneri:lor guvernului sovietic. ,.Aliaţii au ajuns Ja concluziia că RomânÎla sau nu doreşte sau
nu este În stare să-şi schimbe atitudineaa 55 •
încă înainte ca această ştire să sosească la Bucureşti, opoziţia comunica lui Ştimey
prinnr-o telegramă nrimisă la 20 aprilie că a primit textul condiţiiilor sovietice de anrustiţiiu
oare erau sprijinite de guvernele briitanik: şi al ~atelor Unite ale Americii. Era de acord să
în~pă tratativele pe baza condiţiilor prezentiate de Puterile Allillte. ,,Voi face totul se
arată în telegramă •Ce îmi va ~ta în putinţă pentru a nrimite cît m.ri cllil'Înd posi.biJ
la Cairo un emisar cu ultimele propunari ca să vă secon.cleze în aces~ .tratatirve. &ni: de
La si.ne Înţeles totuşi că puteţi Începe schimburile de vederi înainte de sosirea are.tui em-isair• 51;_
Pe cînd guvemul ,antonescian reruunţase Ia ideea de a încheia pacea separată cu angloameriioarui la Cairo, opoziţia burgheză spera că va putea ocoli col puţin capi'tU.Lairea ,unilauerală faţă de U.R.S.S.

52

53
54
55

56

Ibidem.
Idem, p. 160.
AISISP, fond 9, dosar 1 120, f. 200.
AMAE, fon.ci 71/1939, dosair 25, f. 212.
Idem, f. 107.
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Guvernul antonescian a respins condiţiile de arm1st1ţ1U în primul nnd pentru faptul
că ol se gîndea că prin tlratativele secrete ce aveau loc la Stockholm ar avea o ~să mai
mare. După o Întrerupere de mai muJt timp, au fost restabilite contactele româno-sovienice
la Stockholm. La 10 apriiJie 1944, Gornnoff a dus lui Nanu Wl mesaj prin care era invitat
în zi.oo de 12 aprilie să discuite cu ambasadoa.rea sovietică Kollontai. La 11 aprilie, însăr
cinatud cu afaceri sovietic i-a înmîn~t lui Nanu o notă primită de la Moscova cu urmă
torul conţinut: ,, ... noi dorim să avem legături cu guvernul aotual al României şi noi
sîntem gata a-l ajuta să elibereze ţa.ra de germani, dacă aces,t guvern este decis să organizeze
reziisren~a contra nemţilor. Dacă insă Antonescu nu se va putea decide să se opună Germaniei, atunci guvernul Uniunii Sovietice se va adresa grupului de opoziţie Maniu-Bră
tirum"57.
Cu toate ca m cadrul convorbirilor ce au avut loc în zilele următoaire Între Nanu
şi ambasadoarea sovietică Kollontai nu au mai apărut noi puncte de vedere, aceste convorbiori

au făcut să crească hotărîrea reprezentanţilor români de a înainta pe calea tratativelor de
la Stockholm. Cînd însă reprezentantul român a constatat că condiţiile de armistiţiu prezenta/te la 13 aprilie de Semionov conţineau exact cele şase pum::te59 ca.re i-au fust prezellitlalte ou o zi Înainte la Cairo prinţului Ştirbey, În convorbirile de la Stockholm a untervenit o nouă Întrerupere.
La 3 mai a avut loc un Consiliu de Coroană unde s-a discutat pe larg situaţi.a extera României. Din discuţiile care au avut loc respin-ă teama burgheziei române de schimbări str·UCt\lJilaile în România, ca urmare a venirii trupelor sovietice. ,,Prelungi.rea unei guvernări fără bază serioasă în opin~a publică ar contribui în~-adevăr mai muJ.t ca oriice la aJuneoarea ţam către comun~sm. Daică se ajunge la formarea unui guve.m rnilitaT, opozîţi:a va
trebui să-şi asume În mod formal răspunderea annisti,\Ufllluii.. Şi aceasta nu numai În pri,ncipiu, 001" şi asupra condiţiilor în care d va fi încheiat" 59 • Opoziţia era hotărîtă să duci tratative În afara guvernului, şi la 14 mai 1944 l-a trimis pe Constantin Vişoia.nu la Cairo.
Acesta a
parasJ.t
Bucureştiul
În
secret şi
la
26
mai
a
ajuns la Gairo.
A dooo 7.i el a informat adunairea reprezentanţilor aliiaţi despre ultimele evenimente, că era
în curs de formare o coaliţie a partidelor democratice din Români-a. La 1 iunie 1944,
reprezentiantul sovietic a dat răspunsud. guvernul,u.i ~ău la propunerile prezentate de Vişoianu
în numele opoziţiei. Jn răspuns se arăta că „guvernul sovietic refuză a intra în discuţui
privind aceste chestiuni pînă cînd Maniu nu va declara În mod categoric că acceptă condiiţile de armistiţiu propuse" 60 •
nă

Deşi

se purtau d~scuţii şi în alte oraşe, Ja Madrid, Lisabona, Berna, Ankara, cert este
fapt, că in primăvara şi vaira anuluii. 1944, tratativele se concentraseră în două oriaşc,
la Cairo, unde discuţi.iJe se duceau Întire opoziţie şi a:lÎlaţi şi la Stockholm, unde discuţiiile
erau puz,tate îndeosebi de legaţia română.
însă 'll!ll

La 29 mai 1944, pe baza instrucţiuni.Ior generale ale MinisteruJuii. de externe, Nanu
a înaintat un memorandum guvernului sovietic in care arăta, printre altele, că guvernul român umsta să fi.e adăugate următoairele prevederi la propunerea sovietică de armi,stiţiu: trupelor germane trebuia să li se a•corde un termen de 15 zile, în ca!TC să se poată retrage în
mod liber din ţară. In cazul oind conducere.a Germaniei nu va respecta acest termen, atunci
a.rmaita română alii,ată cu armava roşie le va evacua cu forţa din România" 61 •
57 Idem, f. 316.
58 Idem, f. 327.
59
AISISP, fond 9, dosar 1 120, voi. II, f. 364.
1111 Alex. Cretzi.anu, op. cit., p. 140.
81 AISISP, fond 9, dosac 1 120, f. 395.
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La 4 iunie 1944, Nanu raporta ministerului de externe că Ja 2 iunie însărcinarul cu
afaceri sovietic i-a comunicat: ,,Dacă, prin imposibiJ, germanii pi11răscsc România de bună
voie în termen de 15 zile, guvernul sovietic n-are roci o obiecţiune ca Român~a să rămînă neutră. în ceea ce priveşte trimiterea unei delegaţii•i române în U.R.S.S., guvernw n-aire nici o
obieqiune" 62 •
1n ziua de ::, mnie, legaţia română din Stockholm era Înştiinţată că guvernul SOVlCtlc a
indi,rnt: ,,Pentru trecerea delegaţiei române se poate ailege Între ambele căi, a.clică cu avionul
sau prin lini.a frontului. Ajunge dacă ministrul Nanu ne comunică sernnde distinctive ale
avionului sau parola delegaţiei, precum şi locul şi ora trecerii delcgaţici sau a avionu:lui" 63 •
Însă, În momentul cînd convorbirile secrete de la Srockholm ajunseseră atît de departe,
cele de la Cairo, după cum arată Victor Că.dere la 8 iunie 1944, erau la un punct
m<'>n.
La 11 iunie Nanu primea unnăroa,rde irustn1qiuni: ,,Termenul de 15 z.iJe a fost g~Îit
prea scurt ... " 6~. Dealtfel exista şi rea.ma ca prin precip~tarea negocierifor La Stockholm să
n11 fie compromise alte eventua.Ie posibi-lităţ-i.
De fapt, gm·ernul antonescian mai spera Într-o pătrundere anglo-americană prin nordul Italiei în Albania 65 • De aceea, în aşteptarea unui sprijin anglo-american, nu voia să se
angajeze în încheierea unui armistiţiu. Ministrul român de la Stockholm a1trăgea atenţia, prin
telegrama din 14 iiunie 1944, că sovieticii aşteptau răspunsul guvernului antonescian. La 22
iunie Nanu a fost Întrebat de însărcinatul cu afaceri sovietic dacă are vreo ştiire de la
B IIC t..'"l"eşti G6•
Străduinţele de a intra În legătură cu guvernul român nu au fost abandonate de guvernul sovietic. Richard Franasovici, ca.re trăia în ElveţÎia din luna septembrie 1940, ara, îna:pînd din 1943, din însărcinarea lui Gheorghe Tătărescu, în legătură cu Bencs care se afla la
Londra 67 • La sfîrşitul lunii mai 1944, Tătărescu a transmis guvernului sov-ieti.c, prin Bene~, proplLilori pentru ieşirea României din război, şi anume „menţinerea monarhiei, menţinerea. pe
mai departe a relaţ,i.i.\or sociale şi economice din România şi anularea arr-bitrajwui de 1a
Vicna"G 8 • La propunerea lui llenes, Molotov a avizat asupra oportunităţii unor tratative directe
incre Tătărescu şi guvernul sovietic. Ca urmare, după cum reLa.tează Penre Bejan, la 29 i-ul~
1944 Franasovici, printr-o telegramă cifT3Jtă adresată legaţiei României din Berna şi de aici
ministerului de externe al României, a transmis invi,taţia lui Gh. Tătărescu, de a pa.rrticipa
la tratative. Telegrama a ajtLils însă abia la 17 august în miinile lui Tătărescu ş1, fiind
tardivă, nu a mai pumt să dea vreun rczult:u69 •

La Stockholm, din cauza guvernului antonesciian, tratativele stagnau. La 5 şi 6 august
1944, Nanu a trimis telegrame spre a determina guvernul antonesci.3111 să t.raiteze direct cu
sovieticii. In acest sens a intervenit şi Grigore Ga.fencu. Cu toate acestea, guvernul antonescian, contind pe o debaxcare în Balcani, a ignorat tratativele de la Stockholm.
La Cairo, discuţiiilc încetaseră. La 20 iunie, UIIl ctLTi.er special a părăsit Bucurcştirud. plecind spre Caăiro cu un lung mesaj din partea Blooolru.i Naţionail De:moaait, prin care se fă
cea cunoscut că pairtidele de opoziţie au convenit pe baza unei p1.atfomie comune „să înceteze
imediat osri,lutăţile contra Uniunii Sovietice, să răstoa.me regimul antonescian, şi să scoa.tă
G2
63
61

65

66
67
68
69

Idem, f.
Idem, f.
Idem, f.
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Ibidem.

405-406.
409.
416.
422.
428.
405-4C6.
497.

https://biblioteca-digitala.ro

TRATATIVE PENTRU

IEŞIREA

DIN

RĂZBOI

615

Români-a din război". In mesaj se prevedeau şi unele propuneri. La 29 rnme 1944, mesajul
a fost înmînat reprezentanţilor celor uei mari puteri aliate de la Gairo.

In luniJe iulie şi augiust 1944, se constată o suagnare a diiscuţiii:lor atît aia Cai'ro, cit şi
J.a Bema, Maidirid, Lisabona. D~plomaµi români erau chiar surprinşi de faptul că aliaţiii nu
mai erau imeresaţi În ducerea oraitativdor.

In marea

engleză „Polilti.ca britarucă În Europa de

sud-est În timpul c~ de-al doi'1ea
anul 1976 la Londra, referitor la negocienitle cu Români'a se
ara.tă: ,,în consecimţă, pentru a veni în sprijinul pla.nmilor de acopeme, trebuie avute în
vedere urm~toa.rcle: Nu trebuie să se lase a se Înţelege că vom fi pregătiţi să profităm de
oferta României În primăvaria aceasta (1944). Este necesar să punem la plllllct urm1toa.rde:
1. în orice caz nu cerem oapitu'.area înainte de sfîrşitul lunii mai;
2. După a1oea da,tă capitwa:rea se va foce <atunci cînd o· vor oere alilaţi,i.;
3. Priim.ele forţe ce vor sprijinii Români a vor trebui să fie forţe ~şti, fo.tru.cît ele sînt
mtuh ma.i apmapc şi num:1.i de aru a.cces di1rect În Româniia" 70 •

război mondi1aJ.", apărută în

1

Cauzele care au determinat neducerna pînă la oapait a ~ratamivelor începruite de guvernlll.l
sînt mu1ciple. Ana.Liza lor n--a i.n,t.l'a t încă în preocupări>le isroriogrofici
române.
Totuşi, d.i.n succinta prezentare a faptelor se desprind următoairele:
şi opoziţia română

1

Nici guvernul şi nici opoziţia bu:rgheză română nu puteau antrerua În
şi Statelor Un~te ,a~pra unei probleme pe care aceste două
ocoleau şi În ore nu L"rau interes:ne. Guvernul antonescian dorea să iasă din
tă, să se alăture Angl,iei şi Fnanţei, dar să contim,ue irăzbo.iruJ contr,a U.R.S.S.
perioadă, atît Anglia, cît şi S.U.A. erau interesate în înfrîngerea Germaniei
menţinerea a.Jiianţeii cu U.R.S.S. în ,războ.iruJ contra celor două puter,i.

nole Angliei

diioouţi;e

guver-

mairi puteri o
coaliţia

hivlerisOr, În această
şi Japoniei, · În

Dealtfel, reprezentanţrul.or diplomaţiei române li s-aiu fărut repetaire reoomandăiri să
intre În corutlac,t direct cu guverinuJ sovietic, simgurul în măsură să spr~jine .acţiunea României. D:u n~ci guvernul anronesciian, nici opoziţia burgheză română nu doooaiu sa mtre În contact direct cu guvernul sovieniic. Deşi s-au puirtat unele discuţii prin 1egaţi,a de l,a Stockholm
şi ole ajunseseră 1a un p1.1i11ct ÎnaĂntat, rouuşi, guvornwl de la Bucrureşci, caire speria într-o debarcare anglo-amer;icană În Balcani, le-a tergiver.sa.t şi apoi le-a abain.donait.
La Caiiro diocuţiiile aiu sistat deouece englezi le considerau ca o diveuisirune suraregi.ca,
peintru ca în aioest fel să asigure succesul debarcai.mi în Normandia. ,,Odată atins scopul
diversiurui stra,tegice, englezii nu mai era,u .atît de grăbiţi să scoată Româniia din războia 71 .
din

Spre deosebire de anglo-americani, U.R.S.S. era direct interesată în scoaterea României
hitleri1S1t.

războiul

într-un mesaj a<lresat Jui Churchill ~a 22 apr.iilie 1944, Molorov "1-trăgea atenţia că „în
oeea ce prirveşre Români.a am căzut de acord asupria principalelor probleme urgente ...
Acum, nouă ne reviine rri~il.lil1ea de a spori presiunile din toate părţile asupra românilor, în
aşa fel îndt ei să abandoneze poziţiia lor fără speranţă" 72 •
La acest mesaj, Churchill a răspuns a doua zi: ,,Sînt întru totul de acord . . . noi
bombardarea [Bucureştiiu.luii], dar În problemele române~ vă considerăm şefii
noştr.i" 73 • Dea:ltfol, Chuochi,l! a fost cel care a propus împăr~irea sferelo. de inf:lruenţă.

conci.nuăm

70
Eliisabeth Barcker, British Policy in South-East Europe in the Second W orld W ar,
London, MaicMiJil:a.n, 1976, p. 123.
11 Idem, anex.a 1.
- 72 Ibidem.
73 Ibidem.
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Refuzul guvernului român de a trata numai ou guvernul sovletl>C, dezinteresul Angllei
~i S.U.A. în scoaterea României din război au dus La neconcretizairea tra.t.ativelor. Aşadar,
insureqiia na~ională a.rmată antifascistă şi antiimperialiistă din august 1944 a suxpr.ins ambele
coaJiţiii be1ligeran,te; poporul român, cu mi1enara sa experienţă de luptă, a ieşiit prin propni!l.e
forţe dintr-un război pustiitor, ferind ţara de un car.a.strofa! dezastru.

•

DUMITRU

TUŢU

POURPARLERS ET CONTACTS DU GOUVERNEMENT ET DE LA BOURGEOISIE
ROUMAINS A YANT POUR BUT DE F AIRE SORTIR LA ROUMANIE DE LA
GUERRE MENF.E AUX COTIS DE L'ALLEMAGNE HITLERIENNE
(Resume)
L'evolution des evcnements militaires et politiques dans la periode de 22 juin 1941
au 23 aout 1944 determina de mutations et de deplacements dans Ies dasses soc1oales, les
panis et lcs organîsations politiques et m~me dans Ies cercles gouvernants de la Rouman.ie.
Les defaites des arrmees a.Uernandes et italiennes dans le nord de I' Afrique en 1942 et sunout
la victoire de l'armee sovietiqu.e
Stalingra.d en 1942/1943 aggraverent la crise politiqu.e des
regimes fascistes cn Europe, provoqucrent de grandes dissensions cntre l'Allemagne hitlerienne
L'l ses allies.
pa.rtiir du 22 juin 1941, aux cotes
Memc Ies forces roci.a.Ies roumaines qui se situerent,
des puissances de !'Axe contre !'URSS, compri1-em que la defaite de I'AMemag,ne hitlerrenm:
etait inevitable et commencerent a tâtonner Ies dispositions des gouvememOO/tS de La GrandeI3retagne et des f:tats-Unis afin d'obteni.r leur appui pour faire sortir la Roumanie de La
guerre hitlerienne et pour lui assurer son indepcndance nationale, ainsi que le maintien du regime capi,taliste dans Ic pays.
Le gouvemement de la Grande-Bretagne et m~me oelui des Etats-Unis d' Amerique ont
manifeste de l'indifference vis-a-vis de la politique des cercles gouvernants de Eu.ca.rest et
ne SC sont pas interesses
leur desir de degager la Roumanie de la goorre hitlerienne.
L'Unwn Sovietiqu.e, qui supporta.it la plupart du poids de la gue:rre vers h fin de
l'annee 1943 et dans la premiere moitire de l'annee 1944, etait interessec a ce que la Roumanie cesse
combattre contre oile, vu qu'en ce cas les operations de ,J'a:rmee sovietiqu.e
contre l'Allemagaie scraient faculitoes wbst.antidlement.
Les polll'parlers de Stockholm entre la legaition roumaine et l'ambassade sov1euque,
cntames dans ll premiere moitie de l'anncc 1944, n'ont pas eu un resu!tat concret. De m~me,
Ies negociations de Caire, qu'avait entrepris Barbu Ştirbey - le representa.nt de .J'opposition
bourgcoise roumam.e - avec Ies representanits des troi-s grandes p ~ ruliees, fuirent inter:irompues
un moment donne, apres avoir langui un certam temps.
li faut chercher Ies causcs de l'cchec de ces negociations da.ns Ies ciirconstances conoreites
historiques de la periode concernee. La Roumanie cherchait
obtenir .Ja garantie de son independance nationale, tandis que Ies grandes puissances faisaient mieux de combiner le partage
des sphercs d'influence en Europe apres la defa.ire de l'Allemagne hitlerienne.

a

a

a

a

a

a
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OAMENII MUNCII DIN CLUJ tN LUPTA, SUB CONDUCEREA
P.C.R., PENTRU INSTAURAREA PUTERII DEMOCRAT-POPULARE
(11 OCTOMBRIE 1944 - 6 MARTIE 1945)

Oamcmiii. muncii din oraşul Gluj, români, maghia11i, germ.ani şi de alte naţional11tăţi, elibemţi din cătuşele regimului fascist honhyst şi hitlerist, ca rezultat al luptelor ~roice duse
umăr la umăr de trupele sovietice şi româneşti, ,au trecut din primele zile de · libertate ia foi oa şi în celelaJite teriiroriii eJ.iberare - la înfăptuiirea unei noi forme de wiaţă, democraJtiice, activitate cc -s-a desfăşlllrat muJţumiită muncii operative organizator:ice şi poLiti-ce
a comuniştilor. Străduinţele mundtorilor, miciJ.or meser~aşi, plugarilor şi intelectuaililor clujeni
constiitu.rau o parte imegrantă a revoluţiei popula.re a unei ţări Întregi, a României cu adcvăr-at democrati!ce cMe era În OlllrS de plămădire, Începînd cu imureqi.a naţională antifascistă
şi antiimper,~aJ.istă din 23 augusit 1944. Aceste străduinţe sprijinea:u cu hotărîre şi eficienţă
lup11a dusă de forţele progresiste, de maoole de oameni ai muncii ale poporului romh şi aile
n-i.~Îlonia!li.tăµ!or conlocU1Ltoare, în cadrul unui larg front unic, pentru soluţionairea maicilor sarcini ce stăteau În faţa sooietăţ.ii române~ti, sarcini formulate de P.C.R., şi el,aborate încă în
hma -sept.embr.ie 1944, în Proiectuu de pliaitformă ,aJ Frontului N aţionaJ. Democrat din România, şi anume: desăvîrşirea eliberării întregului teritoriu al ţării de sub ocupaţia hidcristă
horthystă şi inten-sifi.carea efortului de sprijinire a frontului antihitlerist; împroprietărirea ţăra
niJoir şi lichiidarea !l"ămăşiţdor feudale În agricuhură; defascizarea şi democra.nizaroa vieţÎIÎ politrce, redobîndirea ,ÎITl<lepoodenţei naţionale; refacerea oconomid a ţării şi îmbunătăţirea oondiviillor de trai ale popom1llli 1•
EnergiiJe revoluţionaire, d::scătu~ate prin lupta forţelor iinsureqionale, au fost îndrcptla!te
de ·P.C.R. În direcţia desăvîirşiirii revoluviei burghezo-democratice ca,rc corespundea întru roruu ·năzuinţei maselor şi cerinţelor obieonive aJe societăţii româneşti. ,,Sub conducerea partidului comunist, h.11plla ami~ifascistă şi de eliberare naţăonaJă se dezvol-tă într-o largă acţiune de
matSă· pentru desăvirşiTea revoluţiei burghezo-demoGl'alti.ce. Chemarea p3!rti.dUJLui comunist pentru desfiiinţarea rămăşiţelor feudale şi ,Împroprietărirea ţărănimii, democratiza:rea vieţii poli~
~oe, ireconstitllliirea economici Însuf:\eţesc noa:te forţele democra:tice şi patriiotlÎ'ce aile ţări~. In
a.oeaistă perioadă de intensă luptă polăitiică se man..ifostă cu putere bogaita experi1enţă dobîndii,tă
de pantidul nos.tru În timpul bătăiJii,illor antifasciste, forţa orl?Janizaitorică, prestigiul, autocr-iitatea
şi mf!uenţa sa poli~i,că în mase" 2 •
Dim,tre pa.rcidale politice care şi-au relu-1,t acti.vlluaitea leg.lilă după insureqia antifascistă
înoepută La 23 august 1944, parrmidul comumist era siinglJ!r11.L! care, în ci uda faptului că a
fost cm mai crunt loviit de reg~l de teroare mi1l1~cairo-faS1Cil!ltă şi J"epresiunea nazistă, iar în
pairtea · de I110rd-est ,a Tr,ansiilva.niei de autoriităţ.i~c horthyste-hitleriiiste, reuşi,se să-şi păstreze
În acţiune un nl\lmăr impornarut de cadre, o reţea de difenite organiizaţii ter~tori.ale şi locaJe.
Membrii săi erau, în major,iinaire oovîrşi1toare, miJiitanvi căliţi în lupta revoluiţonară, hotărîţii
să acţioneze pentru oauza revoluţiei populare. Activitatea intensă desfăşurată de comunişti
1

România liberă din
Nic~la.e Ceauşescu,
ş, c/,emo~rat1ce a poporului
Bucureşti, 1966, p. 55-56.
1

•

2

30 august 1944.
Partidul Comunist Român - continuator. 11;[ luptei revoluţionare
român, a/, tradiţiilor mişcării muncitoreşti. /i socialiste din. România,
·
·
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a produs în rindwriilc maselor un putmin.Îlc avînit de luptă. Mii şi miii de oameni ai muncii
urmau chemările partidului, cu toate că sub raport organizatoric nu erau încadraţi În r,îndurilc sai1e, îndeplineau ou devotament şi spiirit de saicr1i:ficiu sarciru!le rt111asaite de pairtid, menite să du,că Ja transfonnairi aidînci in toaite domeniii1le sociiaile. Gapaci.'1latea Pa:rici'dul1ui ComUIIUst
Român de ,a fixa - pe baza cunoaşterii profunde a situaţiei din ţară, a analizei temeinice şti
inţifice a con.dăţJiillor noi după 23 august 1944 obiflotivele principaile de luptă, publiimte
în declaraţia C.C. al P.C.R. din 24 august 1944, în apelurile căure popor, precum şi În a1he
documente din acea perioa.dă, i-a permis să se afirme de Ia Început ca forµ poliri.că cea
mai anivă, cel mai consecvent revoluţionară din ţară, şi totodată să-şi păstreze în permanenţă iniţLa11iv:a poLiitică în scopu;! aitiingeniii obieorivelor majore ale revoluţiei.
Ieşirea din i-Iega:litate a organizaţiilor de pairtid, consolidarea şi trccer.ea lor la activitatea
po,liJL-:a şi organiizaxorircă corespunzătoare nowlor condiţii s-au dcsfăşurait În mod grod.art, pe
ml,:; . .1 eLiber:5.r,u: ter~toriului Româniai3 •
După drbora.rea Clujului, la 11 octombrie 1944, comuniştii ie~,iţi dim. illegaJi,oaire odată
cu apropierea a.rma,telor diberaitoa:re au trecut im~diat l,a refacerea organizaţiii:lor de p:l!rtid
}i de mase lovite cxtirem de grav de aiuoorotăţile horthystc între aruii 1940-1944. A fost
consciruit Comitetul provizoriu al P.C.R., ca.re a socotit oa primă sarcină reluairea lcgăiturilor
cu C.C. al P.C.R. Au fost trimişi delegaţi la Bucureşti pentru a se recllll1oaştc constituiriea
Cornirr.etulru,i provizoriu de partid şi a primi i11&rrucţiuni din partea conducerii cent.Tale a
paroidu:lui. Pe baza SlI'U<ltllrill organizatorice anterioa.r..! a P.C.R., acest comitet şii~ astcmat
un rol de conducere regională, pen,uu ÎirutreguJ nord al Tran5.illvanici. Comunicairul apărut
în presa locaJlă încă l,a 21 octombrie 1944, 1a nici zece z.itle de la eliberarea oraşul11,i Clruj,
cin<l încă războiul de el.ibor.are contiinU1a Î!ll. apropiere, anunţa că a fost rdua'tă legătura întreruptă În 1940 ,ou C.C. aă P.C.R. Comiitetul regionaJ pentru nordul Transilvanu.ei formează
o paJTte integr,antă a P.C.R. Denumirea sa este: Partidul Comuiniist Român, regiru,nea Clu:j.
Jn linia şi act.iviiuaitea sa, el lli!'moază C.C. al P.C.R. 4•

Infruntînd riscurile, fiind hotărÎţi a se situa în fruntea maselor în lupta dusă împotriva rămăş,iţedor fasciste, pentru înfăptuiri demoarat~ce, şi pentru a se înoadra cit maii
organ,i:c În puterirui1rul avînt revoLu:ţiionM ce se desfă~ra pe teriiroriiâ!le el,ibera1te aile ţărili,
comunişti:i români, ma.ghiiani şi, de alte naţionalităţ,i. din Cluj au reuşilt, ÎntJr-un trirnp scurt,
să înfiinţez: orgairuizaţi.i. aJ!c P.C.R. şi încă ],a începmul lumi noiembm-e să Înichege reţeaua
organizaitorică a p.wtidului. Acoostă aiotiivitate s-a desfăşurat în condiţ,i:iJe •llll1.0r preocupări politice deosebit de initense, a lu,p,tei pCI!ltru pu1Jere, a :refacer,iii economro: ş,i a mişcării· democratiioe. Rapornud prezenillait de V asiJ.e Va.ida, plUIIll-«JCretalr a,J ComÎlterului regioniaJ auj al)
P.C.R., la conferinţa din august 1945, wblin~ că pa.rtiidul COI1lJUll1Wt a reuşin: ,,ÎnllMJJIJ. 9C'lUl"t
timp" să adune în jurul său „aiiât 1a OLuj, CJÎ,t şi în celelailte judeţ1e, dlernenitelie oole maii hotărîte aile clasei muncitoare ... • 5•
Pe baza documenitdor şi indioaţiiilor prirniire de la C.C. ail P.C.R., reorgainiizairea pairtidului s-a desfăşurat după principiul teritorial şi al locului de producţie, principii organizaoaractern9tÎlce p3!I1tidelor mairxist~lenruniste. Uniiuatea de bază a pamidullw em ceilruil:a de
partid. Astfdl de organizaţlÎ!i se creau în faooici, uzme, ,instituţii de 5tat saiu partiilcu:la,re, în
armată, şi ,an,u,me În sectoarele cele maii importa!IlJtc ale ,reconstruqiei şi apair,aiw.J..ui de Sllalt:
la C.F.R., ,întreprinderile comunale, Între muncinorii constructori, în fabricile proclucătoa,re
de 3J1tocole de lairg consum, precum şi în mii.oa indUIStt1ie. Comuru.~i dcsfăşw,aru. o Largă
muncă de lămurire şi se burur:au tot mai mudit de o puternică iatlluenţă şi aitlltonilllate poliltlică

torwe

Romania în anii r~oluţiei democrat-populare 1944-1947, Bucureşti, 1971, p. 54.
' Tribuna Ardealului din 21 octombrie 1944; Vilagossag din 22 octombrie 1944.
:; Arhiva Gomiu,wlui judeţean Cluj ad P.C.R., fond nr. 1, dosar nr. 1, p. 89-90.
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în fiaţ.a maselor munc~toaire oarre Je mmau ou tÎncredere. Numărul membriiilor de p3ll)uid a
crescut .repede. în or,aşul Gluj, în luna ianu.a:rie 1945 numărul membrilor de partid a depăşit
cu -oca 3000/o numărul membni!lor de ,partid din Juna ootombrie 1944, iiar La sfîrşiirud lunii
mamie 1945 ou 4870/o numărul mei;nbr.ilor din luna ianoorie, însumind citra de 2796 6• O mare
însemnătate pen:t1I1U întărirea paritiduilui o avea fapuul că În rîndurille saJe a,u iirutrat numeroşi
ml.liliCVDori, 2413 la nU1I11ăir, ceea ce i-a aisigurat un putern~ şi predomimmt suporit proletar,
precum şi ma.lÎ. mulţi imelectt¼l!J.i p-ro~esişt!Î, 262 perso.me, oare· în anii iJegail:iităţii· acniv,aseră În
organ~zaţiiJe de maJsă cu ,ca.raoter democratic sau era:u simpaitizanţi aii mişcării progresiste revoJ,uţionare7•

CeluJde par-t.idu:lui comuni\Slt aiu fost cele maii numeroase şi mai putemke la Atelwde
C.F.R. ş.i 1a „Derm:ua", 1a Fabrica de cutoo, la Fabciica de porţeLan „Iris", !ia. Înttepooderea
de electricitate, la fobric,a ERBA, precum şi la clinici, În şcoli, În instituţii şi în cartiere celulele partidwlu.i comunist cuprindeau de asemenea. mulţi membr~ de pa.I't.i:d.
Creşterea rîndurilor organizaţiilor din Cluj ale partidului comunist a constituit o cheza~r~ a înt.ă,iri~ a,c,ivi•tăţii orgwizaµiilor de masă, pa:niciipa.rea lor conform ponderii soc.iailpoli!tii.l():: a or:aşUJlui în lupt.a pentru înfăptu.iirea sarcinilor de Însemnătate istorică ce stărea,u
în faţa poporulw nostru după eliberare, în direcµ,a transformărilor revoluţ(onare, a asiglllfait
paniuul\.l.Î comunist şi celorlaJite grupări demoora:te care au a.cµonait ,alăm.u-i de el, o evidentă
mpercoriitate faţă de parrtidele „istorice" burgheze şi pe frontul din Cluj ail iuptei penitJI1U cuceI'irea putem, chiar şi În condiţiile cînd nurnărnl membrilor de partid era relativ mile, ceea
ce a contribuit la schimbarea raportului de forţe În favoarea clasei muncitoare şi a aliaţi
lor săi.
Concomitent cu refacerea organelor şi organizaţ.i.:,lor locale ale partidului şi-au relua:t
activiitat~a •legală Ş'i organizaţiile Partidului Social-Democrat, care de la 19 martie 1944,
odattă cu invada.re2. nord-estului Transilvaniei de către trupele fasciste germane , se aJl,au în
ilegalitate. Rîndurile organizaţiilor soci.d-democrate s-au întărit rapid cu noi membri ca.re
proveneau din diferite categorii de salariaţi: muncitori, funqionari, cadre didactice, mici
meseriaşi şi ahe elemente din categoriiJe mjloci.i ale cotăţeni-Ior oraşului. Acti<vitatea in,vensă
În m.ase a acestor organizaţii, susţin'Ută şi prin orga.nul de presă „Erdely" care apare de la
sfîrşiitul lunii decembrie 1944, contrrbui~ La întări.rea forţelor democralliice, avînd un ro:! iimporta:nt În mobiJ.iza.rea maselor în lupta revoluţionară ..

ln desfăşurarea evenimerutdor, pe lin~a extinderii şi ad.încirilÎ. procesului revoiuţionllf,
deosebitt de mare Însemna:uate a avut unutatea de aeţil\.l.ne a forţelor muncitoreŞ'ci prun dezvoJtarea col.ahorării dintre partidul comunist şi parti.dul soc:iiaJ-democrait pe baza acţuul!lilor comune. La Cluj, din in.îţiaitiva P.C.R., încă În ziua de 21 octombrie 1944 reprezentanţii cdor
două orga.nizaµi. de partid .au Înche~at un~naitea lor de aqiune, consfinţită într-un document-pmgram, care reflecta dezideratele F.N.D., Guprinzînd 18 punctie. In a:cesn: documenitprogram se accentuează marea importanţă a CO'll.Cenlll'ării forţetlor pentru spnijiniirea războiuJUIÎ
artihitlerist: ,,Interesul vital al locuitorilor Ardealului şi al întregii Românii impune cu necesăina,re acestora să se În.cadreze şi să i,a pa.rte la lup-va dusă Împotriva asuptitori1or fascişti
germani şi maghiari de felul lui Szalasi, Imredi şi alţii şi la lupta dusă pentru nimicirea
hiderismului . . . Este nevoie de mobilizarea tuturor forţelor poporului şi a tuturor resurselor
mareriia.le :cle Ardeailulu.i pentru a sprijini armatele sovietici şi română în lupta lor comună
dusă Împotriva Germaniei h.itler,isite". În continu-are, se demonstrează nocesi•tatea demoaraitiizăriii
ţări.i prin curăţirea apa,riatUllui de St.alt şi a· ad:mmist:raţie.i publice de la oraşe şi sarte de elementele fasciste şi reaicţi.onare, abol.i.rea legi!lor, ordinelor şi d.ispoziţi,idor •ancipopulare şi fasciste,
6
7

Idem; Arhiva C.C. aJ. P.C.R., fond nr. 2, dosar nr. 21, p. 28.
Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 2, dosar nr. 21, p. 28.
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pedepsuea cri,minai'.riilor de război, .aicorda.rea de drepruri egale tu:llllror cetăţeni.!lor ţăcii indiferent de naţion.aJirtaue, repri.marea prin lege a persecuţiei naţiooale, precum şi orice activiroatc
a duşmanilor fascişti ai poporului, a.sigwrorea libertăţilor democr.ati.ce, reorganizarea învăţă
mîntului în spirit democraci•c etc. ,,în vederea une.i cit mai grabnice reconstrueţii a ţărm şi
pentru progresul ci" se prevede „satisfacerea revendicărilor arzătoall'e şi drepte ale ţărănimii"
sub forma unei largi reforme agr:are, etatiza.rea Băncii Naţionale, reorganizarea :iindu9tri.ei,
naţionaliza.rea întireprinderilor -germane şi a oelor care au colaborat cu gennan!Îi, libernatea
rnmerţU,lui şi iindustriei cc a fost încătuşaită în iinteresul germani.lor, organizarea tl'anspof1tllrilor pentru aprovizionare. In vederea îmbunătăţirii nivelului de tirai, a condiţiillor de muncă
ale munci,rorillor, au fost prev:iztDte dezideriate ca: stabilirea salar,i,ului mii111i.rn, încheierea contractelor colective, măsuri drasnice Împotriva scumpetei şi speculei etc. Docwnentu:!, În
Încheiere, arăta că acset program se poate realiza numai prin munca comună a poporud11.1i
român şi a tuturor naţionalităţilor conlocuitoare sub un guvern „care reprezintă toate forţele naţionale şi democratice ale ţării şi se bucură de sprijinul activ al maselor largi populare din Români.a." 8•
Toate acţiWlJÎle politi,ce şi economice pentru realizarea acestor obiective, necesare pentru
a~igurarea triumfuluii democraţiei, s-au desfăşurat pe baza Fron tlll! ui Unic Munciltorcsc, ceea
ce a mărut con&iderabil capacÎltatea de luptă a munci<tori,lor.
Un rol de seamă în întări.rea unităţii de voinţă şi acţ~une a clasei munciroa.re În realizarea obiectivelor revoluţionare l-a avut reorganizarea mişcării sindicale conform principiilor
Frontului Unic Muncitoresc, lichidînd scindarea din trecut, pe baza luptei de clasă şi a solidarităţii proletare, precum şi prin aplicarea principiilor centralismului democratic ş1 ale
democraţiei muncitoreşti 9 •

Organizarea muncitorilor În sindiicate u~11ce, !l"evo:uţionare, maircînd un pas înainte pe
calea cdlaborării strînse Între comunişti şi sooial-democraţi, Între oamenii muncii români,
maghirari, germanii şi de ailte naţionaJităţi 10 , a dat rezultate rapide. La Cluj reorganinrea
!indicatelor a fost începută de cadrele comuniste de bază, mcă cu cîteva zile Îlllainte de
eliberare, astfel ÎnlOÎt d:ja la 12 octombrie 1944, a doua zi după eliberarea oraşului, a luat
fiinţă Comisia locală sindicală, ca for superior aJ organizaţiilor sindiicale din oraş, cMe în
urma Înţdegeriii între comun,işt:.i şi social-democraţii era condusă de un secretariat format
din trci persoane. Reorganizarea siindicatelor în întreprinderi şi instimţii s-a făc,ut pe baza
tradiţiilor putemi,ce orgairuizatoro•ce şi poliiti,ce aile solidarităţiri proletare. Astfel, în z:iua de
18 octombrie 1944, s-au înnruniit 1500 munci1tori ceferişti într-o adunw-e în P~aţa Gărâi
şi şi-au ales comi,tetlll! sindical.. în ziua de 22 octombri:~ s-a ţinut şedinţa oa.rnenălor de
încredere ai muncitorimii de la „Derma.tau, aleşi cu cîteva zile în urmă, ca.re avea ca scop
realizarea organizării sindicatelor pe intreprindere care să-i cuprindă pe toţi salariaţii, indiferent de profesiunea lor, înlăturîndu-se În felul acesta strucrura şi forma de organizare
Învechită, pe bresJe, care i-a dezbinat 11 • In ziua de 24 octombrie pun bazele sindiica:teilor umii,te
moocitoriii din industria ailimenta.ră, fun1qionariii parti·culari şi angajaţi1 din comerţ 12 • In ziua
de 26 octombnie 1944 ia fiinţă sindicatul muncitoriilor de la fabrica de tutun şi siindica.tul
profesorilor, învăţători.lor şi angajaţiJor din învăţămînt 13 • Muncitorii croirori şi frizeri îşi
8

Vilagossag din 26 octombrie 1944.
România liberă din 7 septembrie 1944.
10
A. Petric, Gh. Ţuţ;Ui, Uni/icarea mişcării muncitoreşti din România, Bucureşti, 1968,
p. 49.
11 Vilagossag din 24 octombrie 1944.
iz Idem din 24 octombrie şi 4 noiembrie 1944.
13 / dem din 27 octombrie 1944.
9
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reorganirzează siru:l.ioawl

Ia 27 ootombrie 1944, ITI/lllnClitlOI rnîmpm la 28 octombrie, muncitoriii pantofari la 29 octombrie 1944 14 • In în.rtreprindeci1e „Ravag", ,,Orion", ,,ERBA•, ,,Uni.rea", ,,Iris", ,,Helios", ,,Triumf•, ,,Rendor", ,,Schull", ,,Gladys", ,,Fermeta",
,,Ady•,
„Ul'5UIS" şi alooLe, munckorii şi-aiu organimt sindicatele ii.a sf.îrş~ml luniii ootombrue şi în
cUll"SUI! lunii noiembriie.
Amploairea pe oaa-e a luat-o org~area moooin:orimiii din Cluj reuiese dâJn ruumăirul rildirnt al membriJor sindic.alli. Astfel, la daitia de 31 cLecembrie 1944 9indioorele cupnindeau
18 OOO de sa.larriiaţi, i a.r la dan:a de 31 marne 1945 peste 22 OOO de 9all:aniiaţi 15 • lnflu.enţra mobi:li-z,aitoare a sinrumdor întrecea îmă cu mudt oreşrerea lor organizatoriică. L-a oodle acţium~
ini"ţJi,aite de F.U.M. pe plan loaail, din aicea.stă pei,ioaidă, sind.icaitele au fost în st:aTe să mobilizeze 40-50 OOO de oameni.
Desfăşurîndu-se în strînsă legătură cu creşterea avîntului de luptă al maselor, reorgan.izarea mişcării sindiiaaJe, restabilirea uniiltăţi'i ei pe baze revdl,uţiionaire şi ale democraţ.iâ munci,roreşti, a reprczenita:t un S\llOCCS de mare impor~ţă. 1n pr,oceswl reînfanţăini~ organ~ZJaţi-iUor
sindicale vechi şi creării de noi sindicate În Întreprinderile fo care nu exi-staiu, au triumfat
pr,incipiile de organizare pe ramuri de pmdu,cţ.ie, pe forreprinderi, pe inst.iiuuţii, aoopiia metodelor reformiste de orrg,an~ZJaire a municiuo:rim.i.i pe meserii în formă de breaislă. Aceste prini:ipii reprczentaiu o bază solidă, oare asigura cola:bornr,ea strÎruiă d.iin,tlrC comuni·ş-ni şi oocia;ldemocraţi în cackwl sindiioatelor, şi transformaa-ea Jar în organizaţii revol,uţionare de masă.
Jn activita.tea ~nidicaitelor de zi ,cu zi, au Învins pnncipiil.le Tevo1uţionaire a!le ~uptei de clasă,
care au initensif.iaat forţa şi capaiai,ta,tea de luptă a munciitorimii. SÎlndi,caitele aJU ,corutiriibuiit .amfol
în mod efectiv .la mobiliza.rea maselor În impol't'antele bătălii politiiioe şi economiice ca.re, în
cele diln urmă, au hotărÎrt so3Jl'lta luptei pentru put1ere, preoum şi asiguroa-ea rolU/11lli conducă
tor al claisei mun,citoare in revoluţie.
în fieoa.re înicreprindere sau i:nsciituţiie cu mai mullit de 50 de saJa:ni,aţi a fost :alles u,n
comiiret de fabrid, organ reprezeniuaitiv a,} munâtorilOT, pentru apă.Parea iilllteres.elor Lor economice, culturale şi politice. In cadrul acelor Întreprinderi care au fost părăsite de patroni
şi tehn.ici.eniii oompromi.şi prin col,abor.a.rea cu fascişuiii., s-au oreait, sub egid11. silndiioartJeJior-, co1

14

Creşterea număirului membrilor de sindicat a fost următoarea:
Denumirea sindicatului

Sindicatul C.F.R.
Sindicatul metalo-chimic
Sindicatul de piele
Sindicatul salariaţi particulari
Sindicatul C.A.M.
Sindicatul îmbrăcăminte şi textile
Sindicatul constructori
Sindicatul salariaţi comunali
Sindicatul ospătari
Sindicatul tehnicieni
Sindicatul compactori
Sindicatul lemnari
Sindicatul alimentaţiei
Sindicatul funcţionari particulari
Sin<licatul !nvăţămînt
Sindicatul P.T.T.
Sindicatul frizeri
Sindicatul arte grafice
Sindicatul sanitar
Sindicatul angajatelor casnice
Sindicatul ziariştilor
Sindicatul salariaţi de stat

31 XII 1944

31 XII 1945

2 700
I 862
2 404
2 280

3 753
I 852

331
1 570
929
608

3 682
2 399
360
1 524

972
1 267

244
135
_ 106
540

1 118

610

1 133

2 792
820
300

1 766

230

542
218
249

291
280
112
542

{Szakszervezet din ianuarie 1945, p. 38, mai 1945, p. 240).
15 Idem din ianu,arie 1945, p. 48.
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economice. Acestea au prelu.an: conducerea întreprinderilor sistaite şi, au orgaini,z,ait repunerea lor în fU1I1cţi'llne, precum şi procesul lor de produ~ţie. Comitetele de fabrică, pe lingă
mobilizarea oamenilor muncii La refacerea întreprinder,ilor şi fa ooi.oarea prodocţiei, au trecUlt,
sub oonduoere.a comuniştilor, la scoaiterea cadrelor conducăooaire fascistie din înrtreprinderi, k
descoperirea şi Împiedica,rea aqiuniJor de dezorganizare şi sabot3!1'e a producţiei şi repartiţiei produselor, introducînd coruurolul muncitoresc astlpl'a produqiei şi obiigînd pe capiroaJ,işci
să ţ;ilnă seama de aicticvi,tatea comitetelor de fabrică la inoocmiirea planurilor de producţie
şi controlao:ea înfăptuirii acestora În vederea creşterii produq~ei, menită să asigme aprovizionarea frontului şi să îmbunătăţească condiţiiile de trai ail.e oamen.iilor muncii. In maii multe locuri, în vederea Îngrădirii exploatării cap~taliste şi penlll"U îmbunătăţirea condiţirulor de mtllilcă,
sindi,;:atele au impus patronilor Încheierea contractelor colective de muncă.

ffilS11

1n acesr.e vremuri foarte grele, cînd probleme multiple îşi cereau rezolvarea şi in domrniul aprovizionării, sindicatele au acţionat energic pentru asigurarea unui minim de existenţă muncitorilor prin asigurarea posibilităţilor de mund şomerilor şi regim de prioritate la
aprovizionare, în special ceferişt:i!lor şi muncitorilor din fabrici.

Acţiunile duse de sindicate urmireau stăvilirea speculoi şi scumpetei, a agravării consecinţelor

economice ale distrugerilor provocate de război şi de jaful hitlerist prin împiedecar~a sabotajului din partea capita1'iştilor, concenu;area tuturor rezervelor şi forţelor materiale şi umane În vederea refacerii econon1iei naţiona:le şi prin aceasta îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei.
Şi În dezvoltarea mişcării sindicale: din Cluj, un impuls de seamă l-au constituit lucră
rile primului congres general al Sindicatelor unite din România, desfăşurat la Buct:.reşti
între 26-J0 ianuarie 1945. Del~gaţii muncitorimii oraşului, nUITT1ărul lor fand de 39, au
fost aileşi în cadrul adunărilor ţinute pe Întreprinderi şi pe ramuri de produqie. Gazeta
,,Pfogani" d.m L.luJ, relevind semniticaţia ;i,cei1tui eveniment politic, s.cr:a urmăitoarcle:
,,Congrc,ul de la Bucureşti, credem, va fi o piatră de hotar În destinde muncitorimii.

Pentru noi, cei din Ardealul de nord, faptul mai are şi o altă semnuficaţÎe. Pentru
prima. dată după patru ani de înstrăinare şi suferinţe, delegaţii muncitorimii noa.sure ia.u
con tact ou cei din restul României, în cadrele unui congres. Este un prim prilej de a-şi manifesta mulţumirea şi bucuria de a fi fost încadraţi României, căreia de fapt aparţin" 16 •
Congrewl sindicaitelor a demonstrat unitatea clasei muncitoare din România, sp~ituil ei
patl'liotic şi internaţionalist, forţa mişcării cSindicale şi creşterea rolului ei în v~aţa po,liitică a
ţării. Congresul a stabilit o serie de sarcini de mare însemnătate pentru activitatea sindicatelor, pe care delegaţii întorşi le-au făcut cunoscute muncitorimii În cadrul numeroaselor adunări generale ale organizaţiilor sindiicalc:. Aceste adunări au fost un bun prilej de eduoaţÎe
a muncitorimii În spiritu:! unităţii proletare şi al luptei de clasă, de exprimare a voia-iţei lor
de a colabora strîns cu muncitorimea organizată a ţării În interesul înfăptuirii obiectivelor revoluţionare care stă,teau în faţa tuturora, mijloace eficaice în antrenarea munci:toriJor neorgană
za,ţi pe calea organizări sindicale. In cadrul acestor adunări muncitorii dezbăteaiu pe hlrg
problemele: smdicale şi sarcini.le trasate la congres, luîndu-se hotărîri concrete pentru transformarea lor în viaţă. Astfel, Consiliul sindical din Cluj, în urma dezbaterilor, a conchis că
În faţa sindiurelor stau următoarele saircini: lupta necruţătoare Împotriva rămăşiţelor fasciste, împotriva manifestăăilor şovine române şi ma.ghi,are; întărirea unităţii sindicale, educarea maselor În spiritul luptei de clasă, întărirea spiritului solidariităţii internaţionale; lupta
pentru fli.di,cairea producţiei, împou,iva speculei, pentru dezvoltairea şi Întărirea mişcării cooperatiste; aprovizi-Onairea fabrioil'.or corudu,se de munci,torime c;u materii priane, punerea În funq.iie Plugarii din 26 ia.nuaa-ie 1945.
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une a Întrepriin<lerilor; 6J'l"lJJnlirea democrartlÎzării organelor admină.6trnn:ive judeţene şi oră
~encşti, precum şi .alle orga.n.elolt' de Sllalt17,
Organirz;aţiiile sindi,cale ,din Cluj au îndeplin~t U111 rol a.c,tiv în orga1111izarea şi mobillizairea
lucrătorii.lor oraşului pentru parti.cipa:rea la îrufăpuuirea swniilor revoluţi.ci democmt-populare.
Unnăriind cu fermitate coaLizarea tuuuror forţdor demoora:te în j1Jll'11.ll o1"1Sci muncitoaire,
P.C.R. a acorda.t o atenţie deosebi:tă organizării maselor de bază aile ţărănimii, caire constirui;:i,u o mare -rezervă de energie revoluţionairă. Pornind din Cluj, sub conducerea Comitetului
rcgionail Cluj aJ P.C.R. s-a desfăşurat o activirtate perseverentă la sa.te pOllitrU cuprinderea
organizatorică a maselor ţărăneşti şi închegarea alianţei de luptă a clasei muncitoaie cu masele de bază aJe ţărănimii. Rezuil,taioul muncii depuse s--a <llfătat Într-un timp scurt prin reînceperea activiităµi organhaţiillor democraitice Frontul Plugarilor şi aJe MADOSz-ului, transformat În noiembrie 1944 în Uni1mea Populară Maghiară.
În acea.stă perioadă, oînd lupva de el.mă era foairte ascuţită şi cînd forţele reacţi'Wlii
Încerc31U să folose~că diversiunea naţionali9tă În scopul dezbinării uni,tăţiii forţet!or revoluţio
nare, Frontul Plugariilor şi Unii<11nea Bopulară Maghiiairă, conduse de pairtid, erau organizaţii
necesare, avînd menirea de a sitrîr ~e forţele ţărănimii muncitoare, indiferent de naţlÎonaJitate,
Împotriva reaqiunii. Prin aceste organizaţii, care şi-au adus contribuţia Ia procesul de democratizare a vieţui ţării, pwtiidul comuruist a reuş~t să lărgească şi mai mu1t 1legăturiile sale
cu marea masă a oameniiJ.or muncii de fa oraşe şi sate, să le atira,gă la l<11ptia pentru înfăptui
rea sarcinilor revoluţ:.Ci populare.
Frontu,! Plugmlor şi Uniiunea Populiară Maghiară au avut o conrtribuţie importantă în
mob.iJl.iz.arr-ea mase-lor la aqiu.ni cu caracter obştesc, păsitr1airea ordiinii,i împotriva tendinţelor
anarhice, diversioniste a.le olementelor du~mănoase, în înfăptuwrea transformărilor democraiuice.
Incadrat în marcle front democramic din România, MADOSz-ul, încă la 20 octombrie
1944, publid un apel al organizaţiei regi:ona.le pentru nord-esrul Transi.Jvaniei cu sediul la
Cluj, În care se expune plt'Ogramul de muncă şi luptă, cu puncte printre care: ,,concentrarea
într-<> unit.a.e a ruturor forţelor popU!lare maghiare din T,:,ansillvani1a ... şi mcadxa.rea curajoasă În sînul aJcelor mişcări, pa;rtide şi uniuni democratice, care, fără a face deosebire de
rasă, naţiona:litatie, urmăresc În mod unitar democratizarea vieţii publice peste totala, In aduna.rea de reconstirtuire a organiz,aţiei U.P.M. din judeţUI Clru,j, care s-a ţi!11Jut la 23 octombrie
1944, s~a arătat că primul obiectiv de luptă este obţinerea victoriei ,În războiul drept împotriva Germaniei hitleriste şi ştergerea tuturor urmelor blestematului război hitlerist19 • La
24 ootombrie 1944 un alt apel aJ MADOSz-ului ,lans3/t la Cluj chema popUJLaţiJa maghiară
din no.rd-esruJ. Tr.a.nsillvaniei oa, Împreună cu poporul român, să miiliteze în slujba progrcsu,lui
demoora.tic, pen,tru victorÎla F.N.D. Manifestul e semn3/t print.re ailţi;i de Szepesi Sandor, Mc:zei Lajos, Tar Karoly, Fodor Pataki Adam, K6s Karoly, Balogh Edgar, Nafiy Istvan, Jancs6
Elemer, Sz,abedi Laszl6 20 •

In zÎllla de
ga111i!lor. ,,A fost
anunţă Îru:epUitUl
după o perioadă
scria gazeua
17
18
19
20

11 noiembrie s-a înf~1ilnţait la Cluj organ.iza~ia regională ,a Frontuilui Piludeajuns! Astăzi smtem liberi! Şi vriom ,să rămînem! Muncitorii şi ph1garu
uniei lupte 10aire v:a fi victorioasă. Am înodat treowtuil cu zillelle de azi,
de zbucium şi persecuţi.i şi s--a coll:Sltiituit astfel la Cluj Frontul Pilugarifor•
„Pl<11gaa::i~ a, organrud. de presă ai! orgain,izaţi,cî regi'onale GlUJj a. Frontu.Lui

Szakszervezet din ma.i 1945, p. 226.
Vilagossag din 20 octombrie 19H.
Idem din 24 ootombriie 1944.
Idem.
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comunişti şi vechi activi~ a.ii organizaţliClli ca Pavdl Bojao., Iosif Bălaj, Romulus Hatos, Maria Olpretean, Teodor Someşfălean etc. 21 • Adunarea de
corua:irouill"e a organizaţiei Frontu.lui Plugarillor în canierul Mănăştur „s-a soldat C'U un succes
desăvîqi.t•, cu ocazia prămei adunări înscrmdu« în organizaţie peste 100 de cetăţeni 22 .

Pmgaini[or. In fuuntea a.cest:eiia se aiflau

FronruuJ Pil~a.cilor şi MADOSz-llll, priln mobiiltizarea maselor oare le-w aparţLilll.lJt i aJ
numM creştea din zi în zi, au luat paaite în mod activ la aicţiuniile de il"efacere a economiei, de democratizare a aparatului de stat, la marile demonstraţii, adunări şi mitinguri organ-iz 1te de P.C.R. pentru realiz.aa.-ea programUl!UJi de guvernare al F.N.D., care cuprm.dea şi
înfăptuirea neîntîrziată a reformei agrare pe cale revoluţionară şi legiferarea ei după instlurar.e:1 unui guvern democracic. Consfiuuirea organizaţiei FrontUilui Plug~aOil" din judeţu,]
Cluj, ţinută la sfîrşi:rul lunt-i februarie 1945, prlllltr-o rezoluţie de aderare la programul de
guvernare al F.N.D. accentua: ,,C-erem înfăptuirea imediată a 1.11ne-i Laa-gi şi drepte reforme
agrare, confiscarea şi ÎmpMţÎ!rea între plugari a moşiiJor părăsi.te de fascişti, precum şi .restituirea pămîn'tl.lJlui luat de 1a ţăranii Împroprietăriţi prin vechea reformă agrară, pimînrt oa.re
Ic-a fost răpit pe nedrept de căn-e guvernuJ horithyst a.I moşierriJor maghiari ... , demOCIIlaitizarea adminiistraţ.iei comunale, consi!lii comunaJe alese pe cale . democratică în fiecare sat,
refacerea tuturor căilor de comunicaţie clin judeţ, aprovizionarea satelor. . . cu mărfuri de
primă neccsita,te. Toate aceste revendicări drepte ale ţărărumii, Frontul PlugariJor din judeţul Cluj le vede realizate numai prin a.ducerea la conducerea ţării a unui guvern al Frontului Naţiona!l Democra.t" 23 •
căror

Fronwl Plugarilor ~ U.P.M.-ul, în mediul lor de activitate, sub îndrumarea partid'llliui
comlllilist, dlllCeau o luptă consecventă împotriva politicii naţionalist-şovine a daselor exploatatoare reacţionare, sprijineau partidul în lupta sa pentm rezolvarea demoora.tică a problemei naţionale, pentru unirea tuturor {Oil"ţelor poporului român cu cele ale oamenilor munci-i
din rîndurile naţionali,tăţilor conlocuiitoaire. Apelul comitetului de reorganizare a MADOSz-ului, !:aJISaJt la 28 octombrie 1944, conţ,inea wrmătoairde: ,,Lucrătorii maghiari împreună
cu poporul muncitor român din Transilvania vor să se angreneze ... În uriaşul front unic al
tendinţelor democratice din România, ca printr-o voinţă comună să spargă ultimul obstaicoil
al Împăcării populaţiei din Transilvania: forţa ascunsă a fascismului ... Noi dorim ca prin
atitudinea noastră demnă şi democratică să obţinem cu un ceas mai devreme angrenarea nordu:lw Trandvan.iei în viaţa politid şi economică a României democraiticc" 24 • Adunairoa Frontului Plugarilor dim Cluj ţinută la 12 ckcembrie 1944 manifesta de asemenea pen,tru concentrarea tuturor forţelor progresiste în aqiun.iJe de refacere a economiei, de democrnniza:re a
aparatului de stat. In moţiunea aprobată în unanimitate la această adunare se arată că participanţii vor „convieţuirea paşnică Între toţi locuitorii din ArdeaJ, prin muncă rodn~că, spre
a ajurnge la bogăţ~a ma.terială şi sufletea,scă" 25 •

In primele rînduri ale luptei pentru unirea wturor forţelor poporulw român cu oamenii murnci,i ai naţ.ionaliităţiJor conlocuiitoare a stat muncitorimea conştientă În frunte cu
partidul ei comunist, conirinuarorul consecvent aJ tradiţiilor solid~irtăţii de luptă Împouiiva
fasoi6mului. Munciwrimea română şi maghiară conşinientă era convinsă că reu~,ta luptei împotriva du~manului comun: fascismul şi ră:măşiţelc naţionalismului de orice fel se poate asigura numai prin concentrarea tuturor forţelor popuJaire interesate în demo.craitiza,rea ŞlÎ progresul ţării.
21 Plugarii din
22 Idem din 17
23 / dem din 28
2•

2.5

11 noiembrie 1944.
ianuarie 1945.
februarie 1945.
Vilagossag din 28 octombrie 1944.
Plugarii din 15 decembrie 1944.
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In rlndume ,ciinere1ruiliui din 01.uj

acţionau orgainizaţiii

ţară. Munca de organizare şi lupta forţelor clemocmaiti.ce

ale principalelor p3[':1:iide polîtice din
din oraş, pre<mm şi, Îil1 tot ruprinsul

ţarlll, a

fost susţm.urtă cu aivfot de către 'l!inerii comunişti şÎi socialli:şti. Cu sprijinul pa.ITtlÎ.dullui
comuni&t s-au reînfiinţa,t orga.nizaţimle Uniw,ni,i T.iineretul,ui Comumt clJiin Româ.niiia, oare, dezvdltîndu~ mpiid, au reuş.iJt să ,cuprilndă mase importanJte de ·nirr1eri. La auj, pruna şedinţă
a U.T.C.-1.ll!uii. a fost ~în.mă ,în 22 ootombrie 1944 26 şi: în scU!I't timp au foot obţiim.11t1e în m-M
nmLte l'ocuri de muncă rezultate organizatorice din cele mai satisfăcăuoare. De asemenea au
fost ireînfi.inţa,te la auj, precum şi în a!lte oraşe, orl?iaaliÎ.z.aţii aue Uniunii TineretuJ!ui SoaÎ!ailist.
In vederea întăririi munciii. politice şi educaitive în masa 'tinieiretului din cadrul SÎl!lidicatdlor
au fost organizate secţii ale tineretului, iar în şcoli şi facultăţi s-au înfiinţat organizaţii
demoor,atice ale devi.:lor şi studenţilor.
OrganizaţiiJ.e tinciretului s-au alăturat cu en,tuz.Î,asrn tuUUJror aqi,u,nillor revoluţionaire.
Tinerii .iu lua,t parte La diferiite mwnci vohmuare pei111tru sprijinirea armatei, curăţi'I'ea ruinelor,
scoaterea maşinilor şi s.iruldor, adunarea mat.eri:a!le!lor de sub dărîmături, a:cţumi volunna,re
de reconstrucţie, precum şi de spori,re a producţiei. Au participat cu combaltivi,cate •tilnerească
J.a toa•te mani,fes,tările Împotriva reracţi,ooii, pentru in-suamairea unui guvern democmtiic. S-au
preocupa:t intens de educarea an,tifa.1Sciistă a tineretruJuă, iar pen.tru ridocaxea cunoştinţelor lor
profesionaJe au iniţ~at diferite curs\l.'l"i de perfecţionare. Orgain.izaţiiile pro!?ifesi,me a!le tilneretului au acordat o a.tenţie primorditală înfrăţi,rii îmregu1u.i tineret din ţairă, fără deosebiire
de naţionalitate. Astfel, din dările de seamă ale trimişilor organizaţiilor U.T.C. la prima
consfărruire region.ailă din Cluj reiese că lupta U.T.C. pmtru democraţie, În interesul vi1itornlui mai fericit al tineretului, se desfăşoară promiţător, Împotriva tuturor celor c3/l'e ca'l!Jtă
să dezbine unitatea tineretului. In conduziile dezbaterilor această problemă a fost pusă de
reprezentantul C.C. al U.T.C. ca o sarcină permanentă, organizaţiilor judeţene U.T.C. 27 •
Unnînd îndemnul partidudruă. comunist, muil~ tineri moociitori, ţăr:a,ni şi irntelectuali
români, magru,air~ şi de aJte naţionalităţi s-au Înro1'ait în armată oa voluntari pellltru a
contribui cu airma În mînă 1'a zdrobiirea hit!e!'ÎsmuJui şi Ia înfăptruirea Român,iei ltbere,
in.dependenre, democratice, dînd o Înailtă pi,ldă de erobsm. Zeci de t1ineri uteoi~ români,
maghi1ari dim. Gluj şi Împrejur[rni au panicipat ca volun,rari la luptele pentru eliberarea
Ungari.ei şi Cehoolow.ciei pînă În u:Lcima zi a războiudui. Mulţi clin cei pleca,ţi nu s-au maâ
întors. Aviatorul erou Traian Dîrjan a căzut La 25 febriuarie 1945 lingă sa:tUil cehoslovac
Ooava; tîna:rul muncitor de la „Uni-roo" Auro! Suoiu şi-a dat viaţa penu'll libertate, un,deva
pe mailul rîului Hron; studentul clujean Cze!Jer Lajos a murit tot pe păm.întu!l Cehoslovaciei.
NU11Tieroşi ootăţeni aâ oraşuLui Gluj apairţiim,înd diverselor caitegocr-ii şi păitur,i sociiaJe,
aruanaţi de sentimente democraitiice şi patriotlÎce, au intra,t în or~anizaţi1a looaJă a Apărăr:ii
Pa;ori.oti·ce şi Uniunii PaitnioţiJor, organizaţii cu caraicter Larg de masă, democrami,c, antifascist, caire acţiionau din perioada i'1egailinăţii sub îndr,umairea. poliitiică a P.C.R.
La Cluj deja îrn luna octombrie a început să ducă o aotivita,te intensă org3111izaţăia. Apă
rării Paitriotiice. în priana chemaire a aice9tei orgainăzaţii din Oluj, înfiinţiată 1a 22 octomb11ie,
se spune: ,,Dacă În timpul dictarnrii fasciste Apăriarca Patriotică a ajutat ilegal luptătorii
alllllÎfaisciş.ci, aistăzi Apa.re.rea PauriotiJcă a,re mi!si'Uilea <le a sprijinii şi a ajuta înnreaga airmartă
luptătoare Împotriva fascismuău.i" 28 •
Tînăra organizaţ,ie demoor,aitid, Apărarea Patr~ocică, bazată pe devouamennuă, stăruinţa,
priceperea şi spiir.in:UJl de saicrificiiu a,le membrilor săi, mobiiliza cetăţenrii pent11U a ajUJtJa ostaşii
de pe frontul an.tihitlerist, membrii f.amil1iilor mallitimiJor căzuţi drepit vi,coirrne ale teroarei f<aJS26
27

28

Vilagossag din 24 octombrie 1944.
Erdelyi Szikra din 15 ma.r:tie 1945.
Plugarii din 15 noiembrie 1944.
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cisinului homhyst şi a Gestapoului, ram~11, pc cei ru:voiiaşi şi fără cămin, organizînd cu
medici, lucrătorii. saniua.ri şi surori echipe sanÎltare perutru evitarea epiderruifor. Ea du.cca o
murrcă de lămurire În riînduri'le rna.so:or ce.lor maii. larrgi Împotriva ven.iiruwui rămăşiţelor
fascisrnrului, pentru solidanitatea frăţea.scă. Soldaţii răniţi, români şi sovietici ca:re se aflau
în spir.a:lde din Gluj, săptămîinal a,u fost ajutaţi de Apănarea Patrioui.că, ma1reriiail şi moral.20.
Printre organizaţiile de masă c.u-e şi-au :re1uart acmv:itaitea se aifJa şi Uniunea Patrioţilor. La Cluj bazele acestei organizaţii au fost puse În luna octombrie 1944 prin constituirea unui comirtet de iniţi·aitivă conduis de profesorul Tu.dor BugnaJIUJu. Progrnmuil de luptă
ail Unirunii Pamaţilor din Gluj avea drept obieoti,v „libe:rtatea tumror cetăţeniilor din Trra.nsihnani,a de nord şi înt.egrarca lor în România democracici, liberă şi i.ndepenck:ntă" 30 .
Pentru desăvî:rşiirea acestor deziderate mu:lt dorite, organizaţia di!n Gluj a Uniunii Hatrioţilor a:răta Într-o chema.re că datoria supremă a pa'tl'lÎoţiÎ'lor români democraţi este de
a duce mai departe bătălia 1I111potriva hi-tlerismulu~ a rea;eţi'llll1ii şi şovm.ismuLui, cu toane
mLjloaicele care stau La înclemînă, fără cruţa.re şi fără !l'ăgaz, pină Ja defiiruitiva distrugere
nu numai a armatelor hi,tJcr.iste şi hor,thyste, ci şi a tuturor une!tolor aflate i'n slujba fascismului.
Rîndurile organizaţiei locale a Uniooii Patrioţilor s-au întărit în scurt timp prin
înglobarea rnase:or democratice -române şi de ailtc naţionalităţi, devenind membrii actiVIÎ ai
acest-ei organizaţii îndeosebi intelectuali şi, pe lingă ei, muncitori, comercianţi, industria5i,
meseriaşi, ţărani, femei şi mineri.
Alături de celdaJ,te organizaţii dernocratÎice, Uniunea P,atrioţilor ducea o ,luptă susţinută
pentru curaţ.Jrea ap·arartului de st:aJt, a vieţii publice şi economice de dementele fasciste şi
reacţionare, pentru democrarizarea ţării. Ea mobiliza la refacerea şi dezvoharea economiei
naţionale distruse, ls1 sprijinÎlrea armatelor eliberatoare române şi sovietÎICe. Mi•lirtla pen,tru ca
poporul român să se blllCUre de toate drepturille şi libenăţile saJe cru,cer,i,te prin acnuJ de
înaltă i.nţel<."J'Oiune politici de la 23 August 1944, c,are a rupt l an\j1.1Jrille diotaJ1:urii fasciste
a lui Antonescu ce ţinea încăruşată voÎll1ţa popUllară românească, precum şi prin l<t1ptele
eroice duse de armata română pe cîmpul de băităJ.ie Împotriva Germanici himleriste.
Organizaţia Uniunii Paitrioţilor din Cluj, alaiuUui de celdalte organizaţii aile UniUlllii
Patrioţilor din diferite centre aJe ţării, prin activitatea sa, sub fodruma.rea partidUilui comunist, de educare a maselor, u,rmărea să imprime în conştiinţa cetăţenilor aed spirit de
adevărat pa:triotism, care duce la realizarea unei Lumi noi în cao.UJl României demOGran:icc,
libere şi independente.
Toate organizaţiile politice din Quj au desfăşwat o sUISţinurtă muncă o:rganizartorică
şi de propagaindă În rîndurilc femeilor. Vi•talit:ait.e.a aorivităţii for şi-a găsit expresia in înfiinµrea l a Cluj a Fronnului Unitar aJ FemeiJor Demoara.te la daroa de 21 febru3Jl'ie 1945 cu
participaaea delegairelor celoir două partide muncitoreşti şi orgamizaţihlor politice democratice31. Organizaţia femeilor, cuprinz.înd muncitoare din fabrici şi aiteliore, liber-profesioniste,
profesoare, învăţa:roare, suudente, ct.1&nice, ţărance otc., participa în mod activ la lupta pentru
inJătu:rarrea rămăşiţelor fascismului, emancipa.rea femeilor, ridiC311'ea masolor de femei a,llÎ,t din
punct de vie.dere cultural, cit şi politic şi sociail. N--a exista,,t o ,acţiooe publică, socială,
economică, culturailă şi îndeosebi caritabilă la care să nu fi participat în mod aotiv Fron'tUI!
Unitar al Femeilor Democrate din Cluj.
Incadrrarea În activita.toa organizaţiilor creaite de par1tiduil oomunist şi în cele care
colabaro.u cu el a oo.ui număr tot mai Jl13JI'C de oameni ai muncii demollBU'a succesul remaircabil al vastei munci de org3JTl.izare şi Jămurire dU!SC de către comUlllişti şi totodată demonstr1a
1

1

Idem din 9 ianuarie 1945; Făclia din 1 mai 1945.
30 Idem din 5 noiembrie 1944.
ai Vilagossag din 22 februarie 1945.
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creşterea influenţei politice a partidului comunist,

am10ritaitea de ca:re se bu(ll][Q În mase.

Organizaţiile politice şi profesionale democr,atice Frontu! Unic Murnci,toresc, sindicaitele,
Frontul Ph1garilor, UniW1ea Populză Maghiară, U.T.C., Apărarea Patriotică, UniW1ea PauioţiJor, organizaţia femeilor şi-aru indeplinit rol.ul de curele de transmisie a cuvinnrlui
partid,ului comunist în rîndurile unor pături largi. Ele au contribuit ca maisele de oameni

ai muncii să fie oriontate pe linia intereselor revoluţiei populare.
Dură eliberarea Clujului, şi partidele „istorice" Par,1idul Naţional Ţărănesc şi
Partidul Naţional Liberal - a,u trecut la reorganizarea rîndurilor lor. S-a fă.cut regruparea
şi rea,:tivizarea cadrelor d~ conducere pe plia11 locaJ şi teritoriail, care s-au preocupat intcl1JS
de a-şi arorage în orgmizaţiile acestor partide noi worenţi. Situîndu-se la Î111Ceput În cadru:J
eforturilor duse penu.u vindecarea rănilor adînci in urma distrugerilor fascişulor hor,thystohitlerişti în retragere, fiind preocup.aţi de grabnica remediere a tuturnr repercusiunilor Diotatului de la Viena şi ocupaiiei honhysto-fasciste, aicestea le-au înlesnit iniţiaJ. obţinerea unor
succese organizatorice32 • în această direcţie acţiona şi Împrejurarea că, deşi Între partidele
,,istorice" şi cele muncitoreşti existau deosebiri ideologice şi programatice radicale, ele au
contirnuat cîtăva weme şi după doborîrea dictaturii militare-fasciste să conlucreze în guvern,
in probleme privind lupta împotriva trupelor hitleriste şi horthyste, pentru eliberairea părţii
de nord-est a Transilvaniei. Pe măsura îndeplinirii acestui obiectiv s-au manifest.lt însă din
ce în ce mai evident divergenţde În cddiahe probleme social-politice aflate la ordinea zilei,
între P.N.Ţ. şi P.N.L. pe de o pairte şi P.C.R. şi P.S.D. pe de aLtă pairte33 • Folosind majoritatea de care dispuneau în guvernele Sănătescu, forţele retrograde din aceste partide aru
întreprins o serie de acţiuni atît pe plan central, cît şi pe piam locaJ. - menite să
împiedice, sau cel puţin să frîneze desfăşurarea prefacerilor revoluţionare pentru care militau
sub condu-cerea P.C.R. masele de oameni ai muncii pe tot ,cuprinsul ţăni.
în vederea unirii tuturor forţelor politice interesate în făurirea unui regim cu adevărat
democratic şi transpunerii În viaţă a reformelor cerute de procesul revoluţionar, P.C.R. a
iniţiat, în lOCl\ll Blocului Naţional Democrat, care devenea tot mai mu-h o coaliţie politică
depăşirii În urma aqiunilor de frînare de către partidele „istorice" a prefacerilor democratice şi revoluţionare, rea.Jiza.rea Frontwlui Naţional Democrat, care să cuprindă toa,te organizaţiile politice şi de masă cu cairacter democraitic. Baza programaitică a noului orgamism
politic urma să o constituie pl-atforma e1aborată de P.C.R. la 24 septembrie 1944, care avea
sarcina politică de a orienna luplla maselor largi populare în direcţiile hotărîtoaire al·e dezvoltării revoluţiei 34 •

La Cluj, În ziua de 21 octombrie 1944, la numai zece zile după eliberarea ora')uJui',
s-a ţiinwt prima ÎntJrunire publică cu scopul de a se constitui, pe baza proiecmlui de plaitformă
a F.N.D., org:mul de conducere regională, care se intitula Comitetu,! democrat din Ardealul
de Nord. Infiinţarea Comitetului democrat compus din reprezentanţii P.C.R., P.S.D., ai
Fronrului Plruga!l"ilor, ai Uniunii Paiurioţilor, ai U.P.M., ai sindicatelor unite şi ai Grupării
evreieşti antihitleriste a constituit un succes de mare Însemnătate al forţelor democratice din
Cluj conduse de partidul comunist şi a Însemnat totodată un pa.s important spre încadrarea
organizatorică În mişcarea revoluţion.ară din Înitreaga ţară.
ComitetUJl democrat s-a transformat În cu-rînd, Ia 27 noiembrie 1944, în Consiliu al
F.N.D., manifestiînd - după ou-m şi denumirea i-o arată - adera.re fără rezervă Ia plaitform,a politică a Fronrului Naţiona,l Democrat din România şi garantînd în acest fel asigurairea colaborării în modul c.el mai strîns cu forţele democratice din România. Pl•aitforrna
32
33
34
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F.N.D. cuprindea cerinţele fondarnentaile ale forţelor socialle prowesiste, revendicările cale
mai zz.ătoare aile rna5elor oelor ce muncesc, constituind astfel o bază solidă pe care s--a
unit întiregul nostru popor, toate forţele clemocraite inireresate în înfăptuirea sarciniilor revoluţiei populare. Docurnenrul-program al Consiliului F.N.D. din G:uj dabora.t la prima sa
şedinţă de COT11Stit,uire prevede-a pe lîngă Însuşirea plamfonmei şi diferite sarcini specifice
nord-estului Transilvaniei, mai ales în privinţa lichidării rimăşiţclor şi manifestărilor fascistc35.
Consiliul F.N.D. din Quj, sub indruma,rea Consiliului naţiona:l al F.N.D., ,a dus o
activina.te intensă politică, economică, administrativă şi de edn.Dcare a maselor în spirit democratic. El îşi dovedea cu fiecare zi capacitatea de activitate politică, de organizare la luptă
a maselor populare pentru democratizarea vieţii publice, pentru instaurarea puterii dernooratpopulare.
Reorganizarea aparatului de stat şi a administraţiei publice În oraşul Cluj a fost legată
de lupta pentru eliberarea de sub jugul fascist-hor;rhyst. Conducerea oraşwLui şi a judeţului
a fo!lt prelu,ată la 12 octombrie 1944, după numai 24 de ore de la diberare, de romunişri
recent ieşiţi din ilegalitaite şi de elemente progresi,ste, ca urmare a consfătuirii iniţiane de
comunişti, ţinută cu reprezentanţii sindicatelor muncitoreşti şi În urma consultării mai multor
persoane. Ca primar ai! Clujului a fost delegat prof. Tudor Bugna.riu, vechi comunist, iar
ca ajutor de prima,r dr. Demeter Janos, inrteleotuail demoCNt. PeI111.ru organiza.rea administraţiei din judeţ au fost delegaţi ca prefect prof. dr. Teofil Vescan, ca subprefe<;t dr. Gsogor
Lajos, intelecuU,aili democraţi. Paza oraşului şi asigurarea securităţii cetăţeneşti s-a organizat
de către Poliţia popul.i.ră condusă de ing. Virgil Sailvan 36 •
Printre primele măsuri efecuua.te de către organele democratioe locale de 9talt sprijinindt.He pe masele de oa.meni ai muncii a figu,rait ttanspunerea în viaţ1i a anulării tJl.iltU["or
dispoziţiilor impuse de legislaţia regimului de ocupaţie homhy,stă. De asemenea, au foot anulate seminţele tribunalului fascist, prin care regimul horthyst a smuJs din mina ţăranilor
puţin'lll.l pămînt primit prin reforma agrară din 1921. A fost reorganizaită justiţia care aqionoa
pe baza unor normative democratice. Pentru a.sigurarea îindeplinirii măsurilor luaite de către
organele de stait şi pentru rezolvarea alrtor probleme ca: paza întreprinderi,lor distruse sa,u
părăsite, apărarea avutw,ui obştesc, urmărirea şi arestarea fasciştiilor şi sabotorilor, speculanţilor, criminali!lor de război şi a alror duşmani ai poporuLui, a fost înfiinţa,t,ă o formaţiune panriotică foarmată care cuprindea în rîndwriJ.e sale sute de a.tmeni ai muncii. Această
formaţiune r<.:prczcn ,a un clement aJ forţei publice a nowui apa.rat de statt democrart:ic în
naştere.

Autorităţiic democmtice locale, sprijinindu-se pe organizaţiile de masă, au luait o renc
de măsuri democrMice menite de a normaliza viaţa eoonomică, sociailă şi ouJ 1tu1I1ală. Prinrtre
preocupările economice ,a,u fig1.11rat: punerea în funcţiune a Întreprinderilor industriaile, asigurarea materiilor prime pentru produqie, redeschiderea magazinelor, Snfiînţarea '1.Jalor. cooperative de producţie şi de consum, stimwarea dezvoltării schimbuwui de produse dintre Gluj
şi satele a.propiate, demascarea speculanţilor, precum şi satisfacerea u.nor revendicări imediate legate de salarizare, reprimirea la lucru a muncitorilor concediaţi în timpul fascismului horthyst, a celor mobilizaţi şi ,reîntorşi acasă, îndepărlta:rea din serviciu .a elementelor
faociste pe baza hotărîrilor comisiilor de epurare. Pe tărîm administrativ amintim: stabilirea
preţurilor unor mărfwri de primă neces~tate, fixarea chiri~Lor, organiza,rea serviciilor de gospodărie comunală, schimbarea numelor unor străzi etc. Pe tărîm cwtw-al au fost luate, de
asemenea, măwri importante. Astfel, irutr-un timp relaitiv OCU(['t au fosrt deschise şcolile, biblio-

35
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tecile, cinematogmifele, s-,a ÎnioepUJt reînfiinţa.rea, .respectiv orcarca teatrelor. S-aru. redeschis
Teatrul Naţion,ail şi Opera din C1uj.

In urma rc:zrultatelor obţinute s--a oonsolidait unitatea de aq..iun,e a partidelor şi organim.tiillOl' de masă din F.N.D. şi rolul rondocăotor aJ P.C.R. In rîn,duride masdor largi ale
populaţiei s-a produs o maimrizaire politică rapidă. Masele, dîrulu-şi seama din ce în ce mai
muLt că forţde progresiste patriotice unire în F.N.D. în frunte cu P.C.R. doc o luptă în
interesul şi spre binetle lor. s-au alăturat lupuei revoluţicmare.
Forţele d001ocra1tice erau conştiente de importanţ,a Luptei comune din toaită ţaro perutiru
in.sta:u.mrea unui guvern democraitic. Voinţa maselor în aoest sens a fost exprimaită hotărî,t,
m<lllliJiesuîndu-se prin numeroase şi pUJtemice mi,tinguri, demonstra.ţii de stll:1a.dă şi adunări
poplll1are. Şiruu l'li[lg al acesitor acţiuni de masă a început la Cluj În ziua de 20 octombrie
1944 ou o puternică demonstraţie de stradă a muncitorilor ceferişti, urmaită de adunări
popu!aa-e în cinci locuri diferite, impotriva uneltirilor antidemocratice ia.le reaqiunii. La cele
cinci adunări populare O?:"ganizaite din iniţiativa Comiterului regiornal Gluj al P.C.R. de
către fO?:"ţde democr.arice, au luait parte peste 15 OOO de oameni ai muncii români, maghiari
şi de ailite naţion.a:lităţi, manifesuînd Într-o s,trînsă unitaitc frăţe315Că 37 •
P,articipanţii

La a,dunărilie din Oluj au voeat o rezo1uţie popuilarră identică, în care,
indignarea faţă de provocările fasciste, deda.Tă că vor duce „o ,luptă neînduplecată Împotiriva tuturor rămăşiţelor fascismului şi a criminalilor de război, fără deosebire
de naţionalitate ... ". Munci rorii sînt convinşi, a.irată :rezoluţia, că „numai un guvern democf131t poate asigura în România drepturi egaue ... " Oamonii muncii din Cluj „se a!ălllllra
În unanimitame la liupta maselor concentrate În Fronruil Naţional Democrat. Se ailărură acolei
mişcări caire Juptă peI111:ru un guvern al tumror forţelor democra:te sub preşedinţia lui Petru
Groza". In corutinu-are participanţii declară că „sauUJtă cu îoouf!eţire şi recunoştinţă Armata
Roşie şi Armata Română eliberatoare". Declară că „aut în uzine cit şi in toa<tJe domeniile
vieţii de fieca.rc zi, prin munca sa va da tot sprijinul pentru ca fiara fascistă să fie nimicită
În propriul ei bîrlog". Adunarea generală a salutat Frontul Unic Muncitoresc realizat, precum
şi principiile politice de bază ale activităţii sade. ,,Declară În numele m1.11I1C~roriior organizaţi,
al funqionarilor şi in,tielecouaJilor din Gluj, că va lupta pentru .realizarea dt mai ~r,abni,că
a aicestor principii fondamentaile" 38 •
exprimîndu-şi

1

,

Populaţia C!ujiului s-a încadrat organic Îll1 torentul revoluţionar 13!1. .tu'tur()[" forţelor
democratice din România conduse de P.C.R., care luptau pentru izbÎlll.da propriei lor puteri
revoluţionare, prin instaurarea guvernului lor. Lozinca „Vrem. guvern F.N.D.!a conţinea în
sine esenţa tumiror revendicărilor impomante ale vremii. Ea era formuil,ată pe •tot cupri111sul
ţării, era scandată la fiecare miting şi demonsor:aţie sau adunare a maselor, era cer1UJtă cu
hot'ărîre În •toate aqiu.nile desfăşurate În ţară.

Toate adunările populare, sindicale şi a-le tuturor organizaţiilor democratice de maisă
se oristalizau Înspre manifestarea vehementă a voinţei de insoauraire a unui regim demoomtic,
pc baza progr3JI11uil,ui F.N.D.

In condiţiile În care raportul de forţe se schimbase În favoarea democraţiei, oare cucerea poziţii tot mai multe în guvern, Îll1 a.param! de stat central şi focal, P.C.R. ,a apreciat
că a sosin: momenwl declanşării bătăliei pentru putere, lansînd la 28 ianuarie 1945 progr:amlll!
de guvemare al F.N.D. Programul a menţinut şi dezvoltat toate obiectivele oare-şi păstrau
37 I. Cioailă, Contribuţia oamenilor muncii din regiunea Cluj la lupta condusă de
P.C.R. pentru instaurarea unui guvern democratic (23 august 1944-6 martie 1945 ), în
Al/C, IV, 1961, p. 210.
38 Vilagossag din 31 octombrie 1944; Plugarii din 5 noiembrie 1944.
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acrualitatea, din platforma F.N.D. din septembrie 1944, şi a adus noi procizări cu privire
la cu,cerirea puterii politice.
Programul a fo9t publicat şi popularizat de toate ziaxele democm1:ice, exerciitînd o
puternică influenţă asupra desfăşurărrii luptei revoluţionare, pentm instaurarea imediaită a
unui guvern democratic, pentru înfăptuirea reformei al?Jrare, lichida.rea resturilor fascistehitleriste, democratizarea aparatului de stat, înfăpmiirea unei politici democrate de înfrăţire
a poporului român cu naţionai'.irăţile conlocuitoare, pentru participarea cu maximum de efort
la războiul antihi derist.
Procesul de democratiza.re din nordul Transilvaniei şi implicit I.a Cluj, cu toate că
a luat un ritm accelerat, a ÎntÎmpinat piedici serioase, provocate atît de reacţiunea română
cit şi de cea maghi2.ră, care, deşi în conflict Între ele pe o scirie de probleme de ordîn
politic, erau unite În încercarea de împiedecare a transformărilor democratioe şi prin aceasta
întărirea frăţiei între poporul român şi naţioruafoăţile conlocuitoru-e. Împotriva diversiunilor
naţionaliste militau toa1:e organizaţiile politico-democratice. ,,Să ne dăm seama scria
gazeta „Plugarii" - că eliberarea înseamnă legi democratice şi purta.re democratică, adici
Înţelegere Între oameni şi dreptuJri pentru cei buni şi mulţi" 39 • La rînduJ lor, locuitorii maghiari democraţi din circumscripţia a III-a clujeană, printr-o hotărîre adoptată, dedamu
următoarele: ,, ... Pentru împăcarea frăţească dintre poporul român şi naţionalitatea maghiară, bazată pe egatlitate În drepturi, vom exclude riguros din rîndurile maghiJ!filor pe
oricine care vrea să continue aţÎţarea fascistă şi ura . . . Trebuie să ne străduim din toate
puterile noastre, Într-o Înţele;;ere frăţească, ca să nimicim şi aici la Cluj rămă5iţele fasciste
şi să provocăm în tot oraşul, în toate cartierele, în toate străzile şi În fiecare ca,să reconstruqia democratică" 40 •
După lansarea programului de guvernare al F.N.D., partidul comunist a concentrat
lupta tuturor forţelor democratice În vederea rezolvării imediate a principa-lei probleme a
revoluţiei populare, problema puterii politice. Astfel, băitălia pentru cucerirea puterii prin
promovarea unui guvern cu adevărat democr.,uic, reprezentînd forţele unite în F.N.D., S'llb
conducerea P.C.R., a intrat în faza ei hotăritoare.
In fierbinţile zile politice ale lunii februarie 1945 au loc mitinguri, dernorustraţii, manifestaţii pe străzile oraşului Cluj, unde oamenii muncii români, maghiari deopotrivă cer răs
turnarea guvernului Rădescu şi insta1Urarea guvernului F.N.D. La 15 februarie 1945, 30 OOO de
oameni ai muncii au demonstrat în Piaţa Libertăţii din Cluj, Împot•riva guvernuJui Rădesou,
pentTu un guvern F.N.D., pentru suveranitaitea sta.oului român aiSUpra nord-estului Tramsilvaniei şi încadrarea definitivă a acestui teritoriu într-o Românie democrată, pentru înfăp
tuirea imediată a reformei agrare, împotriva agenţilor fascismuJui şi reacţiunii, pentru frîna.rea
scumpetei şi speculei, Împot:riva provocatorilor fascişti, pentru o viaţă omenească liberă şi
paşnică 41.

In focul liuprei pentru reaJiza.rea saccinilor programului de guvernare al F.N.D., care
a luat un caracter de masă, s-au îllltărit tot mai mult organizaţii,le partidului comooist,
îmbogăţindu-şi experienţa În îndeplinirea cu cinste a rolului de organizator şi conducător
al aqiunilor oamenilor muncii. Munca de propagandă şi agitaţie desfăşua:ată de către organele şi organizaţiile locale a oîş,:igat m,uJ,t prin apariţia, la începutul ,mului 1945, a ziarelor
„Scînreia ArdeaJului'" ~i „Erdelyi Szikra" (mai tîrziru „Lupta Ardealului'" şi „lgazsag"), prin
dezbaterea În cadrul organizaţiilor de partid a unor probleme fundame111taJe ale teoriei
marxist-leninisoe, Legate de cerinţele activităţii revoluţion,are ce se desfăşura în. ţară, prin
39
4o

41

Plugarii din 5 noiembrie 1944.
Vilâgos·ag dîn 30 ianuarie 1945.
Idem din 16 februuie 1945; Plugarii dîn 18 februarie 1945.
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în întreprinderi şi instituţii a unei activităţi politice şi organizatorice tot mai

cu}»"inzătoM"e, precum şi prin îmbunătăţirea stiluilui şi metodelor de muncă În cadrul orga-

nelor şi organizaţiiilor de parnid. Unitatea de acţiune a clasei muncitoare, reailizaită în cadrul
FrontuLui Unic Muncitoresc, s-a dovedit a fi un factor deosebit de important În luptdc
revoluţionare hotăirîtoare. O puternică dezvoltare au ,luat organizaţiile de miasă. Ele şi mai
ales sindic,atele unite şi U.T.C.-ul au devenit prim::ipa.lru•l ajutor a:! partidllllui comunist În
mobiliza.Tea maiSellor moociroare. S-a conoolidait unitatea de aicţiune a partidelor şi organizaţiiior de ma.să democratice în cadrnl F.N.D., sub hegemonia dasci munciroa.re şi sub
conducerea P.C.R. Toate acestea au avut ca rezultat accelerarea procesutlui de slăbire a
influenţei partidelor „istoriceA burghezo--111oşi,ereşti În rîndurile ţărănimii, m1c11 burghezii,
inwlectn1-alilor, ba chiair desttămairea tot mai frecventă a org,anizaţiilor loc.ale a pw-,rideilor
naţional-ţărănesc şi naţioooil...liberal saiu aderarea acestora La programrnl de guvemaire al
F.N.D., cum S-'l În:tÎlmplait şi În judeVUJl Cluj, manifestindu-şi nemuilţumii:rea Jor faţă de
polin:ica antipopuLară promova.tă de vîirfurile conducătoare ale aioestor partide „istoriceA 42 •
începînd ,cu a doua parte a lunii februarie, demonstraţiile şi adunările pentru instaurarea unui guvern a.l F.N.D. au 11.llalt proporţii nemaiîntî:lnite pînă aitunci. In ziua de 23 fcbruario, hi demonstraţia din Cluj numărul participanţilor a ajuns la zoci de mii 43 •
Concomiuent cu uriaşa demonstraţie istorică a masolor muncit-oare din Bucureşti, care
a şi dus la prăbuşirea guvernului Răd~cu, un număr de peste 10 OOO oameni, muru:itori,
ţărani, intelecmaili, păuurile mijlocii, români, maghiairi şi de alte naţionailirăţi din Oluj &-<au
adu.nat la 5 martie înrnr-run miting însufleţit şi au cerut „îrulătm.airea imediată a [ui Ră
descu,, asasinw muncitorimiiA 44 •
La 6 martie 1945, oa rezlllltaJl: al luptei ,revoluţionare a maselor conduse de P.C.R., s-a
form-tt primul guvern de Largă ooncenllra.re democratică din istoria României, guv,em condus
de cLr. Petru Groza, care a fost primit de popor cu un entuziasm de nede9Clris lll3llifeslla.t
prin SUJte de mitinguri şi manifestaţii de ,adezilliTIIC.
Instaura.rea puterii revoJuţionacr--democrarice muncitoreşti-ţărăneşti a deschis noi perspective pentru dezvoltarea ţă:rii pe cailea democraţiei şi progresului social În interesul şi conform
năzuin~lor masiedor popllllare. Bătăilia instamării puterii populare a fost un proces revoluţionar unic şi neîntrerupt pe tot cuprinisuJ României, început ,La 23 august 1944, COI11tinuait
cu lru,pt:a de eliberare de sub ocupaţ~a horthysto-hinleristă a păirţii de nord-est a Trainsilvaniei
şi ,ou rezultatu.I sălU - cucerirea, :La 6 martie 1945, ,a puterii poHtiioe de căt1re dasa mun.citoaire
în a:lianţă cu ţărănimea şi cu cdela.Lte categorii de oaimeni ai moocii şi reclădirea pe baze
noi, sociailiste a României postbeilice.
LUDOVIC V A/DA

42
43
44

Plugarii din 21 martie 1945; Făclia din 23 martie 1945.
Plu;arii din 25 februarie 1945; Scînuia din 27 februarie 1945.
Vilagossag din 6 martie 1945.
https://biblioteca-digitala.ro

L. VAJDA

632

DIE KLAUSENBURGER WERKTXTIGEN UNTER FOHRUNG DER R.K..P.
IM KAMPF FOR DIE EINSETZUNG DER VOLKSDEMOKRATISCHEN MACHf
(11. Oktober 1944 - 6. Mărz 1945)
(Zusammenfasrung)
Das Srudium befasst sich mit einigen lokalgeschichtlichen Problemen in dem im Titd
angegcbenen Zeitraum.
Das Interesse des Verfassers beri.ihrt, hauptsăchlich die der Stadt K!aU5ellblJ["g spezifische
politische Problematik na.eh der Befreiung, Fragen denen eine mtscheidende Rolle im Dcmokratisierungsprozess des offentlichen Lebms zukommt. 1n dieser Hinsicht wird aiu;f . die
Tătigkeit cler Arbeiierparteien, Gewerkschaften und Massenorgasinaitionen hingewiesen, ihr
AnteiJ an dem Verlauf cler Geschehnisse die zur Erweiterung und Vertiefung cler revolutionăren Vorgănge beitrugen und ihre Teilnahme mittels Aneignung des Regierungsprogramms cler National-Demokratischen Front - an dem von cler R.K.P. gefiihrten Kampf
fiir die E.rringung der volksdemokra.tischon Macht in Rumanien, hcrvorgehoben.
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MINERII DIN MARAMUREŞ lN PROCESUL REFACERII
ECONOMIEI NAŢIONALE (1945-1947)

'ţenninarea victorioasă a războiului antih~tlerist, În mai 1945, a pU!S În faţa masdor
popul3D."e din România una din cole mai grele şi complexe prioblcme de rezolvat, r,eface:rea
economiei naţionale - distrusă şi dezorganizată de război.
Procesul de refacere capătă, însă, noi valenţe şi o nouă semnificaţie, deoarece este
prduat nemijlocit de masde popuilare sub conducerea clasei moocitoa:re şi a par,tidului să,u,
Par·tidul Comunist Român. În aceast:ă operă eroică de reclădire şi de dezvoltare •a economiei avea să se manifeste, Ja cele mai înailte cote, spiritul de sa.orificiu şi dăruiire,
voinţa de a învinge a muncitorilor, trecînd peste cele mai mairi greutăţi şi privaţitL11i.
în oele de mai jos, încercăm să reconstituim un segment din marea epopee naţioniailă,
la nivelrul activităţii şi muncii minerilor din bazinul Baia Mare.
Ca şi alte categorii de oa.meni ai muncii, minerii din Maramureş, J.a chemarea P.C.R.,
de a lru,pta pentru o produ,qie sporită, auit de necesară redresării economiei naţionaile şi, pe
aoeastă bază, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă a celor ce mllillcesc,
reali2Jează 260.322 tone minereu de flortaţie la cele 5 unităţi de exploatare pe anul 1945 1•
S-a asigura,t astfel o creştere a produqiei cu 80/o faţă de nivelul anUJlui 1944.
Condiţiile de muncă şi de viaţă ale muncitorilor mineri, ca dealtfel şi ale celorlalte
categorii de oameni ai rnuru:ii, au ridicat în,să o serie de probleme extrem de dificile În
perioada anilor 1945-1947. Lipsa de alimente, de materii prime, de utilaje, seceta din anii
1945-1946, sabotajul burgheziei, precum şi procesul de inflaţie monetară au conatituit obstacole dinrtre cele mai grole În calea refacerii şi dezvohă.rii economiei naţionaile.

Formele organil.altorioe, politice şi profesionale nou crea.te: Frontllll Unic Muncitores-c,
Sindicatele unice, instaurarea guvernUilui revoluţionair-democrat La 6 martie 1945, s-au dovedit a fi ce1e mai importante mijloaice organizatorice prin care P.C.R. a mobiliziat ma.sa
largă a oamenilor muncii în lupta de îmbunătăţire a condiţii-lor materiale şi spirituale ale
acestora.
' Sindicatul minier de la exploatările „Societăţii Minaur" cuprindea aproximativ 4000 de
munciitori, foo,qionari, r.ehniciein.i, ingineri, În perioa.da anilor revoh.1ţionairi 1944-1947. Una
din sarcinile prirucipaile aile sindioaiuului, ale comitetelor de întreprindere, în noile condiţii
istorice, a fost încheierea de contracte ,colective de mu,ncă înure m\.lJllJcirorii şi ,conducerea
„Societăţii Minaur". Atât penLII'l.l mineri, cît şi pentru Sociotate, contradtU:l coi!ec.tiv de muncă
a constituit suawuuJ relaţiilor clintire ,aiceşti doi factori, care a stat la baza producţiei în
sistemul econo~~c aJ ainiJor Tegpootivi. Pînă J,a impunerea contractului oolectiv, oare s-a
rea:lizait nrumai în toamna anului 1945, g,uvernul revoluţionar-democrat, prin comptleX'llll. de
măsuri eoonJOmice din 3 mai 1945, vine În sprijinul muru:itorilor, insti.tJUind legea controlului
asupra prod1JJCţiei şi reparaţiei exorcitait de către organizaţiile sindic~e, înfiinţarea de eronoma't'e şi •llrecerea la încheierea de proccsie-verbaile, sau contraote colective de muncă.

1 Airhiva Centralei Minelor şi Metalelor neferoase, Baia Mare, dosar nr. 301/1945,
fii.a 203.
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Prncesei'.e-verbaăe încheiate între organizaţiile sindicale şi pamroni, saru. societăţi,
stituit primii pa.şi .în reglementarea atribuţiilor celor doi factori pînă la adoptJa.rea
telor colecti ve2.

HĂGAN

aJU

con-

COIUlJ:lac-

Contractele colective încheiate În noiembrie 1945 între „Societatea Minaur" şi Sindicatul minerilor din Baia Maire soluţiomw o serie de probleme mul,t mai v,ariate şi complexe
decît procesele-verbale, care le-au precedat. Işi găseau o determinare mult mai precisă probleme
sociaile de ma.e importanţă, cum au fost: asigurarea asistenţei medicaile a muncirtorului şi
a familiei saăe, grija pentru femei, tineret, mame şi copii, pregătirea de noi oadre, aproviziona,rea muncirorilor şi a familiifor lor cu prod'lllSC agro-alirnentare ere.
Una din principalele îmbunătăţiri care aru rezultat din acest collltfact a fost reaJizan-ea
unei sailarizări care avea la bază, În ordinea importanţei funcţiilor, o soară ierarhică cuprinzînd pe toţi salariaţii din Întreprinderea respectivă. Lupta s-a dat aici, Între conducerea
„Societăţii Minaur" şi sindicatul minier, pentru a garanta un salariu sporit muncitorufoi din
subteran, da·t fiind faptul că În acest sector se simţea acut nevoia creşterii forţei de muncă
pentru asigurorea producţiei. Print·r-o serie de gratificaţii ca: prima pent!ru intrarea În mină;
200;0 În plus perutru orele suplimentare În subter.an; primă de vechime etc., mU1rJ.ci,rorilor
mineri prin contractul colectiv li s-a asigurat un salariu sporit faţă de ake categorii de
muncitori 3 •
Privind În ansamblu conţinutul contrnctelor colective din toamna anulrui 1945, cono schimbare esenţială în raporturile de forţă din•tre muncitori pe de o parte 5i
p:urona,t, sau societăţile patronale, pe de atltă parte. Impunerea unor clauze 50<:ia!le importa.nte patronilor şi cîş,:igarea unui întreg complex de revendicări penuu mun,citori con~tituie,
după părerea noastră, unul din cele mai mari succese obţinute de Confederaţia Generală
a Muncii şi de către organizaţiile sindicale în această perioadă.
statăm

Ce instrument puternic a constituit contractul colectiv În viaţa muncitorilor, reiese şi
din aceea că burghezia a lansat lozinca: ,,Cine renunţă de bună voie la con,tractul colectiv
va pnm1 recompensă mai mare În bani" 4 , căutînd să compromită aqiuniile Întreprinse de
mişcarea sindicală, condusă de partidul comuniştilor. Sub aspect politic, lupta pentru impunerea conrtractelor colective paitronilor a constituit un bun prilej de mobilizare şi matllm7,are
ideologică a celor mai largi mase de oameni ai muncii, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de
muncă şi de viaţă.
Contracml colectiv pUltea să consutu1e un factor stimulator în procesul de ridicare
a producţiei, dacă nu ar fi intervenit vertiginoasa cursă dintre sala.ni şi preţuri ca urmare
a inflatiei monetare din anul 1946-194 7. Guvernul revoluţionar-demoaat a ajuns la soluţia
dicta.tă de Împrejurări, de a încerca întărirea puterii de cumpăriare a saJ.airiaţiilor prin sistemul economatdor.
Infiinţarea economatelor a fost determinată de Întregul complex de condiţii ce s-au
creat după 23 August 1944 şi În specia,! după 6 mamie 1945, cîrui bua-ghezia, pierzînd
importante poziţii politice, încerca să lovească fără milă În masa de oameni ai muncii prin
sabotarea producţiei, ru foametea şi inFLaţia. Produsele agro-aJimentare, în cea mai mare
p31I'te, se comercializau la preţuri exorbitante. Puterea de CU1mpă11are a gafa.riifor fiaţă de
preţu.rile la negru, caire creşteau în fiecare săptărrună şi chiar zi, era cu mucr,t sub nivelul
necesităţilor minimului de trai.

2

fu"hiva
&hiva
4 Arhiva
sar nr. 149, p.
3

Centralei Minelor şi Metalelor nef., Baia Mare, dosar nr. 1651/1945, f. 84.
Oentralei Minelor şi Metaileilor nef., Baia Mare, dosar 125,/1945 f. 29.
Centrală a lnst. de ist. a partidului de pe lingă C.C. al P.C.R. fond 1 do56.
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(1945-1947)

Pentru a ne face o imagine a-supra nivelului preţurilor din perioada respectiva ş1 a
lor în mai puţin de un an, dăm mai jos tabelul cu ratiile lunare ale ,unui moo,citor
obişnu~t. cu soţie şi un copil, pe anul 1946/19475 :

creşterii

Raţiile

Denumirea produselor

Carne
Slănină
Brînză

Lapte
Ouă

Pîine
Fasole
Cartofi
Zahăr

Orez
Ceapă

Legume div.
Săpun de rufe
Săpun de toaletă

legale Preţurile
Costul oficial Preţul de spe- Costul raţiilor
pt. un
oficiale din ; al raţiilor
culă pe unita- la negru în
salariat,
iun. 1946 din iun. 1946 te de măsură apr. 1947
soţie, copil
4
kg
1,10 kg
3
kg
30
1
30
buc
90
raţii
1,5 kg
13
kg
0,75 kg
0,60 kg
3
kg
8
kg
0,75 kg
0,3 kg

Total general al costului bunurilor :

3.000
6.500
10.000
1.800
600
100
950
500
4.200
2.650
800
1.000
7.500
10.500

12.000
7.150
30.000
54 OOO
18.000
9.000
1.425
6.500
3.150
1.590
2.400
8.000
5.625
3.150

161.990

160.000
300.000
240.000
60.000
10.000
75.000
150.000
100.000
800.000
350.000
100.000
100.000
450.000
1.000.000

640.000
330.000
720.000
1.800.000
300.000
6.750.000
225.000
1.300.000
600.000
210.000
300.000
800.000
338.000
300.000

14.613.000

Economatiul muncitorilor mineri de la Baia Ma!l"c, .înfiinţat în vara amului 1945, era
administrat, gestionait şi condu-s de „Societatea Minaur", care era obliga:ră prin conitractul
coloctiv să asi~wre aprovizionairea municitorilor şi a familiilor lor cu produse agro-alimentare
)Î îmbrăcăminte de -strictă nC>Ce\Sitate. Faţă de nţiile generale de mai sus, cconoma1tuil minier
a trebuit să sporească raţiile, în special la grisimi şi lapte, ţinînd seama di: munca grea
.l minerilor În subteran.
într-o oa.n!Ca!l"e măsură, economatele au constillll~t o stavilă destul de Însemnată În caJea
speculei şi în acdaşi timp, un instrument de mobi,lizare la luptă a muncitor~lor, pentru a
obli~ patronii, conducerea societăţii să procure mărfuri, să aprovizioneze ritmic cconomatwl.
}!Numai da~orită existenţei economauului muncitorii mineri şi-au pumt a.sigura o parte
<lin produsele nooesare În condiţiile În care această regiune a fost ,cuprinsă de seceta anilor
1945-1946. Articolele de ,îmbrăcăminte, îndlţăminte şi aliment: pe care salariaţii n-ar fi
put,ut să ,le procure de pe piată la preţl.lifi libere, le-au fost puse la dispoziţie, natural Într-o
propocrţie redusă, prin economat La preţ-uri oficiaJle. Tot prin econom:JJte s-au p'll'uUt foice muncimri!lo,r reduceri de prep.rri la multe produse, prin degrevări de taxe şi impozite . .Asitfel au
fost reduse În 1946 taxele fiscale ,,cu 750/o la ar.ticolele textile destinate aprovizionării
muncitorilor pr~n economate ... , iar lia făina de griu, zahăr, untdelemn, orez au fost desfiin~ate În Înitregime" 6 •
Sindi-cairu:l minier a exercitat un coni~rol sistematic, prin delegaţii sa1, asupra economaruh1i, forţînd „Societatea Minaur" isă se îngrijească de o aprovizionare oît mai bună cu
prod111Sc agro-alimentare şi de îmbrăcăminte pentru mineri şi fami.Iiiile lor. Dair, aşa cum
:; k-hiva Cen~aJei Mindor şi Met. nef., Baia Mare, Dosar nr. 31/1947, fila 48.
6 Vezi Trofin Hăgan, Sindicatele Uniu din România, Buoll!feşti, 1968.
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dooumentele vremii, ,,numai printr-o presinme de jos, exercitată de muncitorii
mineri, s-au putut asigura raţiile prevăzute in contract, deoarece conducerea societăţii• sabota
aprovizionarea rionică a economarului" 7 • In această bătălie, U111ii delegaţi ai sindioatx:!lor de
la exploatările miniere, avînd o SMcină controluJ economatului, au săvîrşit şi anumite grcşdi. Prin acţiunea lor, contlfar directivdor date de Confederaţia Genorală a Muncii, ,,s-au
am::srecat în administrarea şi gc:5tionarea economatelor" 8 • Nevoind să ţină seama de faptul
că econom.anul intra În sarcina şi răspunderea „Societăţii Minaur'", unii delegaţi şi-a.u ammat
răspuinderea de-a aproviziona, administra şi g~iona economatul. Cum era şi de a~tcptat,
aceşti delegaţi şi-au at'ras nemuJţwnirea muncitorilor mineri pentru proasta adminisorare a
economatului şi a fost nevoie de o intervenţie a organelor de partid locale pentru a reglementa relaţia dintre sindicate şi conducerea economatului, atribuţie nemijlocită a „Societăţii
Minaur".
Una din problemele grele şi complexe care stăteau în faţa sindicatului de la exploatări,le miniere a constat În elaborarea modalităţilor de introducere a sistemului de muncă
în acord, În vederea asigurării unei produqii sporite şi a unui cîştig mai mare pentru
muncitori. Studiul privind calcularea normelor, stabilirea unui plafon minim şi maxim, pentru
acuv1taţ1 extrem de diferite, care varia adesea de la exploatare la exploatare, a neoesiitat
un volrurn mare de muncă clin partea sindicatului. In noile condiţii, sistemuJ muncii în
acord trebuia să fie aplicat cit roiai just posibil, ca el să nu se transforme Într-un irustrument de epuizare fizică şi morală a muncitorului miner, ci dimpotrivă, Într-un instmmcm
de îmbunătăţi.re a stării sale materiale şi a:l îndep-linirii mairii sarcini patriotice - refacerea
economică a ţării.
Sindicatul minier, cerind „Societăţii Minaur" reglementarea sisternuJui muncii în acord
~i fixarea lui În anumite limite, i-a impus respeotarea cîtorva condiţii de bază: cronometra!I'C;i.
timpului de muncă să fie făcută în faţa unei comisii În prezenţa conducerii sindicaitului;
se va desfiinţa orice plafon superior ce poate fi atins în produqie prin prestarea muncii
în acord; se va garanta În orice condiţii sa.lariu,l de bază al muncitorului şi inginoruilui
minier 9 •

In condiţiile în care prerurile creşteau de Ia o zi la alta, iar inflaţia lovea în primu1l
rind asupra• nivelului material al muncitorilor, prin introducerea sistemului muncii în a<:ord,
minerii au obţinut nu numai satlariul tarifar, dar şi o primă a muncii În acord, cu 200/o În
p1us calculat la s:ula:riu1l de bază pe care o suporta „Societatea Minaur". Compensaţia muncii
În acord pe oare o primeau minerii de La Ilaia Ma:re s-a ridicat în anul 1946 pînă '1a
1500 lei. Astfel, salariul de bază, la care se adăugau: prima de mtrare În mină; îndemni7_.aţia de vechime; prima de depăşire a normei; compensaţia de acord, care totailizate se
ridicau în 1946 la suma de 32.000 lei pe !1Ja1ă, constituiau fără îndoiadă un câştig superior
faţă de alte caitegocii de muncitori 1°.
După

reformei monemre din august 1947, care a pus capăt in:fllaţ:iei în
s-a putut trece ,la reglementarea sa:lariilor pe categorii de industrii şi da.se,
asofd ca ele să reflecte cit mai just posibil efonul fizic şi inrtdectuaJ al tuturor oamenilor
muncii. Pentru prima dată după război, sa1lariul constituia un stimulent material în viaţa
mu111citorului, fenomen exnrem de irnpo~l!ant în ridicarea producţiei şi productivităţii muncii.
Dăm mai jos ~belul de salarizare aplicat în cadrul „Societăţii Minaur'" înainite de înf"apruirea reformei monetare:
ţara

înfăptuirea

noastră,

Arhirv.a CennraJei 1\1in.. şi Met. nd., Ba.ia Mare, dosar nr. 165/1945, f. 18.
Arhiw. Cenivr.a.lei U.G.S.R. dosar nr. 4/1947 fila 234.
9 Arhiva Centralei M.M. nef. Baia Mare, dosair nr. 14/1946, fila 38.
1o Idem, dos.rr 24/1946 fila 12.
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Salarizarea în perioada 15 august 1946 - 31 martie 1947 11
Categoria I

Ii

Muncă subterană

Clasa de
salarizare

Categoria II
Muncă

grea

Categoria III

I

Muncă obişnuită

SALARII

~-:~: -..:ţ

Lunar lei

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

I

Ore lei

14.037
12.080
10.382
8.870
7.(H7
7,043
6.313
5.270
4.904
4.382
3.704

67,47
58.08
49,91
42,64
36.62
33,86
30,35
25,33
23,55

3.192

15,34

21,08

17,80

I

Lunar lei
12.631
10.070
9.292
7.982
6.855
6.348
5.478
4.695
3.913
3.288
2.880
2.729

I

Ore lei

I

Lunar lei

I

Ore lei

60,72
50,26
44,67
38,27
32,95
30,51
26,33
22,57
18,81
15,80

11.227
9.662
8.306
7.095
6.093
5.634
5.008
4.174
3.339
3.026

53,97
46,45
39,93
34,11
29,29
27,08
24,07
20,06
16,05
14,54

13,84

2.712

13,16

2.525

13,04
12, 14

încadrarea mtlnlCitoriJor din subteran În categorii superioare de saiLarizare a avut drept
Uirmare creşterea nu.mărului muncirorilor în :iceste sectoare, s?orirea forţei de mundi În a
do\Jla jumă,tate a anului 194 7 În cadrul „Societăţii Minaur".
Formarea de noi cadre şi pregătirea lor profesională şi ideologică, atragerea şi .1n tT~narea corpului tehnic şi ingineresc Î,n procesul refacerii economiei naţionaJc au constituit
una din sarcinile de bază ale org.mizaţiilor de panid şi sindicale din bazinul minier Baia
M.rre În anii ce-au urmat după diberare.
Cheia

rezolvării

cu succes a .acestor probleme consta în primul rind în

Întărirea

con-

tinuă a organi7laţiilor comuniste şi a F.U.M. În· cadrul exploatărilor miniere, precum şi a
or~anîzaţiiJor

sindicale, a capacităţii lor de a mobiJiza şi influenţa ma:sa muncitorilor mineri
În procesul pregătirii şi perfecţionării loc profesion,aJe şi politice. In focul marilor bătălii
de ·clasă, rîndrurile organizaţiilor de par>tîd de Ia Întreprinderile miniere Baia Sprie, Gavnic,
Băiuţ, V alea Roşie, Baia Bor~ etc. au ,cresrut rapid în anul 1945, reuşind să se t!'ansforrne
în scurt timp în puternice detaşamente politice, cu o largă influenţă În :rinduriJe minerilor.
Astfel, după elibemre, cduila de paTtid din Baia Sprie se compunea din 5 membri de partid,
iar În primăvaira anului 1945, numărul comuniştilor s-a ridicait la 40, ajungînd l.a sfîrşitul
anului la cifra de 60 12 • Acel.aşi proces de creştere a organizaţiilor de partid '1-au cunoscut
celulele comuniste de la toate ex:ploaitărille miniere din aceaS1tă ,parte a ţării, situ'mdu-se În
permaneinţă în fruntea. forţelor ckmoomtice, pe care le-au condus cu pricepere în lupta
Împotriva reaqiunii.
Conducerea loeailă de partid, în condiţiile În ca.re numănrl comuniştilor creştea vertiginos, s-a preocupat cu mu.Lt simţ de răspundere de creşterea şi matUTizarea ideologiro-politică
a membrilor de pairtid, folosind atît presa şi literatura de partid, cît şi instruotajele permanente cu organizaţii,le de bază, precum şi oreairea unei şcoli la Bai.a Mare şi ta Sauu Ma.re
pentt'll pregăitirea cadrelor condudtoore ale partiduilui, ,În verigile sale regionaile şi a'1e organizaţiilor de masă, Evident, forţa şi tiri.a organizaţiiilor de partid au influenţat adînc şi
11
12

Arhiva Centralei Minelor şi Metailelor nef., Baia Mare, dosar nr. 178/1947 fila. 50.
Arhiva Comit. jud. de partid, Baia Mare, Probleme organizatorice pe anul 1945.
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asupra organizaţ:ilor de ma.să ş1 m primul rînd asupra sindicaitelor, în oe priveşte creşoerea,
recruuarea şi formarea de noi cadre, atîr sub aspect profesional oî,t şi ideologico-politic.
ln aceste împrejurări se impunea cu necesitate ca fiecare comitet de Întreprindere,
fiecar,e unitate de exploatare să-şi rezolve problema cadrelor prin puterea şi posibiilităţi'1e
proj"l'rii, fără însă să renunţe la atragerea în acest sector a noi contingente de muncitori
şi de a-i pregăti în meseria de miner. Creşterea de noi cadre şi promovarea lor cu mai
multă Încredere, grija pentru dezvoltarea lor a constituit, dealtfel, problema centrală a
orga,niz.aţiilor sindicale. Experienţa acestor ani a dovedit practic că forţa, capacita.rea, in:teligen\a clasei muncitoare este nesecată şi nemă.ginită şi în domeniul ridicării şi formării a
sute şi mii de cadre, va:oroa<e prin profrluil lor spiritual şi moraJ, prin pregătirea lor profesionaJă.

Comitetele sindicale ale unităţilor productive din sectorul minier au constituit, În perioada de care ne ocupăm, veriga principală În pregă,tirea, formarea cadrelor, atît sub
aspectd lor profesionaJ, cir şi ideologic şi culmral. De fapt, aici, în comitetde sindicale,
cumuniştu au concentrat elementele c-,le mai bune din riîndurik organizaţiilor sindicaile.
O imensă activitate trebuia desfăşl.lifată zi de zi, În interesul muncitorilor mineri, induzînd:
rezolvarea a zeci şi sute de probleme ale oamenilor ml.lflcii, munca depusă perutru organizarea producţiei; cxercivarea controlului asupra producţiei şi a aprovizionării muncitorilor;
or~anizarea de adună!fi, demon-;traţii, festivaluri, munca culturală. Toate aceste activităţi
ar.răgeau, prin intermediu,! comitetelor sindicale, sute şi sute de muncirori, care păşeau poate
pentru prima daltă În viaţa politică şi mlrurală. In această privinţă comitetele sindicale
de la exploatările miniere Baia :Mare, prin utivitatea desfăşurată, au conlS'tiruit o şcoală a
unirii şi antrenării muncitorilor În viaţa socială şi politică, unde sute şi sute de oameni
~i-au d~pus zi de zi examenul pe terend practic al vieţii sindicale 13 .
Muncitorii mineri care făceau parte din comitetele de .întreprindere, o parte din e1,
au intr;tt În consiliud de administraţie al „Societăţii Minaur", cu posibilitarea la început de
a-)i ~pune cuvîmul lor asupra produqiei, ia•r mai tîrziu, după 6 martie 1945, încep să
in rcrvină hotărît asupra producţiei. Prin aceasta creştea şi se lărgea sfera de activitaire, de
1l,pllnderc a oameni1or. Ei erau obliga\i prin forţa Împrejurărilor practice şi a luptelor de
cl.tsă dcs:hise, să-şi pună probleme şi să le .rezolve, dezvoltîndu-se în a,celaşi timp, cu fiecaJI"e
sacccs s:iu insnccc;. Conducerea sindica:DUlui avea sarcina de-a raporta judeţenei de partid
in mod pe;manent despre pregătirea, recrutarea, creşterea cadrelor din rîndurile minerilor,
fapt oi_;lindit, dealtfel, în rapoartele sindicatului minier, către comitetul judeţean de partid 14 •
Ceea ce rămîne important sub raport politic, este faptul că P.C.R. a ştiut să insufle,
prin diferite forme, în conştiinţa clasei muncitoare rolul şi puterea ci de neînvins, s-o scoată
din abrutizarea 5i înjosiroa la care a fost condamnată de regimu,] burghezo-moşieresc, rididnd
din rîndurile clasei muncit'Oare nenumăraţi tribuni ai poporului cu o îna!.tă ţinută morală
~i patriotică. Din procesde verbaile a!le şedinţelor ,,Societăţii Minaoca pe ,an,uil 1945, am
desprins un exemplu, după părerea noasoră, ilustriativ, al înaltei ţinUJte pe ca,re a manifestat-o
comi:;,ml sindicaJ. de la DeaJul-Grucii Înllr-o convorbire cu di.rectorul societăţii, care a refuzat să stea de vorbă cu membrii comitetului: ,, . , .Dommtle ditrector, noi n~am venit la
Dvs. să aranjăm treburile noastre personale. Noi am venit cu mandatul a 750 de mineri
pentru a aranja tr:.:burile lor. Amnci cirul staţi de vorbă cu noi, staţi de vorbă cu aceşti
muncitori, indiferent dacă vă place sau nu persoana noastră. Da.roria noast1ră nu constă
m aceca de a face să aveti o părere bună despre noi. Scopu,[ noSltru este oa să servim cu
13
14

Viaţa Sindicală din 15 iulie 1947.
Arhiva Comit. jud. de par,tid, Baia Mare, dosar privind activitatea sindicanilui
minier nr. 18/1946.
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toată inima, cu toată cinstea şi hotă·rîrea intereselor acestor 750 de muncitori de la oare avem

mandat. Daci nu veţi ţine seama de doleanţele lor, vor ţine ei seama, fără Dvs ... " 15 •
in faţa acestei an:itudini hotărî-te, exprimaite de <3Jdevăraţii tribuni ai poporuiui, directorul
trebuia să oodeze, forţele erau inegale în noile condiţii istorice, voinţa masei de muncitori
er,a. prea puternică, încit să-şi permită refuzul, de a încerca să Illll S.l!tisfacă o parte din
revendicările minerilor.
Problema formării şi creşt.erii cadrelor era extrem de grea şi complexă :la nivelru:l
acestui sector productiv. Un număr însemnat de muncitori erau neştiutori de carte, veniţi
din mediul mml la exploatările miniere pen,tru a dştiga un ban, .aitÎ,t de nece5ar Întreţinerii
lor şi a famiiliilor lor. Dar şi o pa:rre din munci:torii care au moştenit meseria de miner
din t•ată În fiu, din localităţile de baştină ale mineritului: Băiuţ, Cavnic, Valea Roşie, BaiaSprie, Vailea Bor-cuţului, se găseau în această ~tare; cel mnlt, puteau să-şi scrie numele, extrem
de greoi, pe statele de salarii. A fost nevoie de o muncă titanică, desfăŞ"Urată de organizaţiile
de partid şi sindicale, cu concursul mulror dascăli şi profesori inimoşi, pentiru a-i roram,forma
pe aceşti muncitori în ştiutori de carte. În toate localităţile miniere, încă dÎlll 1945 au luat
fiinţă centre de alfabetizare, frecvcntaite de muncitori de toaite vîrstele, dornici de a-şi
desluşi slova cărţii. Dintr-o situaţie statistică gen,eraJă, am extras numărul celor a!lfabetizaţi
în locafoăţile miniere pe anii 1945-1947, după oum urmează: Baia-Sprie 212; Cavnic 196;
Femeziu 116; Băiuţ 178; Baia-Borş,1 184; Valea Roşie 69; Recea 42; T. Măgheruş 184 16 •
Aceste cifre globale cuprind pe toţi oamenii muncii din aceste localităţi, care În majorit,1tea
lor lucrau la exploatările miniere din bazinul Băii Mari.
AceaJSta aotivitate, de a da ,lumina slovei acelei păirţi a mum:~torilor mineri care erau
neştiutori de cairt.e, a constituit doar incepuml, primii paşi, În creşterea cadreloT şi perfccţion,area lor. Al doilea pas l-a constituit organizarea ciclurilor de cursuri practice de perfecţionaire a minerilor şi a cadu-elor oehnice În oraşuJ. Baia Mare, care În cea mai ma:rc parte
au f.unqionat pc lîngă şcoala de subingineri. Comisia culturală a sindicaitului minier avea
sar-cina d~ a pregăti tematica şi programu,! cursurilor, iar „Societatea Minaur" trebuia să
aisigure baza materiaJlă şi cadrele calificate, care să predea aceste curstl['i. înccpîn.d din
anll'l 1946 -cursurile au funcţionat pc specialităţi pentru: muncitorii din subteran; muncitorii
de la preparare; muncirorii de la ateliere. Majoritaitea inginerilor şi tehnicienifor de 1a
„Societatea Minaur" au răspuns cu multă bucurie la apelul sindicatului minier de a veni
În ajurorul muocitorilor, privind pregătirea lor profesională. Au fost predate cicluri de lecţii
cuprinzînd: teme de cultură generoilă; de economie politică; ttain.spor,ruil în mine; problema
aerului comprimat in mine şi în uzine; securitatea muncii iii aban:ajc; utilajul minier şi
folosirea lui etc.17
Cu toată strădania depusă de comma cultu.Nl:!ă a sindicatului, de a măiri frecvenţa
cuI'Slllfi!or şi de a atrage un 11iumăr mare de mineri, cursurile s-au desfăşul"at au Wl număr
relativ mic de muncitori, deoarece atît condiţiile grele, cît şi ,lipsa de personal calificat au
impietat asupra bunei desfăşurari a acestor 0,otivităţi. Cu toat.e acestea, cursuTilc profesionale
ţinute în anul 1946 la Baia Man-c au pregătit lllI1 contingent destul de Însemnat de muncitori
mineri, după cum urmează: de fa exploatarea Vailea Roşie au fost pregătiţi un număr de
80 de mineri; pentru cele din Cavnic 120; Baia-Sprie 57; Băiuţ 26; Deailul Crucii 114;
Niruu 32 euc.1 8• Aceste forme de Început, în pregă.tirea profesiona:lă a minerilOT, au avut
15

Arhiva
16 Arhiva
17
Arhiva
fiLa 28.
18 Arhiva
fila 14.

Centr.l!lei Minelor şi Metalelor neferoase, Baia Mare, dosar 8/1947, fiLa 83.
Comit. jud. de paimid, Baia Mare - .sootorul învăţămint pe anii 1945-1947.
Centralei Minelor şi M~urgiei neferoase, Baia Mare, dosar nr. 31/1947,
Centralei Min,elor şi M.etia.IuTgiei neferoase, Baia M.H-c, dosar nr. 148/1946
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darul de a fi şi o înaltă şcoaJă politici, contribuind la o apropiere, am spune, la o col,aborare r-ealizaită pe un plan nou, in condiţii noi, într-e muncitorii mineri şi corpul tehnic
m~dia şi superior.
Unele din materi3.!lcle predate de inginerii şi subinginerii dr. la „Societatea Minaur• au
comtir:.ii,t puncte de plecar-e În alcătuirea referaitelor şi studiilor prezentate la Congresele
Asociatiei Generale a Inginerilor din România din anii 1946 şi 1947. Aproape la ,toaJte
seqiile congresolor: mi.Jaj, muncă şi conducere, transporturi, probleme profesionale, protecţia
muncii, producţie etc., ,,Societatea Minaur" a fost prezentă cu referate şi studii. Menţionăm
cîteva din acestea: pregitirea de noi cadre de tehnicieni pentru ~orul minier; problema
lcCt!inţelor muncitoreşti; perfeqionarea ,tramponuJui În mine; problema aerului comprimat în
mine ii uzine etc. 19 .
Congresele respective s-au dovedit a fi o formă potrivită de activitate a sp«ia1işti'1or
din ţar-a noastră, formă re care a folosit-o P.C.R. din plin pentru atragorea inginorilor şi,
În general, a specialiştilor din diferite domenii, alături de popor, punînd .În centrul preocupărilor lor „sarcini ale dasei muncitoare şi ale întregului popor munCÎ<tor 020 •
1n efoivUl general de mări.re a producţiei inginerii au simţit sprijinul puternic aJ muncitorilor şi atenţia deosebită, binevoitoare, cu care au fose Înconjumţi. Sindicatele, .în perioada
desăvirşirii revoluţiei burghezo-den1ocratice, au dezvoltat În practică una din cde mai importante teze leniniste cu privire la munca de atragere şi angajar-e în producţie a vechilor
spcxiai!işri: ,,Să înrîurească zi de zi, masele cele mai lar-gi ai oamenilor muncii, penitro a
crea relaţii juste Între ele şi specialiştin 21 • În condiţiile unei ascuţite lupte de dasă, oind
burghezia încerc.a să folosească toate mijloacele pentru a-şi menţine influenţa sa in rîru:lurile
specialiştilor, geniul creator al clasei muncitoar-e a găsit zeci şi sute de forme potrivite de
atrJ.gcre a majorităţii intelectuailităţii tehnice de partea poporuJui. A ~ constituie un
succes istoric, dacă ţinem seama de faptul că procesul a Început şi, în parre, s-a înfăptuit
in rnndiţiile proprietăţii capitaliste asupra mijloacd'Or de produqie.
Bătălia hotărîtoar-e a atragerii şi folosirii specialiştilor era dusă jos în Întreprinderi şi
uzine, la nivelul comitetelor de Întreprindere şi al sindicatelor. Sub îndrumarea organizatiilor de partid, sindicatele au pregătit numeroase conferinţe cu conţinUJt ideologico-politic
care chemau corpul tehnic mediu şi superior „să-şi aducă înrr.regu:l lor apor,t la mărirea
produqiei prin noi prospecţiuni şi raţionalizări"a. Deşi numărul inginerilor de 25, iaJI' aJ
corpului tehnic mediu, aproximativ de 120, La exploatările miniere din bazinuil Baia Ma,re2 3,
era insuficient, totuşi, de atitudinea lor în producţie depindea .în mare par-te soarta bătăliei
pentru dezvoltarea acestui sector productiv, pentru bunul mers al exploatărilor „Societăţii
?\lin J U:-".
După o muncă sistematică de lămurire, sindicatul minier l!"euşe.şre să încadreze corpul
tehnic mediu şi superior în organizaţiiJe sale şi să formeze ,colegiul inginerilor pe ilî111gă
„Socimatea Minaur". In luna ianua,rie 1946 erau înscrişi în colegiu 17 ingineri din 25, iax
pînă Ia sfîrşitul anului au mai intrat 5 ingineri în colegiu. Forma aceasta de colegiu s-<a
dovedit a fi potrivită ~n munca de antirenaa:e a inginerilor spre problemele producţiei şi
mai puţin spre activităţile adminiSt!rative. O parte din inginerii care locr.aiu În cadirull Direcţiunii au cerut ei înşişi să intre în p,rodueţie, în mină, socotind în felul acesta ,că pot să-şi
19 Ibidem.
w Viaţa Sindicală din 28 oct. 1945.
!!t V. I. Lenin, Opere, voL 33, E.S.P.L.P., ed. 1956, Buc. p. 184.
22
Arhiva CentraJă a lnrst. de srudii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R. dosar nr. 138, 1, fila 49.
23
Arhiva C~tralei Minelor şi Metalurgiei neferoase, Baia Mare, dosar-, nr. 12/1946,
fila 1-4.
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aducă

mai bine aportul la opera de p;construcţie a ţam. De altfel, era un procedeu frecvent folosit de elementele burgheze de a 9eoate oamenii din producţie şi de -a-i foloo în
nnmci administrative, tocmai într-o perioadă cînd se simţea atît de arnt lipsa braţelor de
muncă, în toate sectoarele produictive. A fost nevoie de o intervenţie hotăirî,tă a Uni.unii
Sindicatelor din Industria Minieră, în primăvara '31lliului 1947, pentirU a determina să răs
pundă „d„ ce conducerea »Societăţii Minaur« ,a dispus scoaterea unui număr re!lativ marc
de muru:i·oori di:n mină şi folosiriea lor la suprafaţă", precum şi feltd cum „conducerea
»Mina'llll"« Înţelege să ridice nivelul producţiei" 24 • Ln nota de răspuns a conducerii către
Uniune se arată că ,,s-au luait mă,suri pr~tice de întă'l'itt a fronirnrilor de l = Îfl mine
prin angajarea de noi muru:itori şi conducerea lor n::mijlocit de către corpul tehnic mediu
şi superior, în mai mare măsură deoî,t pînă în prezent" 25 •
Nu este mai puţin adevărat că procesul de atr,agere şi folosiire a speciilişti-JOT în munca
a fost Îngreun-at de faptJUl că o parte din corpul tehnic, puţin numeros dealrtfel,
s-a pu'S în slujba bU1rgheziei, exerutînd cu fidelit:ue planuJ de sabotare a produqiei. La
întreprinderea ,,Phonix" Baia Ma.re, în vara anuJ•ui 1946, aceste demente au încercat să pună
În aplic.are un plan de a opri înnreprinde.rea pc un timp nelimitat, din „motive rehnice" 26.
Speiauilînd gremăţile materiale ale muncitorifor şi profitînd de proasta aproviziona.re a cconoma'UU/lui, aceste elemente puse în sJ.,ujba burgheziei aJtl inciuat muncitorrii la grevă, reuşind s.1.
opreaocă producţia pe cîrcva zile, la unele Întreprinderi şi exploatări miniere din Baia-Ma!l'e2 7 •
A fost nevoie, În aceste condiţii, de o iactivitate l,airgă şi complexă de educare şi formare a
unei noi discipline de m'IJIIllCă, dusă pe multiple planuri, atît În rînduriJe specialiş-tilor, oit şi
în ;rîndurile muncitorilor. Noua disciplină a muncii,. l~tă indiOC1lubil de noile condiţii
sociaiJe şi poliitice, trebuia să primească conţinutul înţelegerii adînci a nec~sităţii unui do11t
generral a'1 fotregului popor, pentru a ieşi din ruină şi mizerie, înţelegere exprimată fo judec-i,ta 5ănătoasă a fiecărui om ,al muncii În sensuJ: ,,aducîndu-mi Întreaga contribuţie în bătă
lia producţiei, îlll5ăşi situaţia mea se va ischimba în binen 28 • în vederea ifeaJi1.ării acestui scop,
aiîc organizaţiile de partid, cit şi cele sindicale ,au folosit pc sca!l'ă largă munc,a d~ convingere, organizarea de confcrinţe, exemplul viu al multor comunişni şi membri ai rindicatelor
pe -terenul -controlufoi aprovizionă,rii muncitorilor şi inginerilor, precum şi în p'l'Oducţie.
Muncitorii OOllliUJ!lişti din organele de p,anid şi organizaţiile de masă de h exploatări,le miniere
Baia Mare au cerut să ireintre În producţie, să coboare în mină şi să conducă brigăzile de
~Oe cc au lruat fiinţă Ja toate unităţile miniere. Ace9tc exemple au prodllls o a,devăra,ta contură În atitudinea multor oameni ai muncii şi În special a inginerilor şi tehnicienilor, în abordarea şi soluţionairea problemelor producţiei.

prodootivă

Colegiu'1 inginerilor de ,la ,,Societatea Minaur", începînd din toamna anuJui 1946, a u-cout
la o Ja,rgă prospectare a rezukatelor de minereu din bazinul Baia Mare, fără să aiocepte ideea
răspmdită de unii că „pămînrul nu dă mai mulrt", că „resursele sânt epuizate şi că orie~
înoorca,re de ma.rire a producţiei este de domen~ul fanteziei" 29 • Studiile efootiuate, timp de
cîrevia. luni, au dovedit contraruJ. Ei au venit cu prospecţiuni extrem de vaJoroasc, aritÎnd c:.1.
„terenu,J deschis pentru minerit se Întinde în Întregul bazin al munţiJor din perimetrul Baia
24

fiLa 32.

Arhiva CcnwaJei Minelor şi Metalurgiei neferoase, Baia Ma.re, dosar nr. 143/1947,

25

Ibidem.
Arhiva CennraJă a fost. de studii ist . .şi soc. politice de pe lingă C.C. al P.C.R., dosar nir. 149 fond. 1 fila 32.
z, Colţ de ţară săptămmal de 3/firmarc democra.tiică - , Baia Ma,re, din 5 iuire 1946.
28 Scînteia, nr. 717 din 5 ian. 1847.
29
Arhiva Centralei Minelor şi Metalurgiei neferoase, Baia Mare, dosar, nr. 65/1947,
fila 4C.
26
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Mare, Baia Sprie, Cavnic, continu1ndu-sc pînă pe \' aJea Vişeului de sus, cuprinzînd astfel
întreaga regiune a Băii Borşa şi a Vişeului" 30 • În acelaşi timp s•a puturt stabili nu n,umai
direcţia de înaintaire a unor filoane, ca.re constituiau rezerve de minereu pc mai mulţi ani,
dar şi conţinutul lor complex, format din su:furi de plumb, zinc, cupru, argint şi aur.
Punerea în aplicare a pla111Ului general de prospeqiuni şi exploatări, b începucul anu,lui
1947, s-a materializat în fixarea unor obiective conaete pentru toate, uni.tăţi1e produ,ctive. Un
prim obiectiv l-a constituit: exploatarea filoanelor existente, atît În . direcţii orizontale, cît
şi în adîncime, deschiderea de orizonturi noi, unde există deja garanţia unui procent -ridi.cat de
concentraţie, în special la întreprinderile din Valea Roşie, Dealul Crucii şi Cavnic; intensificarea lucrărilor de exploatare a minereului din regiunea Baia Borşa, care, în urma analizelor,
s-a dovedit a fi de o concentraţie superioară privind metalele nobile aurul şi arginrul; trecerea pe scar.ă largă la extracţia mocanică a minereului; executarea unor lucrări speciale de
investiţii, mai ales pentru exploatările de la Nistru şi Baia Sprie 31 •
Un număr Însemnat de studii au fost elaborate de către inginerii şi tehnicienii de b.
Firiza privind reducerea pierderilor În steril ale aurului şi a.rgimmilui, precum
şi ale celorlaJte metale neferoase. Cercetările înnreprinse au putut stabili cauzele ca:re stau la
baza proceselor tehnologice soldate cu pierderi În.semnate în steril ale metalelor preţioase:
măcinare:t insuficientă a minereului; doza,rea greşită a cu reagenţi; folosirea unor procodee vechi
În procesele de separare; concentratele mai bogate în plumb şi aur nu sînt trauate de- preferinţă cu cianură de sodiu, iar pirita clasa II este evacuată odată cu steril'lll.
exploatările

Studiile întocmite n-au rămas În dornmiul teoriei. Inginerii şi tehnicienii de la Întreprinderile de exploatare Firiza de Jos, animaţi de dorinţa de a conu-ibui la ridica,rea producţiei, au găsit soluţiile practice de îmbunătăţire a proceselor tehnologice de prelucra,re a metalelor. în ac.est scop, pentru prima dată, au putut fi utilizate zgu,rele a.ntiamonicoase peintrn
recuperarea ph:mbuJui, ia[" În unele secţii s-a trecu,t la obţinerea plumbului moale curat, la un
procent de 990/o, mult cerut pentru export şi pentru nevoile noastre interne. Astfel, începînd
din anul 1947, livrarile de plumb, atî.t pentru străinănate, cit şi pentru ooele întreprinderi
din ţ.a.ră, au sporit Într-o proporţie remarcabilă. In schimbul unor piese şi utiiJ.aje atît de,
necesare exploatărilor miniere, ,,Societatea Minaur• a livrat în anuJ 194 7 Ungariei 220 tone
plumb curat şi Cehoslovaciei 400 tone. în acdaşi timp au fost aprovizionate din cc în ce
mai bine Întreprinderile din ţa,ră, cum erau; MaJaxa, Record, Cop53 Mică, Petroşani, Concordi.a etc. 32•
Print1Mm ajutor financiar substanţial a.cordat de guvernuJ democrat-popufor în domeniul
invenţiilor, conducerea „Societăţii Minau,r" a pus în aplica.re în vaira anului 1947 un întreg

sistem de modernizare şi lăirgire a capacităţilor de
Marc. Au fost construite noi cuptoare de prăjire şi
arde lei, cuptoare de tip „Her,reschoff", precum şi
tipul „Dwight Lloyd", care au permis dublairea
Jos33.

preluorare a minereului În bazinu{ Baia
topire a minereuJ.ui în valoare de 4 miiimontarea unor maşini de ag.J.mnerare de
prelucrărilor de minereu '1a Fill'iza de

O corutribuţie de seamă la sporirea şi ridicarea nivelului producţiei de minereu a· adus-o
tot mai muilt corpul tehnic mediu, caire prin propunerile făcute, a sesizat fenomene ex,arem
de importante
aplicate În produqie, s-au soldat de obicei cu sporuri î.nsenmate de mi-

cc,

31

Idem, dosar nr. 13(1947, fiila 7.
•
Arhiva Centra!lei Minelor- şi Metaforgiei neferoase, Baia Maire, dosar nr. 22/1947, fi-

2
:i-

Arhiva Cenrr,aJei Minelor şi Metalrurgici neferoase, Baia Mare, dosair, ne. 18 /1947,

30

la 9.
1

fila 26.
33

Ibidem.
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nereu. Un grup de 4 subingineri34 de la diferite exploaitări au propus: deschiderea filonului
principal de la exploatarea Va1lea Roşie; cerceta.rea galeriei Dealu.I Florilor; sistarea f,ronrourilor u'l).de exisua minereu ou o concentraţie slabă; fonnairea unor echipe de şoc la nivelul
frontij,rilor, •tiransportulfilor şi al v.agonetelor; recupera.rea materialuilui lemnos din galeriile
vechi, care urmau să fie fochise; repararea uneltelor pentrU mineri să se facă cu mai multă
operativitate.
Un a1t element nou oare a.paire în sfera produqiei este pa·rticipa.rea enruziastă şi plină
de avînt a tineretului în general, şi a elevilor de la şcolile tehnice miiniere În special, În
unităţile de exploatare Baia Mare. Cont1ribuţia lor ei,a cu atît mai irnportanită, cu C!Ît problema
asigurării forţei de muncă necesare în sectorul extractiv nu era rezolvată decît În parte şi
în perioada amului 1947. De aceea, folosirea raţiona.lă a brigăzilor de tineret şi îndrumarea.
atentă a practicii elevilor şi srudenţilor în producţie putea iSă suplinească În parte necesairu.l
de ~e, mai ales Ja acele uni:tăţi de exploata,re unde se simţea acwt 1lipsa braţelor de muncă. Şcoalia de subingineri de lia Baia Mare era lega.tă de o practică sisrema'tică În cadrul „Societăţii Minawr", iar printr-o îmblllllătăţire a îndemnizaţi~i lunare, elevii iau lucrat alături de
mineri la sporirea producţiei peste timpul prevăzut de programa practicii. Studenţii de la politehnicile din Bucureşti, Laşi şi Timişoara cu profil pentru sectorul extractiv au participa~
În munca de prnctică de o lună Îill vaira anu.lui 1947. Do0Ull11C1I1tele de Mhivă consemnează
la nivelul multor uni,tăţi de exploa.tare propuneri, schiţe şi programe, făCUJte de s-tudenţii practicanţi, în scopul îmbunătăţirii proceselor de producţie exura,ctivă, şi a celor tehnologice de
preluaroo-e din cadrul „Societăţii Minaiur" 35 • Elevii de la laboratoml cen:lll'al al minelor s-aru
,·onstituit În două echipe ca,re în.urau ân mină o zi pe săptămînă în toaită perioaida anului
1947. Brigada de tineret de la Firiza a efeotuat Într-o lună peste 2.500 ore ITIII.IITT.că suplimentarăaG.

După puner::a În aplicare a complexului de măsuri economice din primăvara anului
1947, iniţiat de P.C.R., şi după efectu.acea reformei monetare, sta:tul demoorat a pUJtuJt
subvenţiona într-o mai mare măsură sectorul investiţiilor şi al procurării de utilaj din străi
năt3!te pentru „Societaitea Minaur". Astfel, societatea a putut importa din Austria: 120 bucăţi
perferatoare, 120 serii piese de schimb; din Elveţia: 6 bucăţi pompe antia,cide consuruille clin
oţelmi speciale, un număr însemnat de cărămizi de şamotă şi magnezită, precum şi 2 locomotive de mină; din Suedia: 80 de compresoare pentru mină şi porfoutoaire pneumatice.
Numai cu Cehoslovacia s....a făcut o coma.ndă de maiteriaile în valoare de 26 milioane coroane,
ca.re• În cea mai ma.re parte a fost exerntan:ă În anul 1947 37• Era de La sine înţeles că nevoile de utilaj puteau fi acoperite numai în pa.rte prin import, dooa,rece nici statu.J. noourtJ
nu di-spwiea de vadtuta nocesaăă şi nici ,reLaţiile cu anumite ţări 1111\l e11au din cele mai bune.
Conducerea societăţii a fost înclirum3!tă să-şi concentreze efor,tul spre amenajarea şi lărgirea
:ictivităţii atelierului centlJ"al de repa.r:11re a utifajului minier, confecţionarea de noi piese de
schimb, precum şi executarea unui corurrol tehnk asupra aparatwlui existent. Conducerea societăţii a încadrait La atelierul central mecanic cele mai bune elemente, pentru a putea face
faţă reparaţiilor mlllltiple şi complexe a:le unui aipa:rataj minier uzat peste măslllră. Orgl3Jl1Îzaţii:le
de pairtw şi sindica.tele au reuşit să atngă un număr însemnat de mineri şi tehnicieni pen1

34
Idem, dosar nr. 22/1947, subingineri: P,ascu Aurel, Kuhu Iuliu, Cociu Emmuil, Buka Ioan.
35
Arhiva Cenliralei Minelor şi Metalelor neferoase, .Baia Mare, dosar nr. 161/1947,
fiica 43;
36
Colţ de ţară, Baia Mare, 7 iulie 1947.
37
Arhiva Contra,lei Mindor şi Metalurgici neferoase, Baia Marc, dosar nr. 3/1947,
fila 28.
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siona.ri, care au. lucrat cu muh
gului utilaj minier 38 •

simţ

de rispundcre la repasarea pcrforatoardor

şi

a Între-

In urma acestor eforturi conjugate, producţia anului 1947 a cunoscut o creştere Însemnată,
cu 300/o faţă de anul 1946. Dăm mai jos siwaţi•a lunasă a principailelor produse read.izatc de
,,SocietatQ Minam" pe tot par-oursul anului 194 739 :

Luna

aur kg.

I

argint kg.

I zinc teme I plumh tone
-

I, ianuarie

110
114
118
90
95
102
120
140
180
190
185
205

II, februarie
I II, martie

IV, aprilie
\', mai
VI, iunie
VII, iulie
\"III, august
IX, septembrie
X, octombrie
XI, noiembrie
XII, <lccembrie

TOTAL

1649 kg

;

I

720
750
820
720
815
780
800
1100
1100
1150
1050
1050
10.855 kg

180
140
145
130
140
145
120
160
175

120
130
135
180
190
190
210
250
260
340

liO

:160

190

380

l 611

I

1755 kg

I

2745 tone

Din numeroasele iniţiative, invenţii şi perfecţionări pe care Ic-au adus muncitorii şi
inginerii de la atelierele centr.aile menţionăm doa.r cîteva; electricianul Trauf Ioan şi mecanicul
Ca.dar Ioan au 1TefăCUJt şi modemiz,at o parte din insta:laţia de aglomerare a uzinelor Femeziu,
ia:r muncitorul Mureşan Gheorghe a adll6 imporvante îmbunătăţiri privind mecanizarea unor
operaţiuni de u-anspoITl: al minereului la nivelul minelor 40 • Pe lîngă activitatea ou,rentă a
reparaţiilor, o echipă formată din 5 electricieni a luarat ,timp de două săptămîni, în afara
orelor de serviciu, la repararea funi-oularului de la Cavnic-Baia Sprie. O altă ochipă de
muncitori mecanici a reparat două locomtive de mină, precum şi revizuirea şi amenajarc.i
liniei ferat.e .de pe galeria principa:lă la exploatările de la Vailea Roşie. După procurarea unor
piese de la întreprinderile metalurgice „S.A. Reşiţa" şi „Malaxa" au pumt fi repara,t.e si
puse În funcţiune la exploatarea „Dealul Crucii" 5 pompe centrifuge de către muncitorii „Atelierului central minier" Baia Mare 41 •
Privind În ansamblu problema formării şi creşterii cadrelor, la sfîrşitul perioadei de refacere a economici naţionale, organizaţii1le de partid şi sindicale cu toaită stră<lania depusă,
n-au ,reuşit să sporească numărul muncitorilo.r mineri la nivelul sarcinilor impuse de economia
tării privind producţia metalelor neferoase. Deşi din tabelul de mai jos r-ezu,hă o cr~tere
a efectivului forţei de muncă, nevoi,le economiei într-o conitinuă or~tere impuneau În noile
condiţii dublarea sau trip'1.a.rea ixoducţiei metaldo,r neferoase, fapt care atrăgea după sine ş1
o de-zvol-tare considerabilă a numărului de cadre la „Societa.tea Minaur" Baia Mare.
38
39

Colţ de ţară, Baia Mase din 23 noiembrie 1947.
Arhiva Centra.lei Minelor şi Metalurgiei neferoase, Bai~ Marc, dosar nr. 184/1947,

fila 63.

° Colţ

4

41

de ţar,i, Baia Mare, 2 noiembrie 194 7.

lclem, din 14 decembrie 1947.
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de mtmci"1 la I decembrie 1947~ 3
existent

actidtăţii

I. ingineri
tehnicieni şi subingineri
administratori
muncitori subteran
suprafaţă şi preparare
ateliere
7. dfrcrşi (paz:1, întreţinere, transport, cantine
etc.)

2.
3.
4.
5.
G.

necesar în
plus

total

25

10

75

600

120
40
2500
200
180

35
195
130
4080
800
780

950

450

1400

:rn20

:JSOO

7420

90
1580
600

Din tabe.Jul de mai sus rezuJ.tă o creştere cu aproximativ 700 de muncitori faţă de
existx:n,tul din 1945, îll6ă insuficien1ă pentru nevoile mari ale economiei, reclamate În perioada anului 1947. Privind însă necesarul aşa cum a fost ci planificat d~ condu.cerea societăţii,
se refJeictă, fără îndoială, nu numai prezentul, ci şi perspectiva creşterii forţei de mund pentru
o dublare a producţiei de minereu În această regiune. Evident că ace-astă cerinţă d-: creştere
a numărului muncitorilor într-o· regiune prin excelenţă agricolă şi cu un surplus de braţe
de muncă, cu o populaţie dornică de-a fi absorbită În procesul industrializării, se v.a înf:iptui,
În. linii mari, În anii puterii populare, cînd vor fi ueate noi condiţii social-economice 5i
politice.
TROFJN HAGAN

THE MINERS f-ROM

MARAMUREŞ IN THE RECONSTRUCTION PROCESS
NATIONAL ECONOMY (1945-1947)

or:

(Abstliact)
The study shows the cffort and work, fo)J of abncgation nf this working detaclrmont
in a hard period of our country's history.
The fight for remaking thc war-distroyed f actorie5 and mines and thc increa~ing of
production, by al! mea.ns, consis.ts one of the fundamemal missions ini,1iated by the Romanian
Cormmnnist P.a'l7ty and brought aboUJt by thc massie.s of people from Romania, in thc fint
post-bcllum years.
There are ta.ckled problems like: the rocommission of mincs a.nd factories of proce,,ing
conccntra,t.es among the „Minaur Society", Baia Mare; the sctting on of somc new wnrking
brigades; the prospecting of new non-ferrous mineral d~posits; ihe incrcasing and forming of
new working staffs, etc.
•
1n the present work, an important place is hold by the social political aictivity, dcveloped by_ the Pany and trade-'W"lion or~iz,ations from thc respective units.
Thc strenghten of ,the rrade-'llnion ain.d poliitical. unites among the United Workers'
Front,· COfl6isted, in .fact, thc quarantee in the asst1rance and realizing of the remaking proces,
of ou,r national economy.
42
Arhiva Centralei Minelor ş1 Metalelor neferoase, Baia Mare, dosar nr.
fila 15-20.

https://biblioteca-digitala.ro

22/19-l7.

https://biblioteca-digitala.ro

„PRIETENII MUZEULUI" - UN EXPERIMENT REUŞIT AL
MUZEULUI DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

Muzeologia contemporană ridică o scrie de noi ~i complexe probleme cu privire la
In acest context, 1.IIJ'mărind scopuri precise educaţionale, se ridică relaţia muzeu-şcoală. Servind în întreaga sa plenitudine edocaţia patriotică a tineretului, muzeul de istorie al zilelor noastre efectuează şi experimentează forme şi metode noi pc:ntru a
da tineretului un orizont larg de cunoaştl'Te şi Înţelegere a complexităţii procesului istoric,
pe.nrru a Înţelege, În cc priveşte ţar-a noastră, lupta multiseculară a poporului român penim
independenţă şi unitate naţională, penuu dreptate socială.
În acest sens, as-tăzi, datorită căutărilor continue ale muzeografilor, pll'tem vorbi despre
o pedagogie muzeală În plină matu.rizare. Există deja În aria de aqiume muzeologică o scrie
de rezultate pozitive, care, coroborate cu învăţămintele nereuşitelor, au avut darul să ne
creeze o imagine, ce se întregeşte continuu. asupra coordonatelor majore ale relaţiei muzeuşcoală. Dacă, În lumina rezulta:telor obţinut~, se po,a,te vorbi astăzi despre .o şcoatlă muzeistică
românească, tot a5a putem vorbi despre o fundamentare temeinică şi experimentată a pedagogiei muzeale.
Ca urmare, În ultimii ani, ,,Revista Muzeelor" a adus un aport preţios conceptului de
pedagogie muzeală românească, din pumct de vedere metodologic, publidnd idei, metode,
concluzii şi generaJizări În această direqie, sesizînd ,deci, În mod just, faprtul că relaţia Între
muzeu ş~ ş,coală a devenit deja o problemă cardinală a muzeografiei noa6tll'e.
în acest context generad de probleme, Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, receptiv la toa-te ideile novatoare, a trecut la o susţinută activitaite de experimentare
În direcţia formării unui tip de relaţii optime Între muzeu şi şcoală. Aceste relaţii se impun
cu at.ît mai mult În etapa actuia;lă de dezvoltaxe a patriei noastre socialiste, cînd se urmăreşte
în plan politic-educativ formarea unui om de tip nou, cu o înaltă conştiinţă sociailistă, multilatera!I. dezvoLta,t, care să potenţeze viitorul comunis•t, om care trebuie să pornească În
activitatea sa prnfond pauiotică de la bazia de granit a tradiţiilor istorice progresi~tc pc care
muzeul i le oferă din plin şi concret.
relaţia public-muzeu.

Urmărind cu atenţie obiectivele de a.tins în rela\ia muzeu-şcoailă, Muzeul de istorie al
Transilvaniei trece la experimente în anul şcofar 1974-75, cînd s-a luait legărura cu trci
şroli clujene unde, cu CÎte o clasă, s-a trecut la primele aqiuni 1 . în urma concluziilor cc s-au
desprins din experimmt, În toamna aniul.ui 1975 au fost înfiinţate primele cercuri de „Prieteni .ai muzeului", totodată fiind formulate într-o primă fază şi „lnstrueţiunile de funqionare"
a a.cestor cercUlfi, perfecţionate UJ!,terior pe măsura acumulării · experienţei necesa.re.

Desigm,
cont de unele
de a cuprinde
ţă laxgă, mai

În ce priveşte Întocmirea „lnstrucţiuniilor de funqionare", a trebuit să ţinem
probleme dificile, inerente începutului. · ln primul nnd, exista tendinţa noastră
cit mai multe şcoli În aria „Prietenilor muzeului", desigur încă fără o experienales În domeniul aotivităţii, dcoan-ece după organizare se punea problema, ce

1 · Ana Maria Ard.os, Rolul muzeului de istorie în procesul instructiv-educativ şcolar,
ActaMN, XIII, 1976, p. 621-630.
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vor face elevii cuprinşi m cerclllfi? Aµd.i.r, se impunea nocesitatca de a se Întocmi un temeinic program de lucru cu elevii înscrişi în cercuri, program care trebuia să se d~şoare În
şcolile respective dat fiind că muzeul nostru nu are o sală de conferinte - , folosindu-5e
baza materială a muzeului - ,aparate Jc proieqie, aspectomate etc. In al doilea rîncl, se
ridica problema selecţionării muzeografilor care ~ facă expunerile pentru elevi, ţinmd cont
de w.aduJ. lor de pregătire.
Prin înfiinţairea cercurilor şi, desigur, prin el~borarea „Instrucţiunilor de fuocţionare".
s-au urmărit patru obiective definitorii în cc priveşte optica muzeului nostru asupra ace!<tei
importante probl1!me.
1. Să contribuim la insu~irea şi aprofundarea istorici patriei, dement primordial În educaţia parttiotică a elevilor. La prima şedintă, arătîndu-se scopul cercului, a fost ales conducătorul acestuia, În principiu profesorul de istorie din şcoaJă, diirigintelc clasei, .sau comancbnrnl detaşamentului ori aJ unitătii de pionieri. înscrierea în cerc s-a făcut pe bază de voluntariat. Apoi, Împreună cu conducătorul cercului, s-a elaborat prowamuI comun, ţinî.ndu-s~
cont de principalele evenimente i-.torice sărbătorite În anu:l şcolar respectiv, de elementele
cuprinse În manualul de istorie şi, nu în ultimul rînd, de particularităţile de vîrstă ale
clevi,!or. In acest sens, mai trebuia să ţinem cont şi de greutăţile obiective ~i subiective ce
se ridicau în calea activităţii -cercurilor. De asemenea, s-a apreciat că organizarea unor excur~ii Ia obiective istorice majore de in1portantă naţională sau locală ar fi deosebit de oportună; ~adar, s-a Ju,a,t legătura şi cu Biroul Judeţean de Turism al Tineretului şi cu în.treprinderea. Cinematografică Judeţeană.
In elaborarea planului de muncă al unui cerc, niciodată nu am Încercat sa impunem
rigid punctele noastre de vedere, ci, pc .Jingă propunerile noastre, :im Hi,at s.'i se coJlltlrreze
cît mai pregnant ideile conducătorului şi ale membrilor cercurilor.
Astăzi, cu o experienţă de aproape patru ani, putem afirma că toHe strădaniile muzeului ar fi inutile, dacă şcoala şi În special profesorii nu ar manifesta receptivitate faţ.'i de
iJei,lc noastre. ·Ma.rea majoritaite a elevilor mainfest.'i interes şi iubesc i<toria, dar cind nu
există un factor care să dirijeze 5i să a,igurc un cadru organizatoric elevilor, eforturile muzruh1i sînt zadarnice. Acolo unde profesorii au Înţeles însemnătatea posibilitătilor oferite de
muzeu, s-au organizat multe activităţi interesante şi utile. Nu e cazul să redim aici detaliat
aativită1ilc organizate, dar experienţa de pînă acum arată clar că În cazurile cînd profesorii
nu an manifcstait receptivitate, cercurile î111fiintaite au rămas inacti vc. Se in~punc, aşadar, un
flux continuu de Înţelegere muzeu-şcoală şi de colaborare reciprocă, deoarece numai În atari
conditii profitllll elevilor va fi optim, adică educaţia. patriotică îşi va face efccn1l.
2. Al doilea obiectiv pc ca.re ni l-am propus a fost îmbogăţirea colecţiilor muzeaile.
Nr-am gîndit, În ce priveşte acest deziderat, În primul rînd la. posibilitătilc organizării, într-un viitor apropiat, a unei cxpozitii permanente de istoric contemporană, precum şi l,a
comp'.etarea continuă a expo1.i1iei permanente a tuturor celorla.!te secţii. Ţinînd cont de
implica1iile şi dinamica aut de vertiginoase a etapei contemporane a istoriei patriei noastlre,
s-a apreciat eficienţa apori~ul-ui elevilor din ccrcurulc de „Priereni ai muzeului" în depistarea
şi aichiziţionarca. unor obi:icte, fotog:raifii sa:u ,documente aflate la părintii sau rudele lor,
ca,rc pot intra În expozi1ia noa-eră, oglindind a,s~tc uneori majore a:le vietii contemporane,
complexul proces economic, politic şi ou:LturaJ care se desfăşoară În România socia{i9tă, atestînd cu fiecare zi mer,ml mer.'.!u .ascendent înspre civiilizaţic 5i progres a.I naţiunii noa&tre
socialiste.
3. Al ,trcilea obieotiv a fost popularizarea a,otivităţii muzeului. Fiecare membru al cercu-lui, plicind o cotizaţie de 5 lei pc m, primeşte o legitimaţie - cu care poate iotra grat11it oricînd În muzeu - şi, tot gratuit, un ghid, un pliant şi foto~rafii · care popul.arizcarză
obioou:le cele mai reprezentative din cxpozitia de bază. în muLte cai.uri s-au făcut cadou
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bibliotJOCii şcolare anuarul muzeului „Acra Musei Napocensis", sa,u aJ,te carţ1 apărute sub
egida muzeuJui. Membrii cercului urmăreau cu mul,tă atenţie aceste publicaţii şi de mul:tc
on 91! reîntorcea,u
muzeu, spre a vedea cite o piesă pc care nu o observaseră Înainte. D:tir
nu numai membrii cercu·lui făceau astfel cunoştinţă cu muzeul, c1 ş1 rudele sau prictL"Tlii lor,
pe care îi aduce.tu cu sine. Astfel, multe persoane care nu trecuseră vreodată pragul muzeului, au ajuns astăzi s..~-1 viziteze, Înţelegînd astfol marele act de eul.tură şi educaţie care ~e
desfăşoairă sub cupola sa.

în

cercurilor organizate În şcolile ~ăteş-ti ale judeţului, unde s-a făcu·t totul pentru ca, fo.tr-un an şcolar, elevii să ajungă la muzeu, cei! puţin
o dată. în aceste cazuri, scopuJ principal a fost vizitarea Muzeului de istorie al T ransilvainici,
l!nde s-a ţin1Ut un ghidaj adecvat de !lpOCialitate, după care s-a vizionat un film istoric <;.au o
piesă de teatru cu conţinut educativ şi paitriotic.

O

menţiune

specială

merită

acordată

4. Al patrulea obiectiv care ne-am propUIS a-I realiza prin organizarea cerou.rilor e-.t.c
de ooclin financiar, problemă acu:tă a muzeelor În general. Datorită muiJ.titudinii mijl'O.Kdor
de informare, lipsei de timp liber, crizelor economice şi şomajului, În multe ţăiri ale lumii
problema scăderii numărului de vizi-tatori ai muzeeilor a devenit de o aowa.Jita,te stringontă.
Ca atare, situaţia financiară a muzeelor, inclusiv a celor de renume mondial, a devenit
precară.

În ce priveşte România, situaţia se prezintă cu totul altfel. Staitul nostru face man
financiare pentru înflorirea culturii socialiste, care trebuie susţinută şi aju~ată chiar
şi ou mijloacele modeste care ne stau la dispoziţie. In acest context, relaţia şcoală-muzeu
poate fi şi de un real folos. Dar nu trebuie uitait o clipă că scopul întregii ac-tivităţi a
muzeuJl.ui, inclusiv cea legaită de „Prietenii muzeului", este de ordin educaitiv. Servind cauza
măreaţă a educaţiei patriotice, muzeografii noştri S-'au angrenat cu toate potenţele lor şi în
acest proces educairiv Jegat de organizarea cercurilor de elevi „Prieteni :ai muzeu.Jui".
invesuţu

In strălucita expunere ţinută la Congresul educaţi-ei poJi,tice ~i al cuLturii socia.Jisite din
iunie 1976, tovarăşul NicoLae Ceauşescu, secretarul general al P.C.R., defineşte sarcinile
istoricilor din patria noaistră, arătînd că: ,,In educairea socialistă a maselor, cunoaşterea
istorici proprii consti~uie un factor importarut al dezvol,tării conŞ'tiin~i de sine a poporu-lui, al
cunoaşterii a ceea ce a fost Înaintai!, cu adevărat revoluţionar în trecutul său, precum şi a
ceea ce a fost retrograd şi trebuie combătut" .2
În această optică se Înscrie şi aotivitaitea muzeografilor de la Muzeul de istorie al
Transilvaniei, iar organizarea cercurilor de „Prieteni ai muzeului• este o adiacentă binevenită,
care le facilitează, Într-un caidru nou, realizarea mireţolor saPCini de a contribui la marca
operă pentru făurirea omului de tip nou constru,ctor conştient al viitorului comunist al
patriei.
ANNA MARIA ARDOS

2

Nicolae Ceauşescu, Expunere cu privire la actzvztaua politico-ideologică şi cultural-

ed~tivă de formare a omului nou, constructor conştient şi devotat al societăţii socialiste
"!~ltzlateral dezvoltate şi al comunismului în Romania. Prezentată la Congresul educa;iei politice şi al culturii socialiste, 2 iunie 1976, Editura poli,tică, Bucureşti, 1976, p. 47.
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ANEXA
INSTRUCŢIUNI

DE FUNCfIONARE A CERCULUI

,,PRIETENII MUZEULUI"
(Forma

actuală,

care se va

îmbună-tăţi

pe

măsura

adîncirrii

experienţei)

Cercul „Prietenii muzeului" organizat pe lîngă Muzeul de istorie al Transilvaniei aTe
ra scop organizarea unoT acţiuni şi manifestări cu membrii săi ,pennru studierea şi aprofundarea istoriei locale şi naţionale. Acţiunile cercului urmăresc să trezească interesul elevilor
prntru istoria paitriei, să completeze şi consolideze cunoştinţele primite În şcoală.
Aqiunile organizate de cerc se vor înscrie În ideea educării patriotice a elevilor, a
insuilqirii lor de cele mai înal,tc idealuri cc se de,·prind din istoria patriei şi a popornlui
nostru.
I. Cercul se OTganizează pe şco,1'.::i.
,., In cadrul fiecărui cerc '.Colar ,·nr fi pin~ h tr~i ,cc\iuni:

I. cls. I-IV
II. cls. V-VIII
III. cls. IX-XII
3. Manifestările şi acţiunile cercului se \'Dr org:imza m funcţie de vîrsta şi cuno~tinţele
elevilor, deci pe secţiuni.
·!. înscrierea în cerc se face În urm:i achit:.=irii unei cotizaţii de: 5 ki:,1n. În schimbul
ci. fiec.u-e elev va primi materiale publicate d~ muze:.1.
5. Pc baza legitimaţiei primite, posesorii pot vmta g-ratuit muzeul d? cite ori J 1rcsc.
6. Ei pot participa gratuit, ~i vor fi invitaţi la toate activităţile cultural-ştiinţifice organi21te de muzeu (conferinţe însoţite de filme sau diapozitive, concerte, seri d~ poezie, mese
rotunde pe diverse teme etc.).
7. Dintre cei mai buni mCTT1bri ~i c~rcului se vor recruta ţinîndu~sc cont şi de
dorinţa lor ghizi în muzeu var:i, ghizi În expoziţiile temporare ale muzeului, resta.uratori
În labor:1tolfelc muzeului, sub controlul p::rs:ma.:ului de specialitate din muzeu.
8. 1n timpul·- va,canţelor se vor organiza tJ.bcre sau· excursii arheologice pe şantierele
muzeului.
·
9. Cercul va avea lunar o :ccţiU!1c'. care constă din:
a) Participarea la o prelegere sesţinut.ă de o personalitate ştiinţifică referitoare la un
am1mit eveniment istoric.
b) Vizionarea unQr filme artistice cu caracter istoric şi organizaTea unor discuţii pe
marginea lor.
c) Vizionarea şi discutarea unor fiJme documentare cu caracter istoric.
d) Organizarea unor plimbări cu caracter istoric în municipiul Cluj-Napoca Însoţiţi
de specialişti, la ,cele mai importante monumente.
e) Organizarea de concursuri „Cine ştie, cîştigă" Între cercuri, pc teme is.,orice.
f) La solicitarea organizaţiei de pionieri din şcoală, se va organiza primirea festivă
a elevilor În organizaţia de pionieri, în muzeu.
g) Organizarea unor aqiuni la propunerea cercurilor.
10. In şcolile unde este organizat cercul „Prietenii muzeului" cu minimum 100 de membri, muzeul, în limita posibilităţilor, la cerere, va oferi materia.I didactic pentru orele de
istorie. Cererile vor fi făcute cu o săptămînă înainte.
11. Pentru cei ca,re doresc să urmeze după terminarea şcolii cursurile facu:l,răţii de morie, se vor organiza de către muzeu unele consultaţii, în vederea aprofundării pregătirii pentru admitere.
12. Membrilor cercu,lui le revine mmunea de a sprijini muzeul în achiziţion,area de
materiale necesare îmbogăţirii fondului documentar prin depistarea şi semnalarea unor piese
muzei~tic_e deqme de a intra. În colecţiile muzeu.lui .
.13. Aqiunil,- cercuilui nu vor afecta, ci vor ajuta procesul de învăţămînt. Toate activi.
tăţile vor fi organizate în timpul liber al elevilor.
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14. Profesorii conducători de cercuri din

şcoli vor ţine legămra pentru organizarea
cu tov. Ana Maria Ardos, muzeograf principal la Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Cluj-Napoca, m. E. Isac nr. 2, telefon 2 26 77.
acţiunilor

„LES AMIS DU MUSf:E" - UN EXPf:RIMENT Rf:USSI
DU MUSf:E D'HISTOIRE DE LA TRANSYL VANIE
(Resume)
Dans son arricle, J'auteur demontre, commcnt Ies cercles „Les amis du musee" I organ~scs
par natre musee, repondent a l'appel du Pani Comuniste Roumain pou.r la formation de
l'homme constructeur conscient de l'avenir communiste de la patrie. Ces cercles fonctionncnt
apres des insrructions precis qui etablis.sent leurs buts en quatre points: 1. l'appropriation et
l'approfondissement de l'histoire; 2. l'enrichissement du patrimoine museal; 3. la popularisation
du musee; 4. le probleme financier.
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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI FRAGMENT DE
LEASA DACICA DE LA ŞERCAIA, JUDEŢUL BRAŞOV

Fragmentul de lea~ă dacică predat Laboratomlui zona,[ de restaurare pentTIU resllaurare
conservare provine de pe şa'!lfl.ierml arheologic Şercaia (jud. Bra.şov) 1 , unde, în anul 1976,
a Înooput cercetairea p:rin săpămri a aşezărilor antice din punctu,! BăJuş, aHat la 1,5 km
nond de ,sait, pc prima terasă din stînga 01,tului.

'/I

In aşezare<!- daicică databilă, deocamdată, în ultimele două vea,cll["i de dinaintea cuccmu
romane, s-au descoperit obişnuitei; locuinţe semiadîncite ş1, În spaţiul dintre ele, frecvente
gropi de provizii.
Una dintre gropi, prin starea ei de conservare, prezintă un interes parit.icular aitît arhco:ogic cît mai ales penra-u restaurator, deoarece conţine fragmentele Împletiturii de nuiele
cu care era căptuşită.

'

Groapa în discuţie a fo~ descoperi1 tă În secţiunea Il/977 nr. 22-23, pa,rţial În suprafaţa acesteia şi în peretele ei de nord. De formă tronconică, cu fundul ,aJhiait, groapa avea
diametrul la gură de aprox. 1 m, iar cel maxim de cca. 1,35-1,40 m, fundul se afJa la
1,75 m sub limita inferioară a strr"atului de cultură (fig. 1). Jumătatea inferioară a g.opu s-a
surpaJt din vechime. In interiorul ei s-au aflat cîteva bucăţi de lipitură de perete 3!l"Să şi fragmente ceramice dacice.
Sistemul de săpare şi amenajare al gropii este cunoscut2 pentru asemenea „consuuqii•
destmate păstrării cereailclor, anume lipirea pereţilor cu lut, aşezarea În interior a unui
coş tronconic din nuiele Împletite, iaT pe fund a unei lese tot din nuiele, făţ;1.1ite şi eJe În interior cu lut. A~tifol ameoo.jată, groapa or:a ,În măsură să adăpostea~că 2-3 am cerealele În
bune condiţii.
Argila nisipoasă în care a fost săpată groapa a determinat surparea ei, dar şi păsu-arca
pe unul din pereţii ~rticatli şi pe fund a unor frngmente rdativ mairi din împletitiuu de
nuiele. S-au ridicat două friagmente din Jeasa de pe fundul gropii şi aruume dinspre marginea
de nord Înspre centru, unul În continuarea celuiJa!t.
Fragmenitul dinspre marginea Lesei a fost predat spre restaurare şi conservairc Laboratorului zonal de r-esuaurare din Cluj-Napoca, celălalt fo-agment urmînd ca, în viitor, să fie
ş1 el trimis spre restaurairc aceluiaşi laborator.
FragmenouJ de leasă primit avea forma umui cUJb de pammt, mSipoo în pa.ntea inferioară
(fig. 3). în secţiune itransve1sală se puteau observa trei straituri de sol, iar Î•rutre stramJ 1 şi 2, grupe de nuiele carboniza<1.e (fig. 2).
şi podzolic în partea superioară, cu dimensiuniJe de 2ox2ox6 cm

Cercetările au. fost conduse de I. Glodariu, FI. Costea şi I. Ciupe, cărora le da.torăm
informaţiile priv~toare Ja aşezarea dacică. şi descoperiirile amintite acum.
2
M. Maorea şi I. Glodari'll, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976,
p. 36-37. Rosturi din Împletitura de nuiele s-a'll păstrat în gropile li, 18 şi 20 din această
1

aşezare

(op. cit., p. 31, 33).
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Fig. 1 - Profilul gropii 29 : 7 pămînt arabil ;
2 strat de cultur ă ; 3 strat steril ; 4 lipitur ă
d e perete ars ă; 5 ceramică dacic ă ; 6 împletitur ă de n uiele; 7 locul de unde s-au lu at
probele de l easă; 8 limita săp ăt urii.

Fig. 3 -

Fig . 2 Secţiune transversal ă
prin
fragmentul de leasă : 7 nisip lirnonitizât;
2 argilă nisipoasă ; 3 podzol ; 4 leasă.

Leasa înainte de restaurare.
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F ig. 4

Leasa

du p ă

sp ătare

det aliu.

S--a fă cu t examinarea nat-u rii s·.ramrilor de sol, con~t atîndu-~e că (de jos În sus) s,t ra tul
1 este de nisip li:-1:oni~izat, str:i.ml 2 este arg i lă n isip oasă, d e culo:ire ga.Jben-de~hisă , iar
strait,rnl 3 este p o...-:\z'.) l.
întregul fr ag:-ne:nt de leas:i av ~a o umid itate r i d ica tă , ceea ce a f,acilitat îndepă rtare a
striatu rilor de so,l d•e d::asu,p ra, d a,r a creat di fi c ul tăţi mari la d e<i:a.şarea şi c urăţirea r-ammilor
carbonizate.
OpePaţiUJnil,e de restaurar,e au Începu t p,rin î ndep ă rtarea , milimetru cu milimeuru, a solului podzoEc cu ajwtorul un or l ame fi ne, fJe xibile, , confeq ionaite speciail pentru acest scop .
Dup ă în dep~rmarea unu i str.a:t de sol de ap rox imati v 0,5 cm au a,păr wt primele creste
ale Împletiturii de nuiele.
Diq acest moment •s-a proced at cu cea mai mai maire grijă, înd epărt-înd solul pe porţiuni
re9tnnse, p eriind inco nti nllill ,cu o pensui'. ă aspră . D upă înJăt urarea co mpletă a solului podzolic, s-a ajUJns ·lia un str at de ap roxim ativ 1 om gr06ime din argilă il1i sipoasă de ouloare g·a lben-desch isă . D_up ă îndepărt a rea unui •stm t dt; aproximariv 0,5 c.m s-au evidenţiat În mai
mu l<te punote -coamele un-or ramuri rorbonizaite sau vîTfurile unor •cren gi •cu diametr.uil de
0,5 cm pînă la 3 cm. S-a lăsa,r În colţwl din ' d wap ta jos -0 porţiune de sol airgilos-nisipos,
resrnl a fo st îndep ă rtat pînă la ap,a.riţi,a unui stm t îngust de m.îl format din deuri-n.1s organic, de culoare neagră , provenind pr-obabiJ din dezagregairea un·o r vîrfuri de ramuri, frunze
şi p ărţi de -scoairţă (fig. 4). Este demn .de remar,c at fap.tul că s-au purut conserva ramuri cu
diametrul de 0,1-0,2 cm şi chiar vîrf.uri de ramuri cu m ugl.llfde ter,minal.
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Fig. 5 -

Fig. 6

Leasa înainte de impregnare.

Leasa

după

impregnare

şi
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.

Fig . 7 -

Leasa

d u pă

imr,rcgnare

şi

întregire

clcfr.liu.,

În scopul co n servăr ii, aceste fragmente , ce s-a.r fi putut pierde În emisul spă l ă rii r-amu,ril-or groase, au foot ridicate şi impregn ate.
In urma Încheierii operaţiuni-lor de îinJ.ăitura re a dctrirusului organ ic, s-a aJtlll1S J.a u,n
strat nisipos de culoare roşiatică, ,a cărui par,ticuJe erau mai mari decîrt aile celui di111 straou:l
doi. In •u rma unor investigaţii ,s--;a constamait ,că leasa este aşezată pe 1aice!ilt ~tirnrt de nisip. În
această fază s-,au Încheiat ape.raţiunile de înlăturare a str,aturilor de sol şi s-a trecut la spăl-a
rea cu apă disti~,ată a împletiturii de nuiele. S-au pus În evidenţă, În felul ,acest a, toate ramurile Împletite, unele pă strînd încă scoar ţa (fig. 5).
0bse.rV'a,ţ ,i i'1.e p,rillejuite de J:uiorări:e ·d e curăţire şi -r estaiurare-con.se:rvare a fir.agmcm,tudui
de lea să sînt .fă cute În concordanţă cu cele de ordin arheologic, amintite mai Înainte. Exi s tenţ a
deasupr-a st.r:a,tului de ,argilă, gros de aprox. 1 cm, a solului podzoJ i,c se expl ică prin d ăr,Îmarea
. parţi:ailă .a pereţilor gropii încă În .a,rutich~taite ( fig. 1).
lin ceea ,oe priveşte a spc-ouu'l împletiturii, ~ poaite observ:a că ea •face pal!'te din cxterioml Jesei, deoaire-ce pe trei lamri ale fragmen tului nostriu capetele namurilor ·sîrut drepte, doar
spre mijloc •S.Înt · introduse u.nele pe sub •ailte.le, iaT pe o latură c.apeteile ra murilor sint orienllaloe
În jos.
Privită în ansaimbLu, împletitura este suficient de ,laxă . Ramuiri.ile run oare este akăruită
leasa au diametrul variind Între 0,5-3 cm, cu numeroase crăpături longitudinale şi transversaile, două din ramiUll"ile principale aile împJetitu,rii suferind şi o uşoairă dep,Lasaire de aproximaitiv 0,3-0,5 cm. Atît numeroaseile crăpăru-ri , cît şi umezealta mare a u făcut ca proprietăţiJ1e
fizico-mocaini,ce ale ,lemnului să fie foarte scăzUJîJC. Conserva.rea, îrutr.egi,rea ş i prcgă<ti rea În
vederea expunerii ,a,u necositat o documentaire vastă , experimentată pe fira~ente fără valoare3.
Leasa a fost deshidrataită prin îmibăieri succesive ,În a,kool etiJic. După usca-re s... a procedat la o consolidaire primară a ramurilor cu nitro-1.ac, dizolvait în acetonă în proporţie
de 1: 1 cu ajuitorul unei pensule moi, după care Înitrea~a leasă s-a impregnait în vid cu ooel,a.şi
.1mestec de 1 : 1 nitroLac în aicetonă.
După scoaterea din impregnant şi usc-area la temperatura camerei, a urmat întregi.r ea
lcs.:.i cu fragmentele desprinse ·În cursllll. spălării sia,u depl,asaite în c ursu,! impregnării în
vid. (fig. 6).
3
De un mare folos În această diirecţie ne-a fost consultarea distinsului 5pcciafot Iosif
Kor6di, căruia îi aducem şi pe această cale cele mai ,calde mulţumiri .
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Problema uscam, a impregnării lemnului carbonizat se pu,oea rezolva folosind şi alrce
metode, ca de exemplu cele ale şcolii germane sau franceze de restaurare4, experirnOilltaite În
laboratorul nostru, dar am considerat că metoda expusă mai sus se pretează fragmentului
de leasă, fapt confirmat de mersul lucrării şi rezultatul obţinut.
După uscarea completă, leasa s-a introdus Într-o cutie confecţionată din polimetacrilat
acoperită cu sticlă, acordîndu-se viitorului exponat caracteristici estertice superioare.
Prin fragmentul de leasă dacică de la Şercaia Muzeul din Făgăraş şi-a îmbogăţit patrimoniul muzeistic cu un exponat deosebit de valoros, deocamdată unicat ca obiect de expunere
În muzeele din România.
AURELIA !CNA

LA RESTAURATION ET CONSERVATION D'UN FRAGMENT DE HAIE DACIQUE
DE ŞERCAIA, DEP. DE BRAŞOV
(Resume)

I

L'article exposc la modalite de tratation et conserntion d'une haie daciquc, decouverte
dans la localite Şercaia, dep. de Braşov, en 1977. Les operations de restauration ont eu Ies
phase, suivantes: l'ccart:m~nt des couches du sol pour metrre en cvidcnce Ies verges, le lavage des vcrges aYec de l'eau distillee, la deshydratation par bains successives dans d'akool
etylique. Le proc~s de: consen·:nion a contenu: l'impregnation en vide dans une soluti'on
1 : 1 nit•olaquc: d::ns acetone, le scchement et le completement de la verge avec Ies fragrnems
detaches au tcmp du lange Oll deplaces au cours de J"impregnation en vide.
Le fragment est exposc au Musce de Făgăra~. Cest une pi~ce unique dans Ies musees
de F.oumanie.

Pentru metodele folosite la restaurarea şi conservarea lemnului vezi: H. Mathieu, La
c~nservation du ~.teriau bois, Paris, 1961, 318 p.; M.A. Rosenqvist, Versuche zur Konserv1erung von Nassholzern durch Gefriertrochnung, în Arbeitsbliitter, (Mainz am Rhein), Heh
2, 1973, p. 60-74.
4
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EVIDENŢIEREA

BIODETERIORARII UNOR MONUMENTE DE
PIATRĂ DIN INCINTA MUZEULUI DE ISTORIE AL
TRANSILVANIEI, PRIN ACTIVITA ŢI ENZIMATICE

Biodeteriorarea monUJmentelor de piaitră a fost studiată În ultimii 25 de ani prin metode
-fizice, chimice şi biologice. Perutru cunoaşterea mai aprofundaită a acestui fenomen s-a recurs
la metode enzimologice, aplioîndu-se pînă în prezent numai testUl de dehidrogenază 1 . Am
presupus că în piatra biodeteriomtă, ca şi în sol, are loc un proces de acumul,a,re a enz1melor2 şi, deci, prin metode enzimologice se poate aprecia gradul de biodeteriorare.

Material

şi metodă

Pe monumentele de piatră luate În sr,udiu se evidenţiază, pe diferite Întinderi, aspecte
de biodeteriorare care se prezintă astfel: ridicături sub formă de crustă cenuşie sau gălbuie
de sub care prin fante sau orificii se scurge rooa pulverulcntă 3 , 4 sau clivează În foi de diferite grosimi.
Au fost luate În studiu cinci dintre monumentele de piatră, expuse În curtea muzeului,
ce prezentau semne mai evidente de biodetcrioare, şi anume:
1. FRAGMENT DE ARHITRAVA piaitră din epoca romană, descoperit în 1975,
expus în acelaşi an direct pe sol. Prezinotă o scobitură care denotă intenţia refolosi-rii lui ca
s:wcofag. Fragmentul de arhitravă prezintă aispecte de degradare în jumăta,tea sa inferioară.
S-a preleva;t o probă din aiceasită zonă.

2. COLOANA - din epoca modernă, aşezată pe un postamenit în stînga UiŞii de J,a
intrarea În clădirea cu sediul administraţiei. Coloma şi postamenrtul său prezin1:ă semne de
biodeteriorare constînd În exfolieri în p'1ăci fine şi măcinare. Prnba s-a prelevat de l,a baza
coloanei.
3. RELIEF - datînd din aniu:l 1817. Pe îniureaga suprafaţă se remarcă un avamat
p,roces de biodeteriorare (fig. 1, 2)), ca.re constă din cruste cenuşii bombare de sub ca,re se
sclll!"ge roc,a devenită pulverulentă. S--au prelev,at probe din centrul reliefului.
1

4. SARCOFAG (fig. 3, 4) - din epoca romană, descoperit în anul 1959, expus în a-cela,şi
an, a fost amplasat pe o placă de beton, În dreapua uşii de intrare în clădirea sediului administlraţiei. Capacul a fost ,aşeza,t alături. Ambele elemente ale sarcofagU1lui prezirută aspecte

J.

1 L. Dumitru, I. Lazăr, F. Popea,
Neculce,
economică şi cultural-artistică. Biodeteriorarea unor

Biodeteriorarea materialelor de importanţă
materiale din industria minieră (metale,
mase plastice şi celuloză) şi a pietrei din monumentele istorice din localităţile Tîrgu-Jiu, Sibiu, Braşov. !nstiturnl de ştiinţe biologice, Bucureşi:i, 1976, 56 p., 18 planşe.
2
S. Kiss, M. Drăgain-BulaTda, D. Rădulescu, Biologica! significance of enzymes accumulated in soil, În Adv. Agron., 27, 1975, p. 25-87.
3
J. Pochon, C. Jaton, Facteurs biologiques de l'alteration des pierres, Intemational
biodeterior,an:ion syrnposium, Southarnpton, 9th_14th september, 1968.
4
I. Lazăr, O. Conista,ntinescu, I. Ioniţă, Biodeteriorarea pietrei din monumentele de
interes istoric, artistic, arhitectural şi arheologic, Institurtul de ştiinţe biologice, BucUJreşti, 1974.
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Fig. 2 -

R elief

Relief

detaliu 1·'{

de bi odeterio ra.re constÎnd în exfo;icri sub formă de pl ăci groa~e. Pe ca.paic se evidenţiază
În = :e !::icuri .aJge ş i lich ~ni. Proba de pi atră biodeteriorată s-a prelevat din int.erioruJ sarcof aga lui .
5. SARCOf AG (fig. 5) - din epoca romană, a fost expus În jurul anrului 1939-. Este
confeqion at din rocă calca roa să, fiind a.şeza,t direat pe sol. Biodeteiriorarea sa se mooufestă
pTÎn d ecol orări, clivări în plăci şi măcinare sub formă de prnf fin . Şi pe acest sarcofag se
evi denţiază alge verzi şi licheni. s~ preilevast ma.te ri-ai! din jurul orificiu.lui de jefuire şi de pe
peretele nordic.
Imediat dup ă colectare, probele de piatră au fost uscate în laborator 1a un curent de
aer rece, au fost mojar.are, obţmîndu-se un praf fin, care a fost supus analizeilor enz1mologice.

Analize calitative. Au fost ainalizat.e cailiit:ativ două probe de piatră: ~lief şi saocofa.g
(fig. 5). S-a.u srudia:t următoa<rele enzime: Îalvenaza, mailtaza, lactaza şi amilaza. Amesterurile de rea.qie au constat din: 0,3 g praf de pi atră biodereriorată + 2 ml toluen + 10 ml
soJ.u ţie de substrait (zaharoză, malioză, l asctază , ,amidon 20/o). Ele ,au fost incuba.te timp de
zece zi·le la 37°C. După in cubare s-a -luat un volum de 21 ml din faza apoasă a amestecurilor de ·reaq ie pentru anailiza cro martogiriafică pe hîrrie (W,aitman 1), tehnica circu1airă . Cromatogramele (fig. 6) au fost developate fon-un sistem de developanţi preparat din n-propasnol:
a.ceta.t de etil: apă În rapor-t de volume 6:1:3. D evelopa.rea' a durait: 2½ ore la tempera'toca
ca.morei.
Penitru

evidenţierea

zaharurilor

redocătoare

s-a utiliza.t reactivul cu azorat de arginrt5 •

5 • S. W. W,ight, R. A. U161JI'om, J. T. Szewcr.ak, Studies on carbohydrates in body
fluids. I. Identification by means of paper chromatography, în A.M-.A.]. Dis. Childr., 93,

1957, p . 173-181.

il"
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interior

Fig. 4 -

Capacul sarcofagului
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Fig. S -

Sarcofag

Analize cantitati·ue. Au fost cercetiate două enzime (fosfataza ş i cat,ailaza). Aotivina,rea
a fo st determmiaită dwpă meoodoa K.rtaaner şi fadei 6. Corn.poziţia amestecuriior de
reacţie folosite a fost: 0,3 g praf de piatră biodeterior.ată + 2 ml roJuen + 10 ml soluţie
de fenilfosfat disodi:c 0,50/o. Incubarea probelor a durat 48 ore la 37°C. Activitatea fosfratazi,c;ă
se ex,primă În mg fenol /0,3 g praf de piatră biodeteriorată/4 8 ore la 37°C. O •tehnică bamtă
pe menoda ,Lui K.appen 7 · a fost folosită pentru determinarea capacităţii de scinda,re a apei
oxigenaite ('activitate catalirid tot,auă) ş i a componentelor acesteia: acriv~tatea enzimQtică
(caitalază) şi aotivitatea neenzim.ati-că. A.mestecti.hl.e de reacţie au fost prepa.raite din 0,5 g
piatră biodeteri• ora,ră + 10 ml soluţie <tampon 2/ 15 l\l cu pH 6,8+1 mJ H2O2 30/o. Incufosfatazică

6 M. Kramer, G. Erdei, Primenenije metoda opredelenija aktivnosti fosfatazy v agrohimiceskih issledovanijah, în Pocivodenie, rnr. 9, 1959, p. 99-102.
7 H. Kappen, Die Katalitische Kraft des Ackerbodens Fi,hlings, în Landwirt. Ztg.,
62, 1913, p. 377-392.
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II

I

Fig . 6 - Evidenţierea activit ăţii unor carbohidraze din probele de piati,-5. biodeteriorată
I, II . . :. . Monumentele de pi atr ă studiate (relief, sarcofagul din fig. 5). 1 - Praf de piatr ă
bio deteriorată + soluţie de zaharoză 2% , 2 - Numai soluţie de zaharoză de 2 %. 3 - 'Praf
de pi atră biodeteriorată + soluţie de maltoză 2 % . 4 - Numai soluţie de maltoză 2 % . 5 P raf de piatră biodeteriorată + soluţie de lactoz ă 2%, 6 - Numai soluţie de lactoz ă 2%.
7 - Praf de piatr ă biodeteriorată
soluţie de amidon 2 % . 8 Numai soluţie de amidon · 2 % . 9 - Praf de piatră biodeteriorată
aprt distilată . 10 - Soluţie de glucoz ă 2%:
a . Glucoză b . Fructoz ă c. Maltoză d. LactoziL

+

+

barca a dura,t o oră Ja 20°C. A-ctivita,tea catail i tică se exprimă În mg H 2O2/0,S g praf de
p i atră bio deterio ra.tă/ ţ oră la 20°c.
Dr-eFt ri1artori au servit amesternri de reacţie fără praf de piaitră biodeteriora,tă pr,ecum
ş i amestecuri · de reaqie În care so lu ţ i a de substrat a fost înlocuită cu a,pă ' distilată .

Rezultate

şi discuţii

Analize calitative. Gromaitognama din fig. 6 I airată că amestecurile de rea,cţie care au
piatr a biodeteri orntă a reliefoLui au pllitU't evidenţia . aiotivitaitea invcertazică, În
t~rnp ce activi,ta•tea maln:azi că, l,aouazică şi ami l azi că nu a fost detoc,t abiilă.
în cromarograma din fig. 6 II se poaite observa că sarc.ofagul (fig. 5) nu manifestă
activi•t3Jte inv,er,tazică, maJ·tazică , ilaonazică şi acmil azi că. ·
Analize cantitative, RezuJ.tactele acestor anaJize sînt t recure în tabel'\.111 I.

conţinut

Tab elitl I

Activitatea

enzimatic ă

a unor probe de

pi atr ă biodeteriorat ă

Activitate
Locul dl! colectare

Fragment de

arhitr avă

Coloană

Relief
Sar cofag (fig. 3. 4)
Sarcofag (fig. 5)

fosfatazic ă

mg feno l/0;3g/48
ore/37 °C
0,05
0,18
0 ,48
0, 16
0, 16

Activitate
Tot al ă

J

cat alitic ă

Enzimatică Neenzimatică
J

mg H 2 0 2 /0, 5g/1
1,63
5,43
14,39
4,89
2 ,72
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0,45
1,09
1,36
1,36
1,09

oră/20

oe
1,09
4, 34
13,03
3,53
1,63
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Din datele tabelului se constată că probele de piatră biodeteriorată luiate în ~"tudiu
o activitate fosfa~azică. Această activitate este cea mai pronunţată la piaora reliefului şi cea mai redusă la pia,tra fragmentului de arhitravă.
Activitatea catalitică este deiectabi1lă în toate probele de piatră examinaite'. ActivÎ!taitea
catalitică totală (enzimatică şi neenzimatică) are v.!!loare maximă în proba co'lectată de la
relief. Activitatea catalitică enzimatică (catalazică) s-a dovedit a fi cea mai pron,unţ1tă în
probele de relief şi sarcofagul din fig. 3.
Din rezultatele de mai sus se poa:1e constacta că pia,tra din monummrtele cerceta.te este
supusă unui proces de biodeteriorare şi că factorii care favorizează această detcriorairc sînt
condiţiile climatice locale, dintre care rnlevăm mai ales infiltraţiile şi băL1irea apei în interiorul unor excavaţii precum şi invadarea lor cu vegetaţie.
prezintă

Concluzii
Biodeteriorarea pietrei monumentelor luate în studiu s-a putut evidenţia cel puţin în
una din următoarole activităţi: invenazică, maltazică, ai:nilazică, fosfatazică sau ca:taLazică.
Experimentul duce la concluzia că metodele enzimologice utilizate pot servi la diagnosticarea
biodeteriorării pietrei.

AUREL/A IGNA - ŞTEFAN KISS DANIELA RADULESCU - MIHAI DRAGAN-BULARDA

LA MISE EN EVIDENCE DE LA BIODEltRIORATION PAR LES
ACTIVITI:S ENZYMATIQUES DE QUELQUES MONUMENTS EN PIERRE
DANS LES COLLECTIONS DU MUSf:E D'HISTOIRE DE LA TRANSYLVANIE
(Rcsume)
L'article expose la methode de reliefer Ia biodeterioration de la pierre par determination
des enzymes ,accumules dans Ies lieux soumis
La biodeterior3!tion.
L'experience a ete effectuee sur cinq monuments du Mus~ d'histoire de la Transylvanie
et ol le a contrnu, dans l'anaJyse quailita·tive et quamitative, Ies enzymes suivantes: l'iinveritase,
l'imaJtase, la lactase et J'amilase (quafoatif) et le phosphatasc et la caitalase (qu.antit3!tif).
On consta:te que la merhode ucili~ee jULSqu'ici seulem~nt dans Ies ana:lyses
sol et -aux boues
c9t extremement efficace aussi dans Je oas de Ja pierire, presentant Ies avantages suivairntes:
un temps cour,t pour tester; ellc neccssire une minime qumtite de materiei (0,3 g) et fournit
d:: resuhats avec un haut degre de :reproductibilite.

a

1

a
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RECUPERAREA PRIN RESTAURARE A UNUI
PAHAR DE STICLA DIN EPOCA ROMANA*

Fragmentele de sticlă a căror r.estaurare con.sutu1e obiLx:ll:l prezentei lucrări au f~t
desrnporitc cu ocazia săpămrilor arrheologice efectuaiue în vaira anului 1977, În cast,rul roman
de la Gilău (jud. Cluj). Maiterialele descoperite aici constituie subiecte de coree-tare atÎ·t pentru
arheologi şi istorici, cît şi pentru restauratorii lacboraoorului zonal din Cluj-Napoca.
Resturile obiectului au fost descoperite la o adîncimc de 0,60 m, Înllr-una din camerele 11111.ei bairăci de piatră din ultimul nivel de locuire al castrului. Ele s-<1u aflait Îngdmădi.r,e toaite în acelaşi loc, în aşa fel Încît se putea presupune că fac pa.r,te dintr-un sin,gur
vas. încă din momentul descoperirii, la ridicarea lor, s-a procedat cu cea mai nllre prudenţă,
iiind V'Ofba despre W1 material extrem de firagil şi pretenţios. Regretabil este faptul că În
momentu.] ridicăirii fragmentelor nu s-a lua,t mosu-ă din pămînwl ân care au fO"St descoperite, căci •analiza chimică a pămînrului ar fi putut da indicii valoroase despre cauzde
degradării sticlei.
După închiderea şantierultii, maiteriailul a ajuns în labora,toml de restaurare, speranţele de a reface obiecrnl fiind foaa'te mici. Insistenţele dcscopcritor,ului de a recupera vasul
se explică prin numărul foar,te redus de piese romane din ~ticlă restaUJratc, cc provin de p~
teritoriul T,ransilvainiei.
Înainte de a trece la fazele propriu-zise de conservare ~i restaurare, ne-am consultat
cu recunoscu,rnl restaurator de la Cluj-Napoca, prof. Io-if Korodi 1 , stabilind Împreună
metodele optime de restaur,are. Tot oa fază premergătoare, 1u fost ef<."Ctuate analizde chimice
şi snidie.rea frafJillentolor la microscop, .alcătuindu-se astfc-1 ÎntreguJ ma,terial documentar referitor la starea fizică şi chimică a fragmentelor de sticlă.

şi

în urma studierii unei mos-tre de stidă la microscop (fig. 2/a), am ajuns la concluzia
ci c:t a suferit o coroziune hidrolitică, specifică sticlelor, anume acelora În compoziţia
cărora nu există C'chilibrnl necesar Întire potasiu, na.triu şi calciu 2 • În cam! În ca.re potasiul
sau nia.triu.l predomină cantitativ, faţă de ca:lciu, int.ervinc coroziunea hidrolitică, care este
o dezakalinizare a sticlei. CioburiJe erau puternic irizate, opace, prezcntînd exfolieri lamelare {fig. 2/b). La microscop s-au observat cla,r crJJtcrclc de coroziune, care de-a lungul
timpului, în pămînt, s-au mărit, s-au unificat, şi din care au rewltat noi straturi de exfoliere.
Straturiile de coroziune aveau o aderenţă foarte mică faţă de sticlă, ele desprinzîndu-sc chiar
şi la rea mai a:tentă manipulare. Descoperite În acdaşi loc, fragmentele se pare că au fost
expuse unor condiţii identice de păstrare în pămînt, deci s-au corodat în aceeaşi măsură.
Din ,cau7..a st1r.att1Tilor de coroziune, fiecare ciob a suferit modificări de grosime şi de Iun~- Materialul ne--a fost predat spre restaurare de către IC'Ctor Dan Isac, de la Universitatea „Babeş-Bolyai", conducătorul şantierului arheologic Gilău.
1
Dorim să mll'lţumim şi pe această cale profesorului Iosif Kor6di pentru aztontelc
îndrumă•ri cu care ne-a iniţiat în mes.!'l'ie şi pentru promptitudinea cu care răspunde în
continuare tuturor solicitărilor noastre.
2
Z. Szalay, Az iiveg romlasanak okair6l, în Muzeumi mf4targy'<1edelem, 1975, nr.· 2,
llndapesta, p. 168.
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gime a perimetrului (fig. 2,'c). S-a putm constata că În antichi,tate sticla din care fusese
confecţionat vasul a fost transpa,rentă, cu o nuanţă uşor verzuie.
Din analizele chimice calitative efCC!tuate prin fluorescenţă de raxe X de căure chimistul
laboratorului Dorin Ruse, rezultă că această sticlă conţine următoarele elemente chimice:
potasiu, na~riu, ca:lciu, siliciu, stibiu, pe lîngă acestea avînd şi urme de fier şi olor.
Ca o primă operaţiune s-a impus curăţirea şi oprirea procesuJui de dezalcaliniza.rc. S-a
preconizat ca lamelele de exfoliere să fie păstrate, pc cît posibil, ele atestînd trecerea timpului.

Am propus tratarea cu acid azotic pentru. oprirea corodării. Acidul azotic ,În concende 50/o este cel mai indicat În acest scop, deoarece nu atacă sticla, În schimb dizolvă
ca.rbonaţii şi ncutraJizează alcaliile. Nu este indicaită curăţirea şi neutralizarea acestora cu
acid clorhidric sau sulfuric, deoarrece ele formează combinaţii greu solubile (de exemplu:
sulfat de calciu, sulfat de plumb, clorură de plumb etc.. )3 • TrataiiîlentuJ durr-ează aproximativ
<.> oră şi jumătate pînă la două ore.
uaţie

Am scufll[ldat cioburile în acid azouc de concentraţie 5~/0 • În literatma de specializate se recomandă agitarea soluţiei, pentru o mai bună eficacitate4 • Noi am renunţat la
agitare, deoa,rec{' cel mai mic şoc mecanK ax fi avut urmări iremediabik în schimb am
mărit dura't:a tratamentului cu o jumă-ra'1:e de oră.
După circ.a două ore şi jumătate fragmentele de sticlă au fost scoase din · acid ~i
srnfu.ndatc în apă distilată, cu scopul de a spăla acidul din pori. · Această operaţiUJ1e am
repetat-o d~ patru ori, schimbînd de fiecare dată apa şi măsurînd PH-ul ei; am obţ~nut
următoarele rezultate:

Apa distilată: pH
Prima

apă

de

=

5,5

spăla.re după două

ore: pH

=

3,5

A dou.a apă de spălare după două ore: pH = 4,7
A ·treia !1-Pă de spălare după două orc: pH

=

A pa-tra apă de spălare după 24 de ore: pH

5,5

= 5,5

Am considerat terminată neutralizarea alcalii:Or şi spălarea acidului după 24 de orc,
adică atunci, cînd pH-ul apei de spălare a devenit egal cu pH-ul apei distila-te.

Uscarea ~a făcut pe hînie de filtru, sub bec de raze infrarnşii, fixat În a.şa fd,
inch îndHzirca să fie minimă. O ridicare prea mare a remperarnrii este pericul'Oa.să din
cauza tensionărilor interne ce pot exista în !lticlă, ducînd la evenuual•a spargere a ei.
Fragmentele de sticlă ajunse în l,aborator au fost în număr de 91 de bocăţi (fig. 1)
Aranjîndu-lc, am observat că există destule fragmente din buză, fundul rotiund intact, plus
alte cioburi din corp, de unde am tras concluzia că vasul s-ar putea Întregi. O fază dificilă
în cadrul restaurării acestui vas a constituit-o identificarea locului pe care l-a avut iniţial
fiecare fragment păsrra:t. Fiind vorba despre sticlă, ea prezent'a spăl"turi concoidal&, adică
suprafeţe curr-be, netede, lipsite de rugozităţi. Multe fragmente se potriveau aparoo,t şi în
alte locuri decît în acelea de unde s-au rupt. în afară de aicest fapt, care este valabil şi
la stida modernă spartă, la cea antica intervine şi un alt element: pierderea din grosime
şi perimetru din cauza degradării, ceea ce face ca punctele de contact să nu mai corespoodă
cu exactitate (fig. 2/c).
~ J. A. Hedva:hl, Chemie im Dienst der Archiiologie, Bautechnik, Denkmalpflege, · Goteborg, 1962, p. 79.
4
'·
Idem, op. cit., p. 177 şi în contiin1uare.
5 R. Ţiţeica şi coh11b., Dicţionar politehnic, Bucureşti, 1967, p. 212.
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să

reconstituim forma vasului, am în:eeput reclădirea de la buză şi nu
de la fund, perutru că am bănuit, din studiu,! ma:terialului, că Iipseşt.e fragmentul de legătură
diIHre fund şi corp. Fragmentele locailizate le-am fixat cu bandă scoch. Am considerait
valabilă o anumită poziţie a unui ciob doar amnci cînd corespundeau mai multe elemrnte,
de exemplu: curbura, linia rupturii, puncte de coroziune de pe suprafaţă, sa11.1 un al,t ciob
care se potrivea cu primele două. Grosimea nu a putut fi luată În considerare, da·t fiind că
în cadruJ operaţiunii de curăţare stratul de coroziune s-a păstrat În mod inegal, de unde
a ~iulltait o grosime diforită a fragmentelor. Cu toate acestea s-a îmîmpiJa,c nu o daită,
ca două. cioburi care păreau definitiv şi bine fixaite, să fie dizloca:te de un al treilea care
le definea de fapt poziţia justă. Numai această operaţiune a necesitat un volum de 120 de
ore .de muncă, timp În care am reuşit să reconsti~uim profilul piesei pînă aproape de
fondutl ei. Se precizase deja forma obiectului În lucru, putîndu-se specifica că este vorba
despre .un pahar. La sfîrşitnl ac!Stei faze s-a dovedit că Într-adevăr lipsea fragmentul de
legătură dintre fund şi corpul paharului (fig. 2/d).
După această fază a urmat lipirea fragmentelor. Am demontat şi am remontat pahanl'!
prins cu bandă S1Coch. A fost necesară această operaţiune, deoarece reconstituirea obiectllllui
s-a făcut pe dUII"aita a trei săptămîni, timp în caire fragmentele s-au depbsait puţin de la
locurile lor. Paharul refăcut provizoriu a fost lipit cu „UHU plus" sub bec de raze infraro~ii. cu precauţiile folosite şi la uscare. ,,UHU phLS„ este un ad~iv pe bază de răşină
c.:poxidică, format din doi componenţi, cel mai indicat la ora actuală penrru lipi-rea sticlei
anlÎcc 6•

In interiorul pahandui, de-a llliilgul lipitur"lor, am

lăsat ră~ină

în plus pentru a mări

rczi-stcnţa.

Am imp,egnat apoi paharul cu polimetacribt de metil prepolimer prin vid de 12 mm
mercur, pentru a preîn,umpina reînceperea procesului de dezalcaliniz,are şi pe,ntm a-l
con,solida.

co:oană

Complev3!fea părţi.Jor lipsă ale paharUilui a decurs În mai multe faze. în prima fază
am modelat forma paharului din lut, ghidîndu-ne după curblllfilc existente. La terminarea
acestei faze am obţinut forma paharului Întreg, dar păqile lipsă erau din !tH. Am 11recut
apoi la a do111a f.ază a Întregirii, şi anume la confecţionarea unui negaitiv pentru a putea
înforui l,lJ/tul cu răşină epoxidică. Negaitivul a fost obţinut prin turnarea peste formă a unui
strat de circa 2 mm de cauciuc siJiconic. Caiuciucul siiliconic a fost Întărit cu un strait de
ghips turnat din două buicăţi. După ce ghipsul a făcut priză, am scos din interior lurtud,
obţinîrul astfel negaitivu1 formei paharului imprimat în cauciucul siliconic sll6ţinut de patul
d~ ghips (fig. 3). Am curăţat bine interiorul negativului de urmele de lut, prin spălare cu
apă. Completarea am executat-o cu răşină epoxidică Araldit A Y 103 cu întăritor HY 956
În p,ropoqie de 2 g întăritor la 10 g răşină. Răşina am aplioat~o În mai muilre snraturi
supr,apuse, pînă am obţinut grosimea sticlei (fig. 4). Între straturile de răşină am apJicat
pînză de sticlă foane subţi·re pentru a conferi completării o mai maire rigidi,tate. Pînza de
sticlă nu a influenţat proprietăţile optice ale ,răşinei. După ce răşina a polimerizat, am
scos paharul din negativ şi am prelucrat sup11afaţa Întregită cu freza de mînă. Am obţinut
a~tfol o suprafaţă mată, semitransparentă, asemănătoare cu stic1a antică.
Paharul astfel restau.nr şi conservat este pregătit pentru valorificare în cadrul circuittdui muzeal (fig. 5).
MARIA ELISABETA LUKACS
6
.
R. Wihr, Măglichkeiten der Restaurierung und Nachbildung antiker Gliiser mittels
g1e5Jbarer Kunststoffe, în Arbeitsblătter fiir Restauratoren, Mainz, nr. 2, 1968.
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DIE ~·rrnERHER~ffELI.l':\G EINES GLASBECHERS AUS DEH. ROMERZEIT
(Zusammcnfas.s:.ing)
Im Aufs.atz wird die \Vicderherstellung cincs Glasbechcrs beschricbcn, wekher im
ri.imischen Standlagcr von Gilău în 91 Bruchstiicken cntdeckt wurde. Es werden anhand
mehrercr T eilaufnahmen dic ve.rschiedencn Restaurienmgs- und Konservienmgsetappen bcschrieben. Diese bestehen aus: Sauberlegung, Neutralisicrung, Zusammenkileben, Impregniercn
und în der Erganzung der fehlenden Stehlen. Fur jcde einzelne Etappe wird auf das Restaurierungsverfahren und dic dazugehorenden Chemikalien und anderen Hilfsmittel hingcwiesen.
Der Aufsatz bringt auch einige Daten zur qualitativen chcmischen Analysc des GJ.ases.
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Fig. 1 -

Fragm entele de

s ticl ă

în st area în care au a juns în laborator.
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Fig. 2 -

a, Imaginea
sticlă, mărită

microscopică

a sticlei corodate; b , Exfolieri lamelare; c,
din cauza coroziunii; d, Paharul lipit, înainte de întregire.
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Fisură

în

l-------

~--------

1

1

I

I

Fig. 3 - Secţiune în negativul folosit
pentru întregirea paharului.
a) stratul de sticlă; b) stratul de lut;
c) stratul de cauciuc siliconic; d) patul
de ghips.

Fig. 4 - Secţiune în negativul folosit
pentru întregire după înlăturarea lutului
şi completarea cu răşină (stratul e),
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Fig. 5 -

Paharul întregit

şi

finisat.
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Nicolae Vlassa, Neoliticu[ Transilvaniei studii, articole, note (264 p., 100 fotografii,
45 planşe, 17 pl,an.şe color, 7 schiţe, 3 hărţi, 4 rabde), apărut În Bibliotheca Musei Napocensis,
III, Cluj-Napoca, 1976.
Lucrarea cuprinde un număr de 17 studii, din care 3 sînt rapoaxte de săpături, 6 artico!-e de sinteză, 6 studii despre materiale din săpături, note, referi.ci. Ceea ce Garacterizează,
in geneir.aJ, lucrarea lui V1assa este profunzimea analizei din fiecare -studiu fo paa-te, urmărind
şi reuşind să „stoarcă" la maximum posibilităţile pe care le oferă materialtul şi informaţi.a
arheologică.

Din lipsa unor lucrări monografice mai noi asup11a neoliticului Transilvaniei (de la
lucJ.'13Iea lui M. Roska, A Torma Zs6/ia-gyiijtemeny Die Sammlung Zsofia von Torma,
Cluj, 1941) - luorarea lui Vlassa este prima caa-te caire adună cele mai recente şi a1:tori2.atc
păreri privind neo'1it~cuJ T-ransilvaniei, -aducînd informaţia arheologică şi tratarea problemcl01·
la cerinţele actuale, ,La nivel eu:ropea111.
De o importanţă deosebită pentru geneza neoliticului În regiunea carpato-dună~eană este
axticd.ul Cea mai veche fază a complexului cultural Starcevo-Criş în Rom,î11ia (65 p., 56 fig.,
p. 198-264 ). Studiul, alături de alte articole (Cultura Criş în Tra11silvania, în ActaM N,
III, 1966, p. 9 sqq.; Sondajul de salvare de la „Gura Baciului" . .. , p. 72 sqq.; Descoperiri
arheologice în oraşul Cluj-Napoca, p. 88 sqq.; Săp,iturile de salvare de la Iernut, p. 107 sqq.;
Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei, p. 113-119), continuă lucrarea monografică
asupra cultUII'ii Starcevo-Griş şi adî1111Ceşte problemele de bază a-le acestei civiJizaţii - geneza
şi evo:utia ei dar, mai ales, fixează locul descoperirilor de la „Gura Baciului" în context sud-est european, rel-aţiile genetice şi culmriale cu grupuil Protosesklo - Vrsnik . - Ka.
rainovo şi Lepenski Vir. Lucrarea s-a bucurat de un larg ecou în r3nduJ specialiştiJor (ci~culînd şi În vaa-ianta germaină apărută în PZ, 47, 2, 1972), staţiunea de la „GUn"a Baciului"
fiind punct de referinţă În lucrări sau articole privind geneza şi evoluţia neoliticului timpLfriu
(Mi.Jojcic 1973, Srejovic 1973, Dimin-ijcvic 1974, Nica 1976, Lazarovici 1977).
Credem necesară puhlicarea materialelor din niv. II şi III d: Ja „Gura Baciului",
deoarece aceasta ar lămuri unor cercetători sensul şi trăsăturile evoluţiei culturii Stan:evoCriş, aşa cum o văd Vlassa şi Nica, cairacterizate prin descoperirile de 1a „Gura Baciului"
şi Cîrcea. Nivelul I de la „Gura BaJCiului" este u11mat de un strat, clar diferenţiat stratigrafic de N. Vhssa, în care calitatea pi,ct1.llfii cu alb decade, dispar · motiveile cu buline,
~e monţin.: pictura cu alb, se dezvoltă motivele stil impresso (ciupitu-ri cu unghia, apăsări
cu unghia, apăsări cu instrument), ceramica monocromă se menţine şi este chiM dominant:i
În raport cu alte specii, lipseşte baa-botina. Aceste trăsături se întîlnesc în acel orizont numit
~ Dimitrijevic „Monocrom" (vezi critica noastră, în Pittioni Festschri/t şi în GorneaPreistorie) şi pc care Dimitrijevic, necunoscînd stratigrafia lui Vlassa, îl im cadrează, în mod
eronat, anterior orizontului „Gll(("a Baciului" I, aceeaşi eroare existînd şi la Srejovic (1973).
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Neoliticu] mijlociu est~ cuno,;cut În Transi;v,ania prin descoperiri aparţinînd culturii
Vinca, complexului Lumea Nouă, faciesului Tănăria-Tăualaş, cultmii ceramicii liniare cu
note muzicale. Despre aceste probleme tratează articolele: Cultura ceramicii liniare . .. ,
p. 9-15; Probleme ale neoliticului mijlociu ... ,· p. 28 şi urm.; Douăsprezece figurine cu
c.ip mobil . .. , p. 100 şi urm.; Unele probleme . .. , p. 119 şi urm.; Materiale neolitice de
la Tikos . .. , p. 44 şi Ull"m. Toate, aceste studii au la bază o cunoaştere foaine bună a
descoporirilor neolitice mijlocii din muzeele transilvănene, precum şi a unei vaste bibliografii
ilustrată în trimiterile folosite.
Deosebit de importante, pe pb-i european, sînt contribuţiile lui N .. Vlassa la cronologia absolută şi relativă a neoliticw'.ui mijlociu din sud-estul Europei, prin studii şi publicare de materiale (Problema cronologiei neoliticului . .. , p. 28 şi Ulfm.; continuate într-o
seri~ de studii şi comunicări: 'Einige Bemerkungen ... , Studijne Zvesti, 1969, p. 513-540;
Neue Beitrăge ... , PZ, 49, 2, 1974, p. 181-192; Piese turdăşene ... , Apulum, XV, 1977,
p. 603-612; Contribuţii la problema racordării cronologiei relative . .. , p. 161; Contribuţii
la problemele neoliticului Transilvaniei, teză de doctorat, G!uj, 1977). Aceste lucrări şi
studii s-au bucurat de un I.~ rg răsunet, opiniile sale fiind pW1cte de referinţă privind· cronologia relativă şi absolută a neoliticului din sud-estul Europei. De fapt, studiile lui Vlassa
sint continuarea lucrărilor Jui Milojcic, Perkim, Schaeffer şi a:lţii.
Neoliticu] tîrziu, eneoliticul şi P--"l"ioada de trecere la epoca bronzului sînt tratate
într-o serie de studii, pairte CUpt"inse în această lucrare (O contribuţie la problema legăturii
culturii Tisa ... , p. 20 şi urm.; Materiale neolitice de la Tikos ... , p. 44; Contribuţii la
cunoaşterea culturii Gheja-Bodrogkeresztur . .. , p. 56 şi urm.; Asupra unor probleme ale
neoliticUilui final . .. , p. 90 şi urm.; Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei .. . , p.
127 şi llifm. şi altele). Toate acestea fixează trăsăturile generaile ale perioadei, aducînd contribuţii personale, -lucrările sale fiind pW1cte de referinţă pentru lucrări de sinteză.
Unele snidii sînt msoţite de repertorii deosebit de importante pentru reactualizarea
informaţiilor vechi şi valorificairea materiailului inedit. Alte lucrări prezintă cataloage de
materiale, deosebit de importante pentru deta!liile pe care le conţin, probe şi analize de
laborator. întreaga lucrare este bogiat ilustrată prin desene, planşe ailb/negru şi color, schiţe
\au hă.rţi.
Toate aceswa, va5ta bibliograifie folosită de N. Vlassa în toate studiile sale, face din
vu:um o lucraJJ:e de referinţă pentru neoliticul T ro.niilvaniei.
Această lucrare nu înfăţişează Întreaga problematică, ci, aşa cum a rnMturisit-o autorul
in prefaţă, natura preocupăriJor. In unele -lucrări autorul a Întl!rvenit în textul iniţial,
aducînd precizări sau îmbogăţind infonnaiţia, dar respectînd orientarea textului originail.
Neoliticul Transilvaniei este o lucrare care interesează deopotrivă pe speciafot şi pe
istoricul care doreşte să cunoască problemele fundamentale ale unei epoci. Contribuţiile pe
care le aduce lucra,rea sînt deosebit de importante la cunoaşterea unei epoci puţin cercetate
prin săpături sistematice. Aoeasta ţine locuJ, deocamdată, W1ei monografii.

GH. LAZAROVICI
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Aloiz Benac, 0/Jre li - A 11eolithic sett.'cmrnc of the Butm.r group at Gomje Polje \.i
lmpresso a11d Kaka11j adtures ac
Obre I - A 11eolithic settlement of the St<1rce-vo
Raskrsce, apărut în Wissenschaftlichen Mitteilrmgen des Bosnisch-H erz.egowi11ischen Landcsmuseum, Hand Iii, Heft A. Archaologie, Sarajevo, 197 _\ 4 30 p., 15 planuri, 50 figuri,
94 p:anşe, din care 9 color.

Obre II. Lucrarea a.Te 16 capitole care analizează, din toate punctele de vedere, proble:natica unei staţiuni, unei civilizaţii şi a urnei zone, precum şi lorul a-cesteia În marele
ccric ~uhurail din care face parte. SDaţiunea are cca 200 X 100 m, din care a fost cercetată
zona centrală şi partea de sud Între anii 1963-1968, efectuîndu-se patru campanii de
si5.pătu:ri.

Capiwlul 1 - Istoricul cercetărilor, prezintă problematica staţiunii, a culturii Butmir,
pre~ şi colaborarea între cercetătorii iugoslavi şi americani, între diferite instituţii, colaborare rodnică, intensă, care a permis ca în scurt timp să fie lămurite probleme de bacz.ă
ale unei staţiuni, civilizaţii sau zone. In lucrare este pe larg descrisă poziţia geografică
a staţiunii (cap. 2), relevîndu--se avantajele pe care condiţiile geografice rre ofereau pentru
pPacticarea agricu:lturii. De asemenea sînt prezentate Pdaţiiie culturale favorizate de orienta:rea rîurilor Bosna, Sava şi ,ailtele spre centru.I, nordul, vesml şi sud-estul Iugoslaviei, relaţiile cu Pannonia, zona Adriaticii şi Balcanii.
Metodele de cercetare, martorii stratigrafici, prezentarea stratigra:fică a nivolelor de locuire (cap. 4-5) aduc o imagine dară asupra etapelor de locuire, a dispooerii şi formei
locuinţelor, a mormintelor şi a altor complexe de locuire din cele 8 niveluri. Preţioase s,Înt
observaţiile despre tehnica de construcţie, forma ,locuinţelor, a încăperilor, a locului dispunerii cuptoarelor, interiorul ~cuinţelor, şi a reconstituirii de locuinţe şi cuptoare, a tipului
de aşezare (cap. 6).
De un 5paţiu Întins se bucură prezentarea condiţiilor economice şi sociale ale staţiunii {cap. 7). Cultul morţilor şi aJte culte sînt prezentate, de asemenea, pe larg, În corelaţie cu zonele învecinate, în cudturiJe Hvar, Lisici~i, şi pe spaţii mai largi {cap. 8).
Obiectele (unelte, arme, podoabe şi plastică) sînt prezentate separat (cap. 9-10). Ceramica este publicată pe nivetluri, iar În cadrul acestora pe grupe culturnle sau categorii.
Îri faza I sîm elemente Kaka.nj, Dainilo, Lengyel, ceramică neagră lustruită, elemente Butmir;
În faza II există cer-amică neagră lustruită, cercamică cu benzi punctate, ceramică de tip
adriatic şi alte elemente din bazin'Uil Tisei, din cu:ltuca Laisinja, precum şi elemente Kostolac
(cap. 12, 35 p.).
Capitolul ,relaţiilor culrurale cu alte grupe şi aşezări neolitice (cap. 13, 18 p.) matează
relaţiile Bosniei cu staţiunile Învecin,ate a1le rulrurii Butmir şi alte civiliza.ţii din Adriatica,
Medioorana, sud-estul Europei, din Pannonia şi din Europa centrală.
· Relaţi~le Turdaş - Obre II, foarte bine, de ahfel, precizate, ocupă \lJl1 foc important
În lucrarea savantului iugoslav. Nu putem fi însă de aicord cu încadrarea prea t~mpu-rie
1
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a cnll\L:1i Pctrcşti, pc care autorul a preluat-o pe baza observaţiilor mai vechi a.le lui
Bcrciu, Paul şi Vlassa. Evoluţia cuilturii Vine.a (Vinca-Turdaş I) În Tra.nsiJvania este asemănătoare, În linii generale, cu cea din Banat şi Serbia, pînă în faza Vinca B2, Ca tlll'fflare
a interferentolor Vinca-Linearbandkernrnik, s::sizate, credem noi, În Banat (La Cma Baa-a,
Crismml Sîrb, Mat:ejski Brod, Idjos, Pa·rţa şi altele), fenomen ce se petrece În foza. Vinăa. B.b
are loc o evoluţie diferită a grupului T urdaş faţă de Vinca. Pe de altă parte, maixima
evoluţie a complexului Lumea Nouă şi •a grupului Turdaş are loc tocmai în faza }½. Din
aceste motive, nu credem posibil pamlelismul Vinca B2 Peni-eşti A sau AB (p. 186), cum
îl prezintă Ben.ac şi cum reiese din bibliografia citată.
Capitolul 14 (16 p.) cuprinde geneza şi evoluţia culturii Butmir, exprimată pe baza
descoperirilor de la Obre II, prezentîndu-se principalele componente şi rolul lor. Ultimul
capitol {cap. 15, 9 p.) tratează probJemele cronologice, .în ,acelaşi timp fiind precizare, pc
aceste baze, şi concluziile privind componentele grupului Butmir, pe parcursul! evoluţiei s;:de
tratîndu--sc frnomenele complex, în cadrul unitar ral evoluţiei şi mişcărilor neolitice din sudestul Europei.

Obre I, situată la mică distanţă de Obrc II, în acelaşi context geografico-morfologic,
fost cercetată între anii 1967-1968, În I 970 preparîndu-sc o suprafaţă de 606,5 m~.
~i această săpărură este rezultatul colaborării iugoslavo-americane (vezi Obre I, cap. I, introducere, istoric, metode de cerccta:e).
;1

CapitolU!l 2 tratează topografia şi observaţiile stratigrafice. Au fost diferenţiate 4 nivel1iri notate de la I-IV. Capitolul 3 prezintă complexele de locuire (locuinţe, cuptoare,
vetre, ateliere de ceramică etc.). Capitolul 4 se ocupă de prezentarea condiţiilor economice
(vîll.1'.toare, agricultură, prelucrarea obiectelor, podoabelor), relaţiile de schimb cu rodul. Itatliei
}i zonele dunărene (prin locul de origine al obsidianului).
Culrnl morţilor şi ailte culte sînt expuse pc Lug, prezentÎndu--sc cele 8 morminte descop<..'Titc În staţiune, care aparţin fuzclor vechi: Starcevo-Impresso (ca.p. 5, 26 p.). Capitolul 6 tratează despre unelte, arme şi podoabe {din piatră şlefuită, silex, os, corn etc.),
i:i.r în capitolul 7 despre plastica de lut.
Ceramica (cap. 8) este descrisă pe faze, pc categorii, unei~ În involuţie (cele Sta.rcevolmprcsso), iar altele În evoluţie: Protokakanj şi Kakanj. O atenţie deosebită se aro-rdă
elemontelor noi în factură, forme şi omamentc. Capitolul
se ocupă de relaţiile între
Sta·rcevo-Impresso şi Kaka.nj, care, în opinia aurorului, se ezvolt:i din rnltura StarcevoImprcsso cu puternice inf,luenţe adriatice. Vechile opinii privind o componentă dunăreană
şi o aha, adriatică, ,arată autorul, se bazau pc :i,na:lizc tipologice şi nu pe observaţii stratigrafice. In acest context sînt analizate observaţiile lui Grbic, Jovanovic, Srejovic, Garasanin,
llatovic, cu privire la aceste probleme.

l

Capitolul 10 se ocupă de relaţiile cu alte grupe neolitice, fiind una dintre cele m.ii
competente analize a ra,laţiilor şi evoluţiei culturii Starcevo. Problema este prezentată analitic
pe cca 15 p. Capitolul 11 tratează pe baza observaţiilor de la Obre I, relaţiile cronologice
dintre zonele centrale ale Bosniei şi ItaJia, Da:lmaţia, Sloveni.a, Serbia, Voivodina, Thessa.lia
şi altele.
Conduzi~le sÎnt prezentate în capitolu,! 12 (2 p.). Acestea se .referă, În principa.i, la
gl'Tlez.a culturii Kakanj, •apariţia şi dezvoltarea unor elemente străine pe fond local.
Lucrarea este una dintre cele mai bune an,alize a fenomenelor de inter.ferenţă, fenomene
care se manifestă din plin În Bosnia. Evoluţia şi dispariţia culturii Starcevo are o mmitoare
asemănare cu fenomenele care se petrec în Moldow, la Trestia.na, ambele situate în zone
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pcrifcri(c ale complexului starcevian. În ambele zone se dezvoltă pictura geometrica şi
ceramica cu barbotină. Influenţa Yinciană este mai puternică în Moldova, deşi astăzi este
greu de precizat prin ce intermediu s-a petrecut. Benac acordă mai puţină atenţie fenomenului vincian şi îl consideră mai tîrziu decît apariţia grupului Protokakanj.
Relaţiile Obre I, IV Bolintineanu, de a:ltfel juste din punct de vedere a:! materialului, întîmpină cîteva observaţii cronologice. După cît se ştie din noile cercetări, Bolintineanu I este posterioară cwlmrii Dudeşti (Comşa, În Materiale, 1962, p. 205; Mateescu,
în Materiale, 1961, p. 189), iar cuiltura Dudeşti este contemporană cu sf,îrşituJ fazei Vinca A
(LazaroYici, în Pontica, 1971, 36-37). De altfeJ, nu este de miraxe, deoarece în literatura
de specialitate a rămas o veche concepţie, nefondată stratigrafic, potrivit căreia cultura
Boian J\ - Bolintineanu ar fi contemporană cu Vine.a A (vezi Dimitrijevic, Sopot-Lengytlska Kultura, p. 81), şi astfel se para:leliza Bolintineanu cu Vinca A - Dimini-Tsangli,
iar Giuleşti cu Petreşti - Vinca B1).
O altă observaţie, pe care dorim să o facem, este relaţia Vinca
Sesklo - Kakanj.
în accepţiunea noastră, cele mai timpurii elemente Vinca A (A 1 la noi) sînt contemporane
cn sfîrşitul culturii Sesklo şi începutul culturii Dimini, faza Tsangli, iar celelalte faze nu
mai au contact cu Sesklo (pentru relaţiile Vinca-Dimini, vezi Lazarovici, în Apulum, XV,
1977, p. 19-26). Fenomenul vincian, credem noi, a influenţat cultura Kakanj încă din
,·el mai timpuriu orizont, chiar dacă nu direct, ci prin intermediul Adriaticii. În nivel II
de la Obre I sînt unde forme comune şi pentru Vinca A 2 (la noi): vezi pi. XXVII/1-2, 9.
Monografiile Obre II şi Obre I rămîn un exemplu de metodologie de lucru, interpretare şi valorificare a rezultatelor unor cercetări arheologice, fiind unele din lucrările de
referinţă pentru neoliticul din sud-estul Europei.

GH. LAZAROVICI
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Petre I. Roman, Ioan Nemeti, Cultura Baden în Ro111â11ia (Die Badener Ku:!tur in Rumănien),
13iblioteca de arheologie, XXXI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,
1978, !S9 p. (= 82 p. text cu 10 fig. În text

+

78 pl.

+

15 p. raumat).

Cercetarea fenomenelor premergătoare epocii bronzului şi fără de care ~argintea acesteia nu ar putea fi Înţeleasă s-a îmbogăţit prin apariţia cărţii prezentate aici, rezultat al
colaborării

fructuoase

dintre

P.

I.

Roman

(Tmtitutul

de

!\rheologie

din

Bucureşti)

I. Nemeti (fost director al Muzeului din Carei, actualmente director adjunct la o
generală

\i

şcoală

din aceeaşi locafoate). Combinînd munca de teren cu investigarea în depozite!le

muzee!lor şi cu teoretizarea de înalt nivel a problemelor, lucrarea reprezintă o meritorie
contribuţie

la cunoaşterea perioadelor străvechi

ale ţării

noasue, combătînd

ideea „după

care contribuţiile româneşti la cercetarea unor culturi ca Tiszapolgar, Bodrogkeresztur

şi

Baden n-au putut fi hotărîtoare deoarece centrul lor de greutate s-.u afla În afara României".
Cartea este o

reu\ită

şi

În acest sens, <lemonstr,înd

<:ă,

pc

lingă

cunoaşterea '1mănunţită

a

materia lului, studiile şi documentarc.t În străinătate sînt indispen,abile pentru o Yiziune largă
1

asupra lucrurilor şi o cunoaştere

l11trod11cerea (pp. 7-8)

temeinică
defineşte

a bibliografi~i.

lornl ocupat de fenomenul Badrn în cadrnl euro-

pean, alături de culturile Coţofeni, Kostolac, Ezero, perioada Helladică etc. Istoricul cera-

fi. R6mer, J. I-fampd, B. Milleker,
J. Banner, M. Roska, f. Holstc, VI. Milojcic, D. Bcrciu, I. Nestor, VI. Dumitrescu, S. Dumitraşcu, l\L Rusu, K. Horedt, J. Ncmeti, E. Dorner, E. Comşa, I. Ordennlich, P. I. Roman,

tiirilor (9-11)

conţine

reliefarea contribu\iilor

lui

la publicarea şi interpretarea matcrialdor de pc teritoriul României care au tangenţă cu
cultura Baden. Ii urmează Catalogul (11-18), care prezintă 55 de puncte din r.v.a a 31 de
locafoăţi, operaţie făcută În ordine geografică în text şi alfabetică în pi.

bilă diferenţierea a patru zone (Aria de răspî11dire, mediul geografic,

I. Astfel e posi-

18-21): cea extrem

sudică (Moldova Veche), cea cuprinsă între Bega şi Crişul Alb, zona Oradiei, cca de nord

(cîmpiile Nirului ~i Careiului pe de o parte şi a Crasnci şi Ierului pe de altă parte).
Aşezările (22-23) sînt, prin forţa Împrejurărilor, de mică

altitudine: grinduri, terase

mai joase sau mai Înalte, dune, chiar promontorii. Se face o menţiune aparte pentru cea
mai bine cunoscută locuire lladcn de pc teritoriul României, cca de la Pişcolt. Gapitolll'I
Locuinţe (23) nu se referă strict la spaţiile de locuit înconjurate cu pereţi (Valea lui Mihai,

trei locuin\-: dreptunghiulare cu veu·c, Girişu de Criş, bordei), ci ~i la YCtrc de foc izohte
(Ciumeşti) sau la gropi menajere (Giri~u de Criş, Unimăt, Cubulcut, Moldova Veche, Piş-
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colt). Obiecte din piatră (23-24), topoare cu diferite seqiuni, lustruitoare, percutoare, unelte
de silex, Obiecte din os (24) săpăligă din com de cerb1 amuletă din colt de urs, Obiecte

din metal (24), dăltite, sule, pumnal plat, inel de cupru, sînt trei scurte capitole care au
ca scop prezentarea succintă a pieselor confecţionate din alte materiale decit ceramica. Datorită

relativei ei putinătăti, Ceramica (24-38), considerată pe bună dreptate ca element

definitoriu, este ordonată pe zone geografice, incluzînd în ace~tca cele mai reprezentatin·
staţiuni.

C,-rupele Ciumeşti, Dcrea (cu a~zarea de la Pişcolt), Oradea, grupa de sud, cu

toate diferenţierile şi nuanţările care se pot face, conţin elemente comune, atît c.1 forme
(străchini,

căni,

amfore, vase de provizii etc.), cit şi ca ornamente (caneluri, impresiuni

rotunde, triunghiuri, orna;nent În formă de schelet de peşte etc.). Alte obiecte de lut ,irs

(37-38) e un paragraf care ne aduce la cunoştinţă existenţa fusaiolelor de diferite tipuri
şi

a idolilor de lut ars, cu cap mobil, consideraţi pîn5 acum ca aparţinînd epocii bronzului

din zonă (Sălacea). Puţine urme funerare, cu caracter destul de îndoielnic de altfel, de la
Vailea lui Mihai, eventual Sanislău şi Berea sînt reunite în capitolul Morminte (J8).

Periodizarea descoperirilor Baden din Romania (39-45) constată, după cîteva referiri

la

Încercările de sistematii.,are generală a materiah.ului datorate lui Neustupny şi

existenţa

Pavukovei,

a trei grupe (timpurie, mijlocie şi tîrzic) cu trimiteri la locuirile ce ilustrează, mai

mult sau puţin pregnant, diferenţa cronologică. Procesul de regionalizare ( 46-48) încearcă
să stabilească,

pe baza rnntribuţici lui Banner şi Neustupny şi, evident, pe baia cercetării

materialului, grupe loc.I!c a:e :iripci cxtrc:n esti-:e a fenomenului Badcn. ln acest context
se înscrie şi capitolul Relaţiile dintre wnumităţile Badm, Coţofeni şi Kostolac ( 49-55),

în care sînt anaJizate

le~ăturile

cu vecinii din sud şi est. Din punct de Yedere ai] Poziţiei

cronologice a descoperirilor Baden din România (56-57), ni se pare foarte importantă existenţa

unui orizont l\lak6 între siîr5itul co;nunităţilor Daden din vestul României şi începutul

culturilor epocii bron2tdui, constatare care le scoate în bună măsură pe acestea de sub
,,influenµa fondului lladen, pentru care, de altfel, nu puteau fi aduse argumente serioase.
Autorul s~ pronunţă pentru o analiză nuanţată (lncadrarea culturală a fenomenului Baden,

58-62), rcluînd prezentarea schematică a marilor orizonturi cneolitice din Europa de sud-est,
lncheierea (6J-75) nu Înseamnă o prezentare rezumativă a cărţii, ci o introducere în problematica genera:lă Baden. Prescurtările (76), Abrevieri]~ bibliografice (77-81), cele 78 de
planşe (82-114), un consistent rezumat în germană (I î.'i-156) şi utila traducere a textului

figurilor şi planşelor reprezintă anexele, care se vădesc astfel a fi un amamblu bine proporţionat. Deşi

a,r fi fost poate de dorit o mai bună diferenţiere grafică a diferitelor fenomene

de orizont Baden care populează vestul României, lucrarea constituie o meritorie contribuţie
la aprofundarea şi un punct de plecare solid J.a continuarea cercetării epocii.

TUDOR SOROCEANU
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Margarita Primas, U11ters1tch1mgen zu den Bestatttmgssitten der a1tsgehe11den Kup/er- und der
friihen Bronzezeit. Grabbau, Bestattungsfonnen und Beigabensitten im siidlichen Mitteleuropa,
BerRGK, 58, I, 1977, S. 1-160 (mit 34 AbbiJdungen)

+

3 Beilagen (Karten).

Die Habilitationsarbeit von Marga:rita Primas stcHt eine der intcressantesten Untersuchungcn des Funclstoffs aus cler Obergangspcriode zur Bronzczeit und aus clcm Beginn dcrscJben dar. Dcr ins Augc gefal3te Rarum betrifft Ungarn, das jugoslawische Banat (mit
cinigen Hinweiscn auf das Gebiet Rumaniens), die Tschechoslowakei, Ostcrreich, Sii<l- und
Mittcldcutschland, dic Schweiz und Nordita1ien.

Ein gro.lks Verdienst cler Untersuchung

liegt in der Objektivitat bei Behaind!ung der archăologischen Denkmaler und in cler Anwcnd'llll1g modcrner Methoden, wie der rnathematischcn Statistik. Bemerkenswcrt sind auch
dic Erwăgoogen iiber Grabbrauche, Bcigabensittcn, Frauen- und Mannerk,leidung, die auf
g~nauer Ileobachung des Matcrials beruhen.
Die Fragc, die uns, besonders in vorliegendem Fall, am meisten interessiert, bezieht
sich aber auf die ZeitsteHung cler Grabfdl.der, in erster Linie am Unterlauf des Mureş-Flusses.
Die von M. Primas clurchgefiihrte Analyse zieht manchmal nur wenige Datierungsdemente in
Erwa1;ung, auch sind cliese nicht immer die sichcrstcn. So spricht, z.B. die Oberlagerurng cler
Grăber im Grabfeld von Mokrin, unserer Meinung nach, nicht gegen ein Fortschreiten cler

Ilestattungen von Nordcn gegcn Siiden. Die Oberschneidungen sind vorwiegencl im Nordteil
gruppicrt ood dics scheint uns nur natiirlich, denn bei einer Verwenclung des Gelandes von
Nord nach Siid trat RaummangcJ. ein, sobald die Bestatter den Siidteil ganz besetzt hatten.
Hier konnten sic ihre Toten nicht mehr wciter begraben, da clic Graber sehr wahrscheinlich
noch sichtbar ocler sonst in irgencl einer Art gekennzcichnet waren. So wendetoo sie sich
wiedcir dem altcren Teii zu, wo die Spu•ren cler Bestattungen nicht mehr so frisch oder
sogar ganz verschwunclen waren. Aufgrnnd dieser Bewcisfiihrung ist es moglich da!l fiinf
-

oocihs ~ăber im NoI1dtcil cincr spăteren Zeit angehoren, doch im grol3en u,nd ga:nzen

sind wir cler Meinung, dal3 die nordliche Zone die Friihphase des
Se.Jiste -

Grabfeldes auf dcr

LaJina humka darstellt.

Das Pmblan cler Richtung, in cler ci.as Grabfeld von Mokrin angdegt wurde, verlangt
gro!le Aufmerksamkcit auch deshalb, weil es sich dabei gJeichzeitig um die Entwiddungsrichtung der Friihbronzezeit in einem Gebiet handelt, das zumindest das Banat und dic
Mll!l"eş-Miindoogen umfal3te. Daher sei uns gestattct, neue Beweisgriincle zu crbringen und

die Evolution einiger Denkmăler (Grabfeldert und Siedlungen) kurz zu umreil3en, um die
Phasen (ailt und neu) sowie deren

Inha.lt moglichst getreu fcst7JU1legcn. GewiG, fur einc

Darlegung aLler uns zur Verfiigung stehcnden Beweisgriinde und des dazugehorigen Bildm.aterials reicht cler Raum nicht 1; doch wollen wir uns bemiihen, die charakteristischen
1

Die genaue Beweisfiihrung, wie auch die Grundrisse cler Graberfelder und die Ent~ickl~g von Forrncn 1;1nd Verzierungen in den Siedlungen werden in den Monographien
uber d1e Telle von Periam und Pecica sowie in cler Doktor.arbeit des Verfassers, Codtura
Murt:ş gebracht.
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Abb. l. Parallelisierung des archaologischen Fundstoffs aus einigen
cler Friihbronzezcit.
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Merkmale cler cinzelncn Etappen sowohl in Wort als auch in cler Tabelle auf Abb. 1
gedringt zusammcnzufassen.
Der Nordteil des Grabfeldes von Mokrin enthălt als typische Fundsti.icke Objekte
;i.us Ştein, I3ronzeknopfe und Brillenspiralen, kleine

einhenkelige

Gefă8e

annă!hernd

mit

zylindrischem Ha1ls, eincn Bechor mit umgeschlagenem Rand und ein askoides Gofăfi. Im
Siidteil des gleichen Grabfeldes erscheinen (neben fortsetzung obiger Gegenstănde) Rollennaddn, Goldgegcnstandc (besonders Lockenringe), Halsringe, Dolche, Beile, cin Goldplăm:hen
mit gehiebener Verzierung und Nagyrev-Elementc. Das Grabfelld von Battonya liefert im
Westteil Gegenstănde aus Stein, zwei Bronzeknopfe und weifiinkrusticrte Tonwarc (ie.doch
vom Typ Tokod), im Ostteil hingegen Goldgegenstănde, Osenringe, Dolche urui eine Lanzenspit7.e.
Die Siedlungen cler Mureş-Kultur betreffend sei bemerkt, da.13 die ersten
ăltesten)

vier (clic

Schichten von Periam Bronzcknopfe, Bri1lenspiralen, ein einhenk:liges GefăB mit

annăhernd

zylindrischcm Hals, einen Becher mit umgeschlagcnem Rand urui em Gefă8 vom

Typ Askos, die jiingercn Schichten (V-IX)

hingegen eine Rollennadel, cinen Osenring,

Dokh, Gefal3c mit gelapptem Rand, ein leicht bauchiges Gefă8 mit einem einzigen hochgczogcnen Lunatahenkel cnthieltcn. Die alte und die Obcrgangspha:se des grofim Tells von
Pecica (1-10 nach Roska; VIII-IV nach den neuen Ausgrabungen) konnen mit elen
Schichten V-IX von Periam gleichgestellt werdcn, weil sie eine Gu.13fonn

fiir Dolche,

GefaBe mit gel,apptcm Rarul und sokhe mit einem einzigen hochgezogoncn Lunatahenkd,
sowic einen Goldknopf licfcrten.
Als eine etwas entfemtere Erganzung cler Situation am Unterlauf des Mureş erwăhnen
wir clas Grabfeld von Nesvady: im Siidteil -

inkrustierte Tonwarc vom Tokod-Typ (wie

in cler Westzonc von Battonya), im Nordteil hingegen gegenstănde

Tassen vom Aunjetitz-Typus, Gold-

(besonders Lockenringe), Dokhe, ein Mei13el, Beile.

So stellt sich schematisch -

unter Ausla~ung vieler, nicht allgemein, sondern nur fu,-

ein einziges Denkmal giiltiger Datierungselementc -

die Lage in einigen, besser ausge-

grnbenen und genauer bekannten Siedlungen und Grăberfeldern cler Mureş-Kultur dar. Beilăufig

sei noch

erwăhnt,

dal3 clas Goldplăttchen von Mokrin in den typologischen und

chronologitlen Kontext der Kultur bereits einge~iedert worden war (Giric, Mokrin, 230-231;
foltiny, Mokrin, in Bd. II, 54; Soroceanu, PZ, 50, 1975, 174), was aber bei M. Prim.as
wcJcr aus Text noch aus Anmerkungen hervorgeht (S. 38) .
. Abschlief3end mochten wir noch d31l'auf hinweisen, dal3 (mit sehr wcnigen Ausnahmen)
cler .archă.ologischc Fundstoff aus den Tcll-en von Periam und Pecica cler Verfasserin (in
Roska.s Veroffentlichungen) zur Verfilgung stand und dall eine Untersuchung, die sich nur
auf Grăberfelder sti.itzt und die Schichten.folgon cler Siedlungen au8eracht l:if3t, doch nicht
ganz vollstandig sein kann, wie gut sie auch gcmacht sei. Daher haben wir uns in Abb. 1
bcmiiht, Funde, sowohl aus Graberfddern als auch aus Siedlungen zu parallelisicren, um · ein
mciglichst klares Bild cler Koexistenz fi.ir die beiden Kategorien archăologischer fundstătten
und der Zeitcnfolge im allgemeinen zu gewinnen. Noch cin Hinweis: im vorliegenden Fall
,·crmiedcn wir absichtlich, von alten odcr neucn Phasen cler Grabfelder zu \prechcn, · um
https://biblioteca-digitala.ro

RECENZII

680

cine objektive Anatlyse cler Situation nichţ z11 beeinflussen; die Anzahl cler Schichten gaben
wir nur ftir die Siedlungen an, wo (sel~i; wenn Storungen vorkommen mogen) die Aufein.anderfolge nicht umgestiirzt werden kann. Welche aber die I. und wdche die II. Phase
cler Grăberfelder von Mokrin, Battonya, Ncsvady und wclche die Entwicklungsrichtung cler
Friihbronzezeit am Unterlauf des

Mureş

ist, blcibt dem Urteil jedcs einzdnen

Archăologen

iiberlassen2.
TUDOR SOROCEANU

Wanda Sarnowska, Kultura unietycka w Polsce, tom I, Wroclaw-Waa-szawa-Krak6w, 1969,

383 pp.
208 pp.

+
+

162 ilustraţii în text; tom II, Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk, 1975,
50 ilustraţii Jn text

pp. 142-151.

Preţ

75

+

50 de

+

Anexe de

J.

Rornanow, pp. 138-141 ~i B. Miszkicwicz,

zloţi.

La şase ani distanţă unul de altul, au apărut cele două volume ale sintezei „Cultura
Aunjetitz În Polonia", datorată arheologei poloneze Wanda Sarnowska, actualmente director
al Muzeului Arheologic din Wroclaw. Lucrarea reprezintă cea mai cuprinzătoare tnatare a
2 Fiir die ZusammenstelJung cler Tabelle von Abb. 1, w1e .auch fiir die Erorterung im
allgemeinen wurden folgende Artikel oder Biicher verwendet:
M. Dusek, Bronzez.eitliche Griiherfelder in der Siidwestslowakei, in Archaeologia Slovaca.
Catalogi 4, Nitm, 1969.
St. Foltiiny, Early Bronz.e Age Gold Finds /rom Mokrin and the Banat Region, in
Mokrin li, 43 ff.
A. und Gy. Gazdapusztai, Das hronzez.eitliche Graherfeld von Battonya, in Acta A.11tiqua et Archaeologica, 12, Szegecl, 1968.
M. Giric, Mokrin, nekropola ranog hronzanog doba, Bd. I, in Dissertationes et Monographiae, XI, Beograd, 1971.
M. Roska, Asatas a pecska-sz.emiaki hatarhan leva Nagy-Sancz.on, in DolgClui, .\
1912, 1 ff.
M. Roska, Asatas a perjamosi Sancz.halmon, in MKE, 7, 1913, 81 ff.
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temei, privind teritoriul polonez. Pentm a avea de la bun început o imagine limpede, dăm
conţinutul

ambelor volume:

I. Introducere (Istoricul

cercetărilor),

Aşezări,

Cimitire, Ana-

liza materia:lului (ceramică, produse din piatră, arme din bronz, 'Unelte, obiecte de podoabă),
Situaţia social-economică, Problema comerţului şi a produeţiei, Credinţe, Cronologia culturii,

concluzii finale, la care se adaugă un cataiJog a:l deS'Coperirilor Aunjetitz. II. Epoca bron1.ului în nord-estul şi centrul Poloniei: culturile de .Ja Începutul epocii bronzului, bazate pc
vinătoace şi

pescuit (cwlmrilc Rzucev,o şi Nicmen, g,rupul Lini.n); culturile bazate pe ,lgri-

cultură şi crc<,iterea animaJlelor (Strzyzow, Mierzanowice). Producerea obiecteilor de meta.I

În

culrura Aunjetitz pc baza analizeilor chimice şi spectrografice, Populaţia cuJ.turii Auinjetitz
pe baza cercetărilor antropologice mai vechi şi mai noi (cu anexele lui Romanow şi Mi~zkicwicz).
Pe lîngă faptul că delimitează aI"ia geografică a subiectului tratat, Introducerea la
vol. I (pp. 7-11) reprezintă şi un istoric aJ cercetărilor; ne este atrasă atenţia asupra unor
studii publicate în „Altschlesicn", ,,AltS'Chlesische Blătter", ,,Schlesiens Vorzeit in Bild un<l
Schrift" şi ~emnate W. Boege, F. Geschwendt, E. Petersen, H. Seger, O. Mertins, precum
şi

asupra cercetării poloneze din perioadele interbelică şi postbelică (W. Samowska., M.

Piaszykowa, S. Kwmatowski, A. Knapow,ska, M. Kowianski, S. Buratynski, M. Geld), insistînd-u-se asupra activităţii lui

J.

Kostrzewski, W. Antoniewicz, K. Jaid:i,ewski, cu diversele

lor păreri şi •cu evoltqia acestora.

Analiza

propriu-zisă a materialului începe cu Aşezările (13-18); descoperite în număr

mult mai mic În comp;i.r.aţic cu cimitirele, cele aproximativ zece aşezan mai bine cun0-<;cute
ale culturii se grupează îndeosebi la sud de Wroclaw, Între doi afluenţi ai Oderu!lui, IlY';trzca şi Olawa.

Cimitirele (19-35) oferă o mult mai mare cantitate de material şi posibilităţi mult
mai ample pentru cercetare. Autoarea Împarte necropolele in două mari grupe: cea <le sud
şi cea d_e nord,

clivizar-e corespunzînd cultUTii Aunjetitz propriu-zise şi, respectiv, gr:UJpolor

culturale lwno şi Grobia SmiMdowo. La începutu:l capitoh1lui sînt trecute pe sc:urt în revistă
problemele riturilor şi ritua1urilor de înmormîntare, a formei şi a conţinutului mormîntului.

In cadml grupei de sud

există trei categorii de înmormÎi!ltări. Prima c reprezentată

de mor-

mintele plane cu schelete chircite, oare se împane la rîndul ei în adte nrei subgrupe: a. protejate c-u un strat subţire de pietre; b. protejate cu lemn; c. cu ca5et5 de piatră. Cea de-a
doua categorie Înglobează mormintele plane de incineraţie (Mokronos G6rny, Wroclaw Oporow 1 Gola Gorowska), iar a treia şi ultima, pe cea a tumulilor (Szczepankowice, Guzowice, Gol.a G6rowska, Kromoiin, Krzel6w, Kotla, Novy Zagor). Dintre aceste monum1mte se
detaşează cimitirul_ turnul.ar de la Szczepankowicc, caire prin cancteristicile sa,le de construcţie denotă existenţa unei difercnţi~ri sociale, la triburile din Polonia Mare fiind în g-ener:al

mai aocentuată dccît la cele din Silezia. Mai notăm că înmormîntărilc t-umulare aparţin
perioadei de înflorire a cultmii Aunjetitz. Grupa de nord reprezintă înmormîntările care
compuneau mai Înainte grupele culturaJe Iwno şi Grobia Smiardowo; specifice le sînt mormintele plane, de inhumaţie, protejate cu pietre, care prin construeţia lor prezintă similitudini
accentuate cu a celor din SiJezia şi Polonia Mare.
https://biblioteca-digitala.ro

RECENZII

682

Capitolul următor are ca temă Depozitele (36-42), a căror tratare e Împărţită de
asemenea în două: de sud şi de nord. In cadrul primeia din aceste grupe (Silezia şi Polonia
Mare) au fost descoperite 38 de depozite, cele mai multe fiind concentrate În Silc:zia

de jos.

(Glogow, Pihzcz, Wyszkowice, Wiroclaw-Pilczyce, Kumialtowice, W~giling), zonă ca:re este,
după cum se exprimă autoarea,

centrul

colonizării Aunjetitz din Silezia. Din punct

de ve-

dere al conţinum1ui, cele mai numeroase categorii sînt brăţările, securile, şiragurile de măr·
gclc. Tezaurele grupei de nord sînt remarcabile ca bogăţie (W:_isocz, Wojcieszyn), unele dintre
ele fiind îngropate în oale, ceea ce conferă certitudine în atribuirea culturală. La acesta se
adaugă faptlll! că piesele conţinute sînt comune Întregului teritoriu de vest al Poloniei,

lucru

care uniformizează sensibil din punct de vedere cultural zon.a amintită. Ce:le mai multe
anaJogii pentru depozite se găsesc în Boemia, Moravia, Saxonia, Tirnringia.
Cel mai Întins capitol este Analiza materialului (43-106), care cuprinde cite un scurt
studiu sintetic pentru fiecare din principalele categorii.

Ceramica (43-59) -conţine prezentarea tipurilor de vase (oale, străchini, castroane et.c.),
cea mai mare parte provenind din cimitirele de pe teritoriul Sileziei, datorită faptului că din
Polonia Mare se cuno<;c pînă în prezent, după mărturia autoarei, doar 22 de vase Întregi
(Ll:ki Male). Lucrate în general îngrijit, formele ceramice timpurii amintesc cîteodată pe cele
( ;lockenbecher, considerate de Sarnowska ca premergătoare.

1n cadrul grupului de sud se

disting tipurile Marszowice şi Lubu:sz reprczentînd fazele I şi, :respectiv, III ale culturii În

vestu.I Poloniei. Grupul de nord (oulturi:e Iwno

şi

Grobia Smiardowo)

este integrat de

căLPC -autoare şi prin ceramică culturii Aunjetitz, ceea cc uneori poate părea forţat.

Un scurt capitol intermediar arc ca temă Produsele de piatr,i (59-63). Puţine la număr
(ele a,! fost descoperite în Silezia doar În nouă staţiuni), aceste obiecte le continuă ca material, categorii şi tehnică, pe cele de la sfîrşitul neoliticului şi din perioada de tranziţie spre
bronz. 1n acest context e aprobată şi susţinută cu argumente opinia Jui Kostrzewski, conform
căreia principalele tipuri de piese confecţionate din piatră derivă din produsele similare_ aile

rnh,urilor Glockenbecher şi a ceramicii şnuratc, opinie justificată mai ales de situaţia g:rupului de nord, unde fondul eneolitic e mult mai puternic şi mai persistent.
Suudierea bronzurilor (63-106) conţine mai Întîi analiza armelor şi uneltelor (securi

~i dăilţi, topoare cu două braţe, ciocan cu ceafa semisferică, pumnale cu miner plin şi Stab-

dolche). Pentru acestea două din urmă (11 şi, respectiv, 4 tipuri) autoarea a realizat şi hărţi
de răspîndire, foairte utile, fără a fi însă prea grăitoare pentru penetraţia tipurilor în aria
Aunjetitz din Polonia. In continoore se discută locul podoabelor în cultura Aunjctitz, adău
gîndu-le la cele de bronz . şi pe cde din pastă sticloasă şi ambră (îndeosebi şiraguri şi
,1mulctc).
După

ce a par.curs categoriile de materia:!, autoarea face un scurt excurs privind Situa-

ţia economică şi socială (107-111), trăgînd concluzia că, În mare, -situaţia este asemănătoare

cu cea de la sfÎ'rşitul neolitirului. Economia era bazată pe agricultură şi creşterea anim:1.lelor,
obse.rvîndu-se doo~biri în nivel-ul de trai, precum şi o primă diferenţiere socială.

Problemele comerţului şi producţiei ( 112-116) sintetizează chestiunile privitoare la
importurile de pe

teritoriul

Ceh~ovaciei

(securilc

de tip
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pumn:tle triunghiud.arre), al Saxaniei, Thuringiei şi Mecklenburg-ului (coloane cu capetele răsu
cite, ufh':le tipuri de pumnale, brăţări, ace), din regiunea danubiană (brăţări ovaile) din Elveţia şi Irlanda (unele tipuri de securi şi pumnale), precum şi din Ungaria şi Irlanda (produse

de aur). Autoarea susţine şi în acest caz părerea lui Kostrzewski, conform că,reia În centrul
Poloniei · Mari există o produqie locală a pieselor de meta.J, . bazată pe importul de materii prime.
Un scurt capitol este rezervat credinţelor (117-118), considerînd că unele obiecte vor

fi fost utilizate în cadrul practicilor religioase. Cronologia
nu aduc multe elemente noi. Luînd

încă

o

dată

ca

bază

şi

concluziile finale (119-125)
şnurate şi

cultura ceramicu

pe cea

de tip Clockenbecher, autoarea propune o Împărţire cronologică În trei faze: una timpurie
(19C~1700), una mijlo~ie (1700-1550) ş1 una tîrzie (1550-1450) cu descrierea elementelor

caracteristice fiedi:rui <compartiment.
Partea cea mai impoqantă rămîne, după părerea noastră, catalogul celor aproape 4CO
de
rea

locaJităţi şi
amănunţită

puncte cu descoperiri Aunjetitz din Polonia ( 127-353). Pe
a

condiţiilor

de

găsire,

a bibliografiei etc., este

publicată

lingă

Înregistra-

o cantitate imens:i

de material, care constituie, de fapt, baza argumentării din carte şi îndeosebi din volumul I.
Foarte utile pentru

întrebuinţarea

cărţii

i1 pentru verificarea

afirmaţiilor

sînt anexele

tabele la hărţi (354-375). Rezumatele în englezeşte (376-383) Încheie primul volum :ii
,,Culturii Aunjetitz. În Poloni.1".
Volumul aJ Ii-lea debutează, surprinzător oarecum, cu ha.rta descoperirilor Aunjetitz
din Polonia (fig. 1), care,
corespundă

dacă

nu ar fi intervenit

şase

descoperiri noi, arr fi trebuit

~ă

catalogului din voi. I. De .1ceea a fost necesairă relaurea înşiruirii numelor. de

localităţi (7-12),

ceea ce, fără să aducă prejudicii serioase, crează o oarecare confuzie.

Pentru a avea o imagine de ansamblu a locului culturii Aunjetitz, W. S. dedid o
bună pairte din al Ii-lea volum (13-77) primei epoci

a

bronzului în Polonia centrală ş1

nord-estică. Ea o împarte astfel în două grupe principa:le: A. Cu economie bazată pe vînă

toare

şi

pescuit; B. Cu economie

bazată

pe

agricultură .şi creşterea

animalelor. Din prima. fJ.c

pJ.rte culturile Rzu,cewo şi Suzyz6w. Cea dintîi şi-a luat numele după satul din districtul
Puck, unde se află o aşezare cercetată de Kostrzewski. în cele două grupe ale rnlturii, una
de est (în jurul golfului Gdansk şi o parte a cursului Wistulei) şi una de vest (Sambia şi
golful Zalew Kuro11ski) au fost descoperite aşezări şi morminte cu un bogat invootJr, mai
ales ceramî,c. Armele -şi undtcle sînt confcqionate din piatră, sile:. şi os, fiind di~Ltate aparte -existenţa ambrei şi a căilor ei de comercia,lizare. Tot din grupa cu economie bazată pc
vînătoare şi pescuit fac parte cultura Niemen şi grupul Linin (31-39), care au inventar de

multe ori asemănător cu cele din Glockenbecherkultur.
Culmra Strzyz6w (41-51), denumită astfel după aşezarea din districtuJ Hrubiesz6w, J.re
ca loc de baştină terasele văii Bugului (Polonia). Ii sînt caracteristice mormintele pla1I1e, cu
inventa.irc relativ bogate (ceramică, unelte şi arme din .siJex), fiind de fapt o cultură de
tranziţie spre epoca bronzului. Cultura Micrzanowice (fosta cultură Tomaszow) a fost cs:rcc-

tată îndeosebi de către K. Sailewicz }i

J.

Machnik. Tipice pentru cultură sînt bordeide de

diferite adîncimi, iar ca piese, amuletele de os ~i inelele de timplă. Sînt menţionate, deşi par
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uneori cam forţate, legăturile cu culturi.le Nagyrev, Hatvan ş1 Mureş, iar ca puncte de fi.
xa:rc cronologică, importul de mărgele de faianţă.
Un capitol foarte importmt, rduînd srudiul fenomenului Aunjctitz,

este

ProdttCerea

obiectelor de metal în mltura Aunjetitz pe baza analizelor chimice şi spectrografice (78-112).
Sînt 5tabilite patru grupe, însemnate pentru ana:logiile pe care le pot oferi şi altor zone:

I. Produse de cupru,

fără

staniu; II. Produse de cupru cu un procent mic de staniu (pînă

la 3¼); III. Produse de cupru cu o considerabilă cantitate de aTgint, arsen şi anti.nwniu;
IV. Produse de cupru cu substanţială proporţie de staniu. Problemele puse de autoare se
reduc la: 1. Definirea originii materiei prime; 2. Relaţia dintre forma obiectului şi compoziţia
lui. Populaţia culturii Aunjetitz pe baza rezultatelor a/ltropologice (113-134) şi concluziile
fina1e (135-137) încheie cartea

prapriu-zisă.

Cele

două

anexe: Jerzy Romanow (138-142)

~i Brunon Miszkiewicz (142-151) constau din publicarea cimitirului de tip Aunjetitz de la
Stary Zamke

şi

din valorificarea lui

antropologică.

Rezumatele (152-160), lista bibliogTafică (161-176) ş1 index-urile constiruie ultimele
părţi

-

extrem de utile -

ale lucrării.

Cartea \Vandei Sarnowska
purii a bronzului, cantitat.:a

Jc

rezistenţă

reprezintă

substanţială

o

contribuţie

de

seamă

la cunoa~terca epocu tim-

de material publicat constituind unul din ptmetele

ale celor două volume. Acest lucru este accentuat şi de apariţia în limba polonă

a ciriii, şi de rezumatele restr-Î:nse În limba englczA~• Cititorul se orientează dcsrnl de ~eu
şi

În

ilustraţie,

dat fiind faptul

că

traducerea textului acesteia

lipseşte

cu

desăvîrşirc.

Din

punct de vedere al prelucrării matcria.luilui cu ajutorul elcmentu:ui grafic, ar fi fost de dorit
cîtew planşe, cel puţin pentru ceramică, cu forme şi ornamente comune întregii arii Au'njctitz,
penuu ca cititorul ca.re nu s-a ocupat direct cu problemele

să-şi poată

da mai U.'ior seama

de proporţia de material generaJ valabil în cadrul fiecăirei grupe locale. 1n acelaşi timp,
nu ar fi fost

neavenită

o separare pe faze a materialului, atît pe

planşe

deosebite, cît

şi

pe unia

sinteticii, care să ilustreze evoluţia şi, eventuaJ, continuitatea unor fenomene. Un capitol care
trebuia însă ne.apărat introdus se referă ,la ana.liza ornamentelor culturii. Oricît de puţin
numeroase sau aparent nesemnificative ar fi fost considerate

decoraţiile

vasdor, era necesar

să

fie p115e sub ochiul cercetătorului ca o categorie apaTte. Lista bibliografică ,ar fi putut fi în
acela~i timp şi una a abrevierilor, ceea cc ar fi economisit un spaţiu tipografic substanţiaJ.

Jn

paranteză fie spus, ne-a făcut o deosebită plăcere ca în această impresionantă Înşiruire de

titluri să găsim numele savantului român Mircea Eliade, cu al său Tratat de istorie a religiilor,
tradus şi în limba polonă încă din 1966. Cele trei index-uri (pc aiutori, pc localităţi şi pc
noţiuni)

îmbooătăţe.Sc

posibilitatea de consultare rapidă şi eficace a unei căqi pc rare o

dorim cit mai curînd prezentată integral Într-o limbă de circulaţie mondială.

TUDOR SOROCEANU
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V. A. Dergacev, Pamiatniki epohi bronzt, Arheologhicescaia carta Moldavskoi SSR, v~pusc J,
Izda.telstvo

„Ştiinţa", Kişinev,

1973, 125 p. cu 25 de ilustraţii În text, Preţ 78 de copeici.

Monumentele epocii bronzului constituie caietul al tr~ilea al

RSS

Moldoveneşti"

RSS

Moldoveneşti.

heologice care au

şi

arheologice a

apare sub auspiciile lnstitumlui de Istoric a Academiei de

Lucrarea a fost
tangenţă

din bronzul timpuriu

„Hărţii

pînă

concepută

Ştiinţe

a

de fapt ca un corpus al tuturor obiectivelor ar-

cu epoca bronzului. Cele 231 de puncte în care s-au

găsit urme

m cel final, respectiv HailJst:m incipient, sînt grupate În două

capitole.
Primul dintre acestea cuprinde vestigiile arheologice din bronzul timpuTiu

şi

mijlociu:

culuura iamnaia, cultura catacombelor, etapa timpurie a culturii srubnaia, rurganele, descoperirile

întîmplăto::irc,

prezintă

descoperirile din bronzul tîrziu, de data aceasta pe zone: cea de

ş1

Al dohlea cJ.pitol
loess-stepă (aproximativ nordu,! RSS Moldoveneşti) şi cca de stepă (aproximativ sudul aceleiaşi provincii).
13ibliograifia şi lista lucrărilor încheie acest foarte util repertoriu, necesar celor cc se interesează de istoria RSS l\foldovencşti În epoca bronzului.
monumente!~ culturilor Montcoru

Ko'1.1arovo.

TUDOR SOROCEANU

V. A. Dergacev, Bronz.ovîie predmetî XIII-VI/I vv. do n. e. iz dnestrovo-prutskovo mej-

durecia, Izdatelstvo „Ştiinţa", Kişinev, 1975, 94 p. cu 21 de desene în text
1 anexă cu analize chimice, preţ 59 copeici.

+

2 t.abele

+

Obiectele de bronz din secolele XIII-VIII î.e.n. descoperite în zona dintre Prut şi
Nistru reprezintă un subiect de primă importanţă pentru arheologul român care se ocupă

de epoca bronzului. Dincolo de analogiile pe care le poate găsi pentru una sau a.Ita din categori~le de piese, legăturile pe care puternicul centru metalurgic din Transilvania le are cu
regiunea amintită şi, de acolo, mai departe, cu făuritorii de bronzuri din zona caucaziană,
con:sti~uie unu:l din capitolole cele mai inreTesante a:le epocii tîrzii şi finale a bronzului din
Europa de est.
După o prefaţă (pp. 3-6) care explică necesitatea cărţii . şi face un . scurt istoric al
u:rc:etării, urmează prezentarea depozitelor (7-23) şi a descoperirilor izolate (24-32), lista
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r Jturor punctelor ridicîndu-se la 57 (între care 14 depozite);
f a~,

această cifră, raportată

la supra-

indică

o densitat:! medie a acestui gen de descoperiri.
Obiectele de bronz sînt exa.'llinate pe tipuri şi variante (32-66), fiecare cu analogii
şi hărţi de răspîndire. Cronologia depozitelor (66-75) se bazează, în primul rînd, pe studierea unora dintre depozitele cu conţinut mai rdevant, pentru ca aceste rezultate să fie sintetizate în capitolul Grupele cronologice (75-79), unde sunt examinate şi depozitole În corelaţie cu fazele cronologice (BD-HB 2), dar şi paralelizate cu serii.Je de depozite din Transilvania, Moldova şi nordul Mării Negre. Pentru spaţiul avut În vedere, autoru:! stabileşte
următoarele

B :!). O

grupe: Lozovo (BD),

lipsă

de descoperiri

Mîndreşti

~ constată

(HA 1), Socoleni -

Valea Rusului (HB 1 -

pentru faza HA 2. Datarea culturii Noua

şi

o serie

de lcmsidcraiii priYind anaJizcle bronzurilor şi istoria perioadei încheie a.ceastă vailoroa.să lucrare, concepută bine şi rcaiizată temeinic, care ar fi meritat condiţii editoria:le mult mai
bune, facilitîndu-i circulaţia europeană.
TUDOR SOROCEANU

Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România (Les depots de bronzes de
la Roumanie), Biblioteca de arheologie, XXX, Editura Academiei Republicii Socialiste România,

Bucureşti,

375-384

=

t977, 390 p., dintre care pp. 7-169

10 hărţi, 385-390

=

text, 170-374

=

403 planşe,

= indici.

Al treizecilea volum al „Bibliotecii de arheologie" conţine sintetizarea muncu depuse
timp de mai bi.ne de două docenii de către profesorul ieşean M. Petrescu-Dîmboviţa În domeniul studierii depozitelor de bronzuri din epoca mijlocie şi tîrzie a bronzului, cît şi din
cea hallstatiană, îndeos:bi H A-B.
După Cuvînt înainte (pp. 7-8), care ne lămureşte a.supra concepţiei de bază a alcă
tuirii lucrării, precum şi a surselor care au stat la dispoziţia autorului (inclusiv documentaţia
întreprinsă în st.răinătate), urmează lista abrevierilor (9-14), unde găsim majoritatea ciclurilor
utilizate În volum. Corpus-ul propriu-zis al depozitelor este precedat de o Introducere
(15-37), care combină în mod fericit caracterul unui istoric al cercetărilor şi al unor consideraţii pertinente awpra imensului material brut conţinut în lista depozitelor şi planşe,
înscmnînd, în acelaşi timp, şi o trecere în revistă a unora dintre tidurile privind problemati-

ca· bronzurilor din secolele XVI-VI î.e.n.

https://biblioteca-digitala.ro
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· In cadrul introducerii se reiau punctele enunţate mai sus,. de fiecare dată cînd este
analizată. o nouă etapă a epocii bronz,ufoi sau Haillstatt-ului, respectiv o nouă serie

pozite, -ceea ce permite ca anumiţi auto,ri şi anU1111ite luic.rări să fie ciuaţi şi.

de dedi,scutaţi de

întipăresc mult mai bine noţiunile principal:e şi aportul

cite trei-patru ori. In acest fel se

savanţilor arheologi la cunoaşterea fiecăreia dintre perioadele respective. Sînt. amintite a.stfcl

J.

numele lui

Hampe!, B. n-'li:Ieker, E. Orosz, I. Nestor, D. Popescu, D. şi I. Berciu, VI. şi

H. Dumitrescu, K. Horedt, Al. Vulpe, M.

Za.moşteanu,

M. lrimia, A.

şi

M. Florescu, V.

tanu, M. Rusu, A. Mozsol~cs, A. D. Alexandre5cu, P. Reinecke, VI. Milojcic,

J.

Căpi

Werner, St.

Foltiny, R. H:ichmann, H. Miiller-Karpe, E. Lomborg, M. Gimbutas, B. Hansei, T. Kcmenczei, T. Bader, I.
G. foit, I.

Teştiban,

Ma,rţian,

precum -

M. Roska, I.

Petrescu-Dîmboviţa

Profesorului M.

şi

arhcologic :d României, precum
compoziţiei

Andrieşescu,

~i nu În u,ltimul rînd -

V. Pârvan, V. Leahu, A. Aricescu,

aJ autorului.

i-au fost de un real ajutor consultarea Reperroriului

solicitudinea dr. M. Rusu, îndeosebi pentru stabilirea

uno:ra din depozitele descoperite în Transilvania

şi

pentru verificarea bib1iografici

în limba maghiară.
f n ce priveşte epoca mijlocie a bronzului, autorul scoate în
ristici ale depozitelor de bronzuri din acea
comparaţie

cu

numărul

mic de podoabe

şi

perioadă,

cum ar fi

evidenţă

numărul

cîteva caracte-

mare de arme În

foarte mic a.l uneltelor. De asemenea sînt ex-

puse d:feritele tentative de împărţire a bronzului mijlociu, făcute de D. Popescu, M. Rusu,
A. Mozsolics, B. Hănsel. In~rcări,le de integrare a bronzurilor În f~nomenele culturaJe, respectiv paralelizarea cu speciile de
completă

a

situaţiei, -reprezintă

însemnată

bronzului (B D)

latură

existente, în

extrem de

problematică şi bogată

ca
şi

o

ceramică

aşa

impo,tantă

fel incit
a

şi

se

obţină

o imagine

cercetării.

ca descoperiri este perioada de

de început a Hallstattuh1i (H A-B), în care se

poz:te din Transilvania

să

doar 37 din regiunile extracarpatice.

sfîrşit

Încadrează

După

a

epocii

360 de dc-

parcttrgcrea cîtorva

probleme ale acestor faze, se revine din nou Ia faza B D, autorul străduindu-se să egalizeze
serii'.e

Uriu-Domăneşti şi Rî5eşti-Băleni

cu culturile Otomani, Suciu de Sus, Wietenberg, Noua,

Coslogeni, precum şi cu fenomenele din sud (Vlădeşti II ~ Fundenii Doamnei; Zimnicea Plovdiv).
Seriei Cincu-Su:seni (H A 1) îi pot fi atribuite aproximativ 90 de· depozite, dintre
cele tn:ii mari din Transilvania (Uioara, Şpălnaca, Dipşa etc.), ilustr.înd încă o dată faptul
că

această

perioadă

reprezintă

· un summum al

dezvoltării

. metail111rgiei bronzului în Tran-

silvania. Autorul o împarte, din punct de vedere geografic,, în cinci grupe: l.· nord-vestul
Transilvaniei; 2. centrul Transilvaniei; 3. valea Mureşului mijlociu{ 4, valea Mureşului inferior; 5. Banatul, corutatînd că, În general, grupele din H A 1 sînt mai omogene decît cele
din B -b.
· Fără· a mai insista
·datorid spaţiuJ'ui redus ~ asui:,ra· celorlalte orizonturi de depozite, care· sînt tratate aproximativ la fd, am dori 'să mai menţionăm; ca foa.rte importante,
aluziile frecvente la analizele chimice 'şi spectrografic-e, · aJutii făcute în introducere, cu
tr:i.riscrie~ea multora dintre· tabele în cuprinsul descrierii depozitelor.: :·
:Corpus..:ul -propriu-zis· (39~165.} ;conţine . toate datele privitoare la.: depozitet împărhttps://biblioteca-digitala.ro
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ţite

ş1

pe orizonturi sau serii, iar În cadrul acestora, în depozite sigure

nes1r,ire. Rezumatul

franc.ez (166-169), foarte judicios alcătuit, este totu{i prea scurt pentru importanţa cărţii,
suferind

şi

de o tradoccre nu Întotdeauna

convingătoare,

În care amprenta originalulw ro-

mânesc e prea persistentă. Toate laudele sc cuvin materialu,lui ilustrativ, care constă din
desene, în majoritate cu secţiuni şi profile, reprezentînd, cu toate dezavantajele, o metodă
su.perioară

şi

fotografiei. De altfel, cele 403

planşe rămîn, după părerea noastră,

part:=a

perenă

cea mai valoroasă a acestei opere. Nu putem decît să regretăm că, din motive indepen-

dente de voin\a autorului, ca să nu spunem Împotriva acesteia a fost redus substanţial numă

ru~ planşelor; într-un context în care o ,lucrare cu asemenea subiect şi de a~mcnea proporţii
apare aproximativ o

dată

Îngăduinţă

pe secol, misura ni ~c parc, cu

spu-;,

a.rbitra.ră.

Evident că strîngerea wiei asemenea cantităţi de material, impresionant chiar pentru
un nespecialist, a îngăduit strecurarea unor erori sau oferă posibilitatea de a exprima unde
nedumeriri. Dacă asupra primelor nu vom insista, ele dator-indu-se unor ncglijcn\e comune,
nu acela.şi 1ocru vom face cu a doua categoric, c:1re vizează probleme ma.i import~nte din
cuprin-sul volumului.
Pentru iÎnceput am vrea

să

facem

observaţia că

nu e

nicăieri comunicată

data înche-

ierii manuscrisuJlui, astfel că nu ne putem da scama dacă o scrie de descoperiri (de ex.:
situla de la Remetea Mare, jud. Timi~. sau groapa cu forme de turnat bronzuri de la
Fint'inele, jud. Bistriţa-Năsăud) lipsesc datorită unor condiţii obiective sau datorită neatenţiei
autorului.
Există

de asemenea în

-0airte

o sm.e de afirmaţii care se cereau susţinute cu .Lrgumente

on cu bibliogro.fic sa;u de amîndouă Ia un loc. Nu ni se explică, de ex., din cc cauză autorul

începe corpus-u.l.

său

ou secolul al X VI~lca, cu

aşa-zisul

bronz mij.!ociu, atîta vreme cit pe

teritoriul României există depozite mai vechi: dacă acestea nu intrau În preocupările autorului, ar fi fost poate cazul să ni se ,împărtăşească motivele. De asemenea, reproducînd propunerile de cronologie pentru bronzl.ll.l mijlociu, ale lui D. Pop~cu, M. Rusu, Al. Vulpe
(p. 18), M. P.-D. nu

optează

pentru niciooa

şi

nu face

observaţii

critice,

deşi există

mari

dif crcnţe şi neooocord.anţe mtre ele. Pe lingă uşoara confuzie privind etapele bronzu.lui mijlociu În c0relaţic cu fenomen.ole ,ou:lturalc, autorul I.asă bronzurile din sec. XVI-XIV nedivizate; ol nu prooedează la fel ca în cazul perioadelor mai tîrzii (H B 1, B 2, B 3), deşi ar

fi fost poate necer.ar. Depozitul Pecica I (pi. 6) apa.re astfel asociat,

deşi conţin: piese da.re

pentru datarea inventarului În faza tîrzie a perioadei mormintelor tumulare, cu depozite mai
timpurii, cum ar fi Pădureni, jud. Covasna. Tot În legătură cu bronzul mijlociu, nu Înţele
gem de ce depozitul ck: Ja Satu Mare (tud. Ara.el) trebuie pus În legătură cu extinderea spre

sud

,a

ClU!!rurii Otomaini (p. 17), cînd e mult mai faesc ca în zona respectivă să existe o

corelaţie Între bronzuri şi cultura Mureş sau oca de tip Vatin.a sau, În ultimă instanţă, aspec-

tul cu.hura,J Gr.uceni. Ciudată este şi apariţia grupei Vatina-Gîrla Mare (?) în regiunea de
dincoace de Porţile de Fier, în perioada cîmpu.rilor cu ume, wb proba:bi,l,a presiune a purtă
torilor culturii mormintelor tumulare. Da<:ă presiunea unor asemenea populaţii s-a produs
efectiv şi dacă ~a-zisa grupă Vatina-Gîda Mare .a fost •Împinsă spre sud-est, atunci fenomenul

a ttd>uit

să

se întîmple cu

a.proximaţie

La îiweputud perioadei t'llmn.lllare; de aici
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perioada cîmpurilor cu urne apare un hiatus, care ,ar trebui cumva lămurit; dacă acest hiatus
nu este acceptat, atunci împingerea grupei Vatina-Gîrla Mare a avut loc mai tîrziu, cînd
nicăieri

nu .se mai constată o activitate „expansionistă" a tumt.cla.riilor. Se mai poate emite şi

o a treia ipoteză, şi anwne că aşa-zisa grupă Vatina-Gîrla Mare nu datează integral din perioada cîmpurilor cu urne. Oricum ar sta lrucruri'le, acest gen de
cer mai bine fundamentate
Şi

şi

cu bibliografia

adusă

afirmaţii

mai aproape de data

din punct de vedere metodologic ni se pare

că există

'311.e autorului se
apariţiei

cărţii.

neclarităţi, bineînţeles

unele

nu în cazul unor răspunsuri care sînt sau nu posibile, ci iÎn acela al punerii problemelor. Nu
că

ar fi fost neavenit

să

se explice prin ce au fost

cele nesigure, avînd în vedere

că

foarte multe dintre cele considerate sigure au

credem

diferenţiate

depozitele sigure de
încă

o com-

fluctuantă.

pozitie

În sfî~it, o ultimă, dar nu neînsemnată întrebare, pe care sîntem obligaţi să ne-o
după

punem
mai

precişi,

ce am parcurs întreaga carte: cum putem defini un depozit? Sau, ca
ce

Înţdege

autorul prin

noţiunea

de depozit? Un Jrucru e

deocamdată

să

fim

limpede,

şi

anume că multe descoperiri de bronzuri (cum ar fi unole descoperiri izolate, bronzuri din
aşezări sau inventare funerare) sînt lăsate de-o parte, în vreme ce ailteile sînt ioouse şi
tocmai aceste criterii de

selecţie

nu ne sînt comunicate. Nu e de loc exdlus ca pentru mai

multe depozite mici, descoperite În
a treia

mînă, să

se

p0ată

condiţii

necunoscute

şi

ajunse În muzee prin a doua sau

postu.la caracterul de inventar funerar. In acest context se impunea,

îndeosebi la o aşa de mare cantitate de material brut strînsă de autor., în atît de interesantele consideraţii din introducere, un paragraf consacrat dezbaterii acestor probleme, ca şi
chestiunii privitoare .J.a condiţiile în care bronzuriJe au ajuns sub
mu:Lt prea repede pe seama viitoairelor cercetări.
Aşteptăm
şi

pămînt,

chestiune

expediată

cu mult interes volum'llll Secerile de bronz din România (PBF) cuprinzînd

corpus-ul depozitelor din bronzu!! tîrziu

şi

HaHstatt-ul incipient, pentru a putea face o

comparaţie;
şi

oricare ar fi rezultatele acesteia, ca şi ale altora care s-ar putea face, valoarea
utilitatea volumului prezentat m-ai sus rămîn de cel mai în.ah interes.

TUDOR SOROCEANU

Symposium on the Dark Ages in Greece, sponsorcd by the Archaeologicail Institute ot America, New York Society and Hunter Coillege, City University of New York, AJ)Til 30,
1977, Hunter CoHcge, New York City, 1977, 76 p. cu numeroase fi&Uri in text.
In primăvara anului 1977 a avut foc la Hunter Collegc un simpozion consacrat aşa
numitei „Perioade Întunecate• În Grecia, perioadei cuprinse întn aproximativ 1200--700
https://biblioteca-digitala.ro
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i.e.n., adică acelor secole care, studiate în strînsă legătură cu teritoriile noastre ar putea' da
rezultate dintre cde mai interesante.
şi-aru

ale Americii,
renunţă

r1u se

axat

Participanţii,

comunicările

în cea mai mare parte din Statele Unite
deşi

îndeosebi pe probleme de interpretare istorica,'

la cercetarea materialului propriu-zis.

Astfol, în comunicarea lui Jeremy Rutter, Late Helladic I/IC Pottery and some Historical lmplications (pp. 1-20) se face, la început, o
şi

III B 2

LH III C, pe subfaze, pentru ca apoi

să

succintă

urmă,

o caracterizare a elementelor nemiceniene din Grecia

1ionat

că

dar

ceramica acestor elemente nu

îşi găseşte

bune analogii În

olăria

caracterizare a fazelor LH

se încerce, pe baza ceramicii acesteia din

prezintă legături

miceniană.

Este demn de men-

prea strînse cu ceramica LH IlI B,

din Troia VII b 1-2

şi,

Într-o

măsură

În ceramica culturii Coslogeni, din sud-estul României. Autorul presupune o
acestor·

influenţe

(elemente ?) în GTecia

miceniană,

redusă,

mai

pătrundc"re

a

dinspre nord, de pe teritoriul României,

prin Bulg:iria.
Kyriakos Nicolaou, 011 the Origins of the Greek Geometrik Pottery and Questio11s
of Cominuity (21-31)
premergătoare

îşi

propune

să

sintetizeze

trăsăturile

ceramicii geometrice, prezentînd zonele

după

culturale din perioada imediat

cum

urmează:

Attica (Submyccne-

an); Cipru (Late Cypriote III B); Creta (Subminoan); În concluzie, aJUtorul stabileşte că ·pragul dintre sec. al 10-lea
Submicenian
Arta

şi

şi

al 9-lea î.e.n.

reprezintă

momentul cheie al

dezvoltării,

între

Protogeometric.

figurativă,

mai ales cea de pe vasele pictate, constituie subiectul

comunicării

lui

Giinter Kopcke, Figures in Pot-Painting he/ore, during, and after the Dark Age (32-50).
Numeroasele exemple, printre care şi un detaliu al celebrei cupe de: la Vaphio, ilustrează
fazele de înflorire

şi decădere

ale artei figurative, mai bine zis de schimbare a stilului.

Bazîndu-se atît pe texte antice (Herodot, Strabo), cît

şi

pe o serie de descoperiri arheo-

logice, Paul A. Wallace, The Motherland of the Dorians (51-59) se

străduieşte să

plaseze

regiunea de stabilire a dorienilor la izvoarele rîului Kephissos.
O foarte

interesantă

idee îi

aparţine

lui Frederick A. Winter, An Historically Derived

Model for the Dorian /nvasion (60-76), care, folosind metoda comparativă, încearcă să
facă

o

paralelă

aceeaşi zonă.

între invazia dorienilor

şi,

cu un mileniu mai tîrziu,

pătrunderea celţilor

În

Chiar dacă nu e posibilă _întotdeauna o paralelă atît de strînsă cum ar dori-o

autorul, sugestia nu

rămîne

mai

Prezentarea, pe scurt, a

puţin valoroasă.
comunicărilor susţinute

În cadrul interesantului Symposium on

· the Dark Ages in Greece are ca scop atragerea atenţiei asupra unor posibilităţi nu Întotdeauna suficient exploatate de a introduce Întreg teritoriul României preistorice

şi

protoistorice

Într-un circuit european.
TU DOR SOROCEA.NU
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Bemhard Hansc1, Beitrăge zur regionalen und chronologischen Gliederung der alteren Hall-

stattzeit an der unteren Donau, partea I (=VIII
a II-a (text

=

V

+

13; planşe = 77

+

+

251 pp. cu 6 ilootraţii În teKt); pal"tea

XVIII; 6 hărţi; o anexă), În seria Beitriige zur

ur- und Jri,hgeschichtlichen Archăologie des Mittelmeer-kulturraumes, voi. 16-17, R. Habelt
Vcrlag, Bonn, 1976.

în cele ce

urmează vom prezenta

pe scurt o

importantă

apanţ1e editorială, care

se

impune ca problematică tratată şi spaţiu luat în considerare. Ea constituie, deocamdată, ultima lucrare a profesorului B. Hansei (Kiol), bun cunoscător a:! realităţilor arheologice din Europa de sud-est pentru epoca bronZ'llllui şi prima vîrstă a fierului.
Lucrarea arc şi o valoare În sine, dat fiind fap~ că Între coperţile e1 este striÎns,
sistematizat, prelucrat şi interpretat un imens material arheologic din pc-ste 70 de muzee din
România şi Bulgaria, dar şi o valoa.re practică, directă, subioctuJ cărţii tratînd în bună
măsmă materiale de

pe teritoriul ţării noastre. Nu poate fi uitată nici perioada avută În ve-

dere, care este tocmai cea a formării treptate a celor mai vechi elemente traco-ilire, cu nemijlocite reprccusiuni asupra istoriei

naţionale.

După Prefaţă (pp. 1-11) şi Abrevieri (II-V), este plasat, cam ciudat, cuprinsul celor
două

volume al lucrării (VII-VIII), pentru ca, În sfîrşit, să urmeze Introducerea (1-24);

aceasta este

Împărţită

în patru

părţi,

care

vizează

cîteva aspecte necesare

Înţelegerii

mai te-

meinice a celor ce vor urma. In primul rînd sînt prezentate unele lucrări fundamentale, constituind premizele cercetării mai noi, zonele geografice care vor intra în discuţie, precum şi
cîteva consideraţii asupra muzeelor vizitate şi a cantităţii de material examinat. In ad. doilea rînd, Starea actuală a cercetării se ocupă de un număr de savanţi care au studiat problemele pe plan european (Childe, v. Merhart, Kimmig, Miloj~ic etc.), pentru ca apoi să discute În mod critic aportul
Dumitrescu,

şcolilor

Petrescu-Dîmboviţa,

de arheologie

româneşti

(Pârvan,

Vulpe, Morintz, Leahu etc.)

şi

Andrieşescu,

Nestor, Berciu,

bulgăreşti

(Popov, Filov,

Mikov, Con&:v, Detev, Dimitrov etc.) la cunoaşterea problemelor din bronzul tîrziu şi
Ha11statt-ul incipient.

Scopul cercetării şi Despre terminologia cronologică precizează gradul de studiere a
divorsdor sectoare şi măsura În care o serie de sisteme şi noţiuni cronologice se mai pot
încă

foloi:i.

Die Gliederung dtr Hort/undt (25-48) este primul capitol de analiză a materialului;
contribuţia diverşilor cercetători este bine delimitată, Încerclndu-se o tipologizare grafică

a

unora dintre piesele de metal (celmri şi seceri), discutarea mai multor categorii de obiecte,
precum şi a depozitelor (pe orizontll["i), însoţită de foarte utile liste de descoperiri şi de un
tabel :rezumativ (fig. 4).
A doua mare secţiune a cărţii e consacrată grupelor ceramice (49-236). Precedată de
o introducere care explică criteriile sistematizării (49-51 ), analiza începe cu grupele din
bronzul mijlociu şi tîrziu caracteristice zonei (52-82). Dovedind o bună cunoaştere a mate,.;alului şi a bibliografiei, autorul prezintă şi discută cultnrile şi grupele Tei, Verbi.:ioara,
https://biblioteca-digitala.ro
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Gî.rla Mare, Noua, Coslogeni
B.

şi

Hănsel îşi concentrează atenţia

Cerkovna. Conrurîndu-se relativ limpede aicest orizont,
asupra ceramicii canelate din HaJlstatt-ul timpuritL

După

cîteva consideraţii cronologice şi tipologice, sînt luate la rînd zonele ca.re 5:1 interesează, şi
anume: Muntenia, Oltenia, Moldova şi regiunile de ,la sud şi est de Dunăre (88-117). Mult
mai

.amănunţit

este

studiată

ceramica

ornamentată

cu incizii

şi

impresiuni din HaUstatt-ul

în Dobrogea, unde săpăturile
lui Morintz au conturat grupa Babadag, pentru a se continua cu Moldova (T"amăoani, Cozia,
Stoicani), zona Porţilor de Fier (InsUila Banului, Ostrov), Muntenia şi Oltenia (Vîrtop-Plopşor).
Bulgaria de nord şi de sud-est (grupele Cerkovna, Catalka, Pscnicevo), zona de coastă a
Bulgariei (o variantă locală a ultimei culturi amintite mai sus), zona Rodopi (grupa Cepina)
şi zona Sofia. Un ultim capitol este dedicat ,legăturilor dintre T roia VII b 2 şi Dunărea de
Jos, în care B. Hansei reia „ab initioa discutarea, provenienţa şi apartenenţa ceramicii lucrate cu mina din nivelul Troia VII b 2, precum şi a diferitelor datări ale acestuia, încercînd, pe de altă parte, să stabilească o legătură între grupurile culturale iamintite mai sus
şi orizonturile databile din 9Ud.
Zusammenfassung de1 Ergebnisse (237-251) recapimlează toate materialele ş1 evemmoo.tele studiate În carte, trăgînd concluzia că, în perioada veche a Hallstatt-ului, ţinutu:rilc
de la nord de Dunăre ţin de complexul cu ceramică canelată, În vreme ce regiunile de la
sud de fluviu apa,rţin culturilor ornamentate cu incizii şi impresiuni.
Din punct de vedere al materialului ilustrativ, am dori să atragem atenţia .asupra planşelor tipologice (I-XVIII), care ne dau pentru prima oară un tablou sintetic asupra form~Ior şi ornamentelor din bronzul tîrziu şi HaHstatt-ul timpuriu de la Dunărea de Jos, eliberîndu-ne de multe prejudecăţi şi oferindu-ne neaşteptate posibilităţi de a face n01 conexiuni. Aceste două elemente sînt valabile, în bună măsură, pentru Întreaga lucrare şi credem
că ele îi conferă În primul rînd valoare şi perenitate.
timpuriu {118-236). De data aceasta cercetarea este

Începută

TUDOR SOROCEANU
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F. Fejer l\iaria -

Hiuszar Lajos, BIBLIOGRAPHIA NUMISMA TICAE HUNGARICAE,

Akademiai Kiad6, Buda,pest, 1977, 323 pagini.
Lucrarea elaborată de eminentul numismat L. Huszar şi de tînăra cercetătoare Maria
F. Fejcr răspunde dezidoratului U!llei prezentări aproaipe exhaustive a liter:nurii de specialitate,
asigurînd prin structurarea materia,lului o orientare rapidă şi uşoară în problemele diverse
ale numismaticii.

fo introducere că

redactată

în limbile

latină, engleză, germană

5i

maghiară

-

se

arată

pknul de a elabora o bibliografie numismatică a fost conceput încă În anul 1954. Ea

ll!fma

să

constituie un adaus la lucrarea lui J. Banner -

I. Jakabffy, ,,Bibliogr.i.phia archae-

ologica regionis intra montes Carpathicos sitae ab antiquissimis temporibus usqu~ ad saectthun XI" şi să cuprindă, pe lî~ă literavura privitoare Ia numismatica antică, toate lucrările
despre monedele maghiare, arta
însă

material pentru

două

medalistică,

coleqii monetare etc. în cursul anilor s-.1. adunat

volume: primul, care va completa „Bibliographi.i. ... " lui

I. Jakabffy (în curs de elabora,re), iar al doilea este cel pe care îl

ner -

Studiile şi a,nicolele sînt induise În 28 de capitole; În primele patru tă

Ban-

prezentăm.

după

cum rezul-

din titlll["ile lor: Bibliogr.aphi,a,e; Opera generalia; Summaria; Catalogi nummorum; Indices

generailes nummorum repertorum urmează

sînt prezentate lucrările cu caracter generail; după aceea

cele care privesc istoria monedei maghiaire medievale (cap. V-VII), modeme

temporane,
curuţilor

tă

J.

pînă

În 1973 (cap. VIII-XII).

LucrăTile

)Î

con-

referitoare la emisiunile din epoca

sînt ~ratate într-un capitol aparte (XIII). dasificarea pe baze cronologice, adopta-

În prima pairte a volumului, este înlocuită Începînd cu capitolul XIV prin grupan:a după

ţinutul

sau natura emisiunilor, prezentîndu-se În capitole succesive bibliografia .referitoare la:

Principatul Transilvaniei, Serbia, Croaţia, celelalte provincii, emisiunile fiduciare şi private,
relaţiile ou -aite teritorii, bancnote, medailii, jetoane, insigne, ordine şi decoraţii, coleqiona:rea
monedelor, coleeţiona:ri şi numismaţi, muzee şi colecţii publice, asociaţii şi societăţi, expoziţii
şi congrese, tehnică şi

irestaurare, diverse. Un indice pe autori încheie lucrarea.
Autorii, spre deosebire de G. Probszt (Die numismatische Liuratur Ungarns seit 1945),

au <>ptat pentru reduea titlurilor În original. Dat fiind că în marea lor majoritate lucrările
sînt publicate În limbi ce nu ~u circulaţie internaţională, ,acest procedeu poate crea anumite
dificultăţi. Pe de altă rpa.rte însă, procedeul îşi găseşte justifi-0area în faptul că cei care nu

runosc limbile din spaţiul carpato-dunărean nu pot consulta lucrările respective decît pe baza
rezumatului sau apelînd la traduceri.
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Pentru istoria Transilvaniei, lucrarea a.re o
dei principatului fiind
Este reg:retabil
este cazul
tate

să

deta~tă

că

deosebită,

numismatica perioa-

Într-un capitol aparte.

autorii n-au avut la

dispoziţie

unele

lucrări apărute

în România. Nu

le Înşirăm, acestea fiind cuprinse În lucrările lui B. Mitrea, ,,15 ani de activi1

numi5111atică

în Republica

,,Bibliografia numismaticii

Populară Română",

româneşti",

VI, 1975, p. 274-277; precum
Bucureşti,

importanţă

ş1

În SCN, III, 1960, p. 614-615; idem,

în SCN, IV, 1968, p. 481-483; V, 1971, p. 413-416;
În „Bibliografia

istorică

a României", I, 1944-1969,

1970, p. 55-64.

Rezultat al unei munci de peste trei decenii, ,,Bibliographia Numismaticae Hungaricae•
depăşeşte

cu mult

lucrările

lui G. Probszt, cuprinzînd un

număr

titluri; ea constituie un instrument de lucru indispensabil pentru
numismatică

şi

de istoria

economico-politică

incomparabil mai marc de
toţi

cei care se

ocupă

de

a mileniului II privind bazinul cairpato-du-

nărean.

IUDIT A WINKLER
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La jormation et le developpement des metiers au moyen âge (Ve-X/Ve siecles), sous la di-

rcction de Laszlo Gerevich et Agnes Salamon, Akademiai Kiad6, Budapcst, 1977, 7-151 p.

+

8 schiţe-plan

+

33 fotografii

+

V pi.

Volumul cupri~de (integral sau în rezumat) o parte din rapoartele prezentate la colocviul internaţional de arheologie medievală desfăşurat la Budapeşta între 25-27 octombrie
1973, avînd printre participanţi savanţi de renume. Lucrările colocviului au fost patronate de
Comitetul pentru cercetarea originii

oraşelor

(Comite des Recherches sur Ies Origines des Vil-

les), care funqionează pc lingă Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Preistorice şi Protoistorice (Union Internationale des Sciences Prchistoriques et Protohistoriques), rolul de gazdă fiind
îndeplinit de către Academia de Ştiinţe a R. P. Ungare, respectiv Institutul de Arheologie şi
Mua.eu.l

Naţional.

Comitetul sus-amintit a fost

de la Budapesta fiind cea de a treia sesiune
Volumul, pe

lingă alocuţiunea

înfiinţat

organizată

În anul 1962 la Roma, colocviul

sub egida sa.

de deschidere a lui L. Gerevich (R. P.

cursul inaugural prezentat de W. Hensel (Polonia), cuprinde în total
două

rezumate.

Conţinutul

acestora înscriindu-se Într-o

tematică variată,

Ungară)

şaisprezece

~i dis-

studii

şi

ele pot fi rînduite

În trei grupuri. Din primul grup de studii fac parte cele care se ocupă de portul maritim
german Haithabu, respectiv de analiza tipologică a bronzurilor turnate descoperite la Haithabu Înainte de primul

război

mondial (H. Jankuhn, Das Bronzegiesserhandwerk in llaitha-

bu); de portul maritim suedez Kalmar (D. Selling, Les trouvailles du port ancien de Kalmar -

minoir de la vie dans une viile medievale en Suede, rezumat), de săpăturile efectuare

la Attersee

şi

Stillfried în Austria (F. Felgenhauer, Bericht iiber die Ausgrabungen în Attersee

und Stillfried, rezumat). Cel de al doilea grup de studii se referă la: comerţul porturilor

maritime (Oldenburg, Mecklenburg, Arkona, Ralswiek, Menzlin) din secolele VII-IX cc
se găseau pe teritoriile populaţiei slave de nord-vest (J. Herrmann, Hinterland, /-lande[ und
Handwerk der /riihen Seehandelspliitz.e im nordwestslawischen Siedlungsgebiet); începuturile
meşteşugurilor orăşeneşti

din Ungaria (A. Kubinyi, Die Anfiinge des stadtischen Handwerks

in Ungam), dezvoltarea produqiei meşteşugăreşti în sec. VIII-IX pe teritoriul Slovaciei

(B. Chropovsky, Zur Entwicklung der spez.ialisierten Handwerksproduktion im 8-9, Jh. au/
dem Gebiet der Slowakei), istoria meşteşugurilor în Norvegia (A. Herteii;, Handwerk und
Handwerker in Norwegen vom Ende der Volkerwanderungszeit bis z.ur Reformation, beleuchtet
an Hand archiiologischer Materialien).
Referindu-se la o arie geografică lairgă, restul lucrărilor informează despre cele mai
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diverse

şi

meşteşuguri,

specifice

cum sînt: prelucra;rea osului În Polonia (Z. Kurnatowska,

H om-W orking in medieval Poland ), ceramica

austriacă

În perioada feudalismului dezvoltat

~i tîrziu (S. Felgenhauer, Keramik des Hoch- ,md Spiitmittelalters in ăsterreich), confecţiona
rea podoabelor În C.Chia (Z. Klanica, Juwelierwerkstiitten au/ mitteleuropăischen Burgwăllen),
făurirea

de arme {Z. Rajewski, Ober Waflenproduz.enten bei den Slawen im fruhen Mittelal-

ter), prducrarea metalelor În Daghestanul medieval (M. M. Mammaev) prelucrarea

şi

teh-

nologia sticlei în secolele XIV -XV în Dubrovnik (V. Han, Die Glaserz.eugung des 14. und

15. Jh. in D11brovnik),

tradiţii

antice În prelucrarea sticlei din evul mediu timpuriu (N. P. So-

rokina, Amike Cberlie/erung in der mittelalterlichen Glaserzeugung),

monetăriile

din Ungaria

în evul mediu timpuriu (L. Huszâr, Miinz.stiitten in den im Friihmittelalter entstandenen un-

garische,, Stiidten), prducrarea fierului În secolde IX-XIV în Ungaria (G. Heckenast, Eisenverhiittung in Ungam im 9. - 14. Jahrhundert), datairea pietrelor fasonate prin caracteristicile uneltelor (E. Nagy, La datation des pierres sculptees d'apres Ies traces d'outils),
meşteŞUgari şi rn~teşugw:i

După

cum

aflăm

din vechiul Novgorod (B. A. Kolcin).
din discursul inaugura,[ al lui W. Hensel, colocviile organizate de

„Comitetul pentru cercetarea originii

oraşelor"

se

ţin

din doi în doi ani. In 1975, respectiv

1977, anul apariţiei volumului prezentat, trebuia să aibă loc două colocvii. Volumul celei

de a treia sesiuni apa.re deci cu o întîrziere de patru ani
care se r,efera loc ailte

două

o Întîrziere cu .uît mai sensibil

colocvii. Astfel, volum1.lll de

informativ. Acest lucru nu
introduc În circuitul
de

bună seamă

şriinţific

diminuează

faţă îşi

însă

rezultatele unor

pot fi valorificate de

faţă

resimţită,

de manifestarea

pierde, Într-o

valoarea volumului,
cercetători

către specialiştii

ştiinţifică

la

cu cit de atunci au mai avut
măsură,
căci

rostul primordia:l

prin

apariţia

sa se

a1rheologi de renume, rezultate care

de pretutindeni.

MAGDALENA BUNTA
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Ion Lungu, Şcoala ardeleană -

mişcare

M.inerva, 1977, 506 p. (seria „Momente
Apa·riţia cărţii lui

I. Lungu

şi

ideologică

naţională

iluministă,

Bucureşti,

Editura

sinteze")

confirmă tendinţa intensificării studiu.lui iluminismului

co-

mânCSII:, în ultimele două decenii Întreprinzîndu-se deopotrivă un notabil efort de a Înnoi şi
sistematiza informaţia, cît şi de a elabora .răspunsuri viabile problematicii veacului, de pe
o platformă teoretică adecvată 111onndor constituite în practica istoriografică reprezentativă.
Autorul a reunit numeroase contribuţii preliminare Într-un studiu amplu de sinteză.
~coaJa -ardeleană este definită ca „formă istorică concretă a ideologiei progresiste a burgheziei române în ascensiune" (p. 110). Ca mişcare ideologică naţionaJă exist.enţa ei se desfă
~oară în două etape principale: o primă etapă de e1aborare şi afirmare a ideologiei naţio

na.le, ,culminînd În mişcairea suplicantă şi etapa a doua, pronunţat iluministă, din perioada
,,restiruţiilor" şi a Sfintei Alianţe, avînd

ca moment de vîrf „Ţiganiada". Două sînt şi di-

req;iJe de acţiune ale rep~ezentanţilor săi: o direqie moderată şi reformistă, născută sub
inJiluenţa

iosefinismului şi a Aufklarung-ului, cealaJtă radicală, orientată mai deschis spre

„filozofia lwninilor" (p. 114-116). Expunerea se structurează în cinci oapitole (I. ln loc

de introducere, în cMe se întreprinde o

binevenită retrospectivă istoriografică şi bibliografică,

II. Transilvania în ,,secolul Luminilor", HI. Precursorii

Şcolii

ardelene, IV. Şcoala ardelea-

nă, mişcare ideologică naţională iluministă şi V. Şcoala ardeleană şi iluminismul european)

oferind o panoramă sistematică tradiţională în care monografia de idei .alternează cu tipicul
clasic a1 monografiilor de persona.lităţi. Remarcăm cîteva reuşite pagini de ana/liză, aplecarea
în general măsl.lil'ată ,a autorului Ja citat, cultivarea pri,cepută a de~aHU1lui. MeriDU.i lui I. Lun-

gu este de a fi identificat problemele de bază aile iluminismului românesc şi de a fi îndrăznit
să construiască

o nouă sinteză pe un plan simplu şi limpede.

Unu:l din neajunsurile scrierii lui I. Lungu este acela de a

111U

fi surprins d.ecît

p.uţial

schimbarea de pel'Spectivă din ultimul deceniu În cercetairea ,luminilor. Ideea afirmată programatic că se v,a încerca punerea. În vailoa:re a „tot ce soootim achiziţii ,adevărate pc acest
tărîm" (p. 20) sau de a

fi recurs la „eine f.ast liickenlose Bibliog,raphie" (p. 479)

a rămas

în stooiul intenţional, ignorîndu-se cîteva reale ,,achiziţii" 1 • Scăparea nu este de ordin bibliografic impietînd asupra bazei informative a că{ţii concretizată întir-un aparat critic de mare
bogăţie, ci echivalează cu ornisi\lillea

unei perspective teoretice stimulante.

1 A !iC compa:ra bibliogr.a.fi,a folosită şi N. Bocşan, Bibliographie des Lumieres roumaines
(Contributio~s), în Cahiers roumains d'etudes littertiires, 2, 1977, p. 87-103.
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Cîtcva judecăţi îndeamnă la meditaţie şi reexaminare. Critica adresată metodei „filiaţiei

de idei" este îndreptăţită, s-ar fi impus totuşi aprecieri mai nuanţate cu privire la

G. Bogda.n-Duică (p. 9-12, 21, 281). ,,Genetismul erudit" a adus o contribuţie deloc nesemnificativă, oferind „materia primă" pentru cercetările de astăzi. A contribuit la refacerea

c!imatului intelectual, la definirea specificităţii spaţiului cultural românesc, a tangenţelor sale
occidentale. Căutarea izvoarelor devine un act metodologic unde rigoarea se întîlfieştc cu
fineţea

disocierilor, implicînd implantarea prealabilă a operelor în viaţa intelectuală a socie-

tăţii receptoare.

I. Lungu este el Însu5i necredincios noii

concepţii comparatiste cînd afinnă

că „Micu observă mărirea şi decăderea popoarelor, poate inspirat din D. Cantemir sau chiar

din Giambattista \'ico" (p. 310). Dacă probabiilitatca influenţei operei gînditorului italian este
exclu1ă,

În cazul lui Herder,

cunoaşttrea şi influenţa

acestuia a!.upra lui P. Maior nu este

„iluzorie" (p. 172 şi 291), ci posibilă, din moment ce oponentul său Kopitar gînde.şte şi
argumentează

în termeni herderieni 2• Dealtfel chiar autorul recunoaşte că mai tîrziu'. ,,cre-

pusculul epocii luminilor" se situează „sub zodia şcolii istorice germane şi a influenţei lui
Herdera (p. 74).
Precizări necesită şi

folosirea conceptului de „burghezie română în formaire" (p. 4 2),

„burghezie română în ascensiune" (p. 110) sau propoziţia că prin activitatea sa episcopul
Bob a fost

„deschizător

şele transilvănene"

de drumuri pentru o burghezie

şi

un proletariat românesc în ora-

(p. 102). Conceptul de burghezie poate fi explicativ-general, metateoretic,

dar nu serveşte la cercetarea realităţii româneşti din această epocă, nu este operaţioi:ial.
Inu-adevăr, în cadrele naţiunii române se intensifică diforenţierea socială ridicîndu-sc o pă
tură suprapusă.

In Transilvania nu

există

încă

o burghezie

propriu-zisă, purtătoare

de. ,ca-

pital şi muncă salariată. Se poate vorbi despre o burghezie în Înţeles feudal, corporativ
şi

despre ocupaţii „burghezea, dar nu despre o burghezie etnic români'i3. Pătura conducăto1re

românească nu avea un conţinut social burghcz 4•

Se cuvin a fi îndreptate cîteva inexactităţi şi erori datorate fie neatenţiei la corectură,
fie rutinei preluării fără control a informaţiei: profesorul suedez Thunmann nu . t,re~uie
alăturat lui Sulzer şi Engel şi socotit ca „duşman ideologic" (p. 182); În loc de

H., ,M(~~tin)

Hochmeister (p. 241); lucrarea lui Engel nu se intitulează Commentarium... ci Commen-

tatio de expeditionibus Trajani ad Danubium et origine V alachorum (p. 242), iar q~ a
lui A. L. Schlozer, Kritische Sammlrmgen zur Ges~hichte _der Deutschen in . Siek~,:iburgm
(p. 245); Leutschau (Levoca) s_e află nu în Ungaria, ci în Cehoslovacia (p, 267); Ecler n-a
fost niciodată director al şcolilor săseşti din Tra.nsilyania (p. 268 nota 121), ci din an~ J78J
profesor de poetică la gimnaziul romano-catolic din Sibiu, iar din. anul 1787 şi pînă .. la
moarte directorul şcolii normale din acelaşi. oraş5; este cert că S. Micu nu făcea parte: d_in

2
F. Petre;- ·Kopitar und Herder, în W. Krauss, Z. Stieber (s.r.), Slawisch•deutsthe
Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultu,, Berlin, 1969, p. 565-570. ,
., .:
3
D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, 1967, p. 398.
4 / dem, p. 411.
·· -· :.. J. Tiausch, Sthri/tsteller..:Lexikon ader biographisch-literarische Denk-Blătter ', a'er Sie· ·
.\
·· · ·
benburger Deutschert, voi. I, Kronstadt~ l-868,"p:·'268"'-270. ,, ·
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loja masonică de la Sibiu6 , probabilitate admisă la p. 347-348; iniţiaJele prenumelui profesorului de filozofie de Ia Gottingen, Feder nu, sînt I.S.H., ci J.G.H. (p. 280); botanistul
sibiam menţionat la p. 378 se numeşte P. Sigerus şi nu Sigerius, titlul studiului său fiind
Veruichnis der in Siebenbiirgen wildwachsenden offizinellen Pflanzen, în Siebenburgische
Quartalschri/t, II, 1791, nr. 3, p. 314-315; nu Chr. Wolff a Întemeiat Acta eruditorum
împreună

cu O. Mencke (p. 443 nota 22), ci doar ultimul., în a111ul 1682, cînd primul avea

doar patru ani; I. Krasicki a fost episcop de Gniezno
La

informaţia

într--adcvăr

la Jena

şi

nu de Gniezo (p. 473).

autorului despre Chr. Fr. Ilaumeister (p. 299-302, 448, nota 27) care

este omis din „materialele de

referinţă"

recente,

Wittenberg, refuzînd de cîteva ori chema:rea

la universitatea din Wittenberg

J. C.

şi

7•

Despre el a

apărut

şi

adăugăm

că

acesta a studiat

oferta de a

funcţiona

încă

În timpul

un studiu

ca profesor
vieţii

sale,

Briglebius, Epistola de vita, moribus atque studiis C. F. Baumeisteri, Gottingae, 1766.
Desigur, lucrarea lui I. Lungu este un Început de cercetare sintetică, de organizare

riguroasă

a

informaţiei, şi

-

În mai

mică măsură

-

a cadrului teoretic general pe care

să

se întemeieze judecăţi critice solide. Ea se oferă dezbaterii critice, formînd o treaptă ce
se cere obligatoriu depăşită. Nru este neînsemnat acel rost a:l ei de ,a stimula cercetări
ca reper metodologic paradigmele de concepţie practicate de mişcarea
istoriografică contemporană. In conoluzie, scrierea lui· I. Lungu indică necesitatea şi deschide
perspectiva unei rescrieri a istoriei iluminismului transilvănean.

viitoaire,

însuşindu-şi

,. wou

Goorge Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al
XIX-Zea, voi. I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, 412 p.

In prezentarea

cărţii lui George Em. Marica ne simţim de la început obligaţi a releva

cu stăruinţă două însuşiri care o impun printre apariţiile istoriografice de seamă ale anului:
cercetarea se clădeşte pe adînci şi solide temeiuri teoretice şi informaţionale, iar scriitura
place prin modul de desfăşura.re, simplitatea şi caracterul ei sistematic. Pe bună dreptate
G V. lista membrilor la F. Zicglauer, Geschichte der Frdmaurerloge St. Andreas %11 dm
dr~i Seeblattern in Hermannstadt (1767-1790), în AVSL, XIII, nr. 1, 1876, p. 62-92.
7
·
Allgemeine Deutsche Biographie, voi. II, Leipzig, 1875, p. 156 s.v. Baumeister.
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se

menţionează ş1 motivează

că

În Precuvî11tare
întemeiază

contiguitate în timp•, ci se

gruparea studiilor „nu se rodu.ce la o

simplă

pe un „substrat comun", definitoriu pentiru durata

istonca supusă cercetării. Faptul istoric, idei sau evenimente, exprimă un fond soci.al detercondiţiile existenţiaole

minat de

manifestările
dară,

Înţelegerea
să

mondial, este

şi

cel mai

ega:lă măsură

cunoaşterea

şi

social

substanţial

informaţie şi

ca

oo aport la istoria literaturii

ajută

obligă

sociologică

perspectivă

la

cunoaşterea

diferenţierea
şi

la

cercetări

româneşti

aird-olene.

instituţional

colectiv. Strînsa Împletire dintre

interdisciplinare, de istorie
viaţă

con-

socială,

la istoria

nu numai în sensud. istoric, ci

contribuţie

şi

şi

contribuţiile

de sociologie,

istorică însăşi.

la ccn:etarea

istorică reală

abonaţi concluzionează

Ele

prin explicitare.a comuni-

asupra desprinderii

şi crnchegă.rii

unui public,

acestui.a În cele din urmă. Informaţia se referă În principal la Gazeta Transil-

Foaie pentru minte,

inimă şi literawră

(v. monografia model În istoriografia

Bibliografie

şi

unor fapte de mentalitate.

Analiza listelor de
vaniei

interpretativă,

profunzime

culturii, cit

soci.clă,

a faptelor sociale fiind o

la surprinderea unui segment de
-

şi

unor noi aspecte privitoare fa formarea burgheziei

periodice sînt analizate În

calttlrr"al

la istoria

de valoare pe ca;re a avut

(p. 8-9).

În cd mai larg al sociologiei, ca fenomen

rată

o ,lapi-

prfmul

nu de a emite

judecăţi

asociază

i se

,,Este vorba doar de a ajutJa la

Primul studiu, Contribuţii la problema abonaţilor periodicelor româneşti plnă la

Publicaţiile

cării

cercetării

obiectului
istorică:

istoria

stituind în

şi

Motivaţiei
concepţie

determinant pentru

grijă

război

prin

culturale.

precizare de
şi

unui proces

rostească"

le

şi

lor politice

semnificativă

dax

şi

aile românilor în veacul al XIX-ilea

analitică,

noastră

cu un studiu monografic,

preocupări

cunoscute de autor prin
Foaie pentru minte,

Bucureşti,

inimă

şi literatură.

Literatură,

Editura pentru

de du1969).

Alte liste de abonaţi Ja periodicele transilvănene, din principate şi România veche, oferind
date disparate, incomplete sau cifre globa:lc ~c dovedesc „mai

puţin

concludente .în sine,

Întrudt sînt piese singulare, !referindu-se la un moment !imitat", dar informaţia îşi păsorează
valoarea. documentară prin integrarea ei În „contextul rezultatdor afkue din ceroetairea
Gazetei Transilvaniei, şi ai Foii pentru minte, îmbogăţind cunoaşterea unO!I" aspecte mai slab
luminate de materialul nosDnJ principal" (p. 18). Colectivitatea abonaţi.Jar este studiată din
punct de vedere geografic, demografic (mediul de
(grupUil social, statutul profesiona:I, structura

provenienţă,

confesională).

categorii de

Numărul

VIÎrstă)

abonaţilor

şi

social

de peste

Carpaţi este pînă la 1848 dublu faţă de cel aol abonaţilor din monarhie, fapt relevant ~tru

aportul presei Ja promovarea
abonaţilor
mâneşti

la periodicele

conştiinţei

comooităţii

braşovene oglindeşte

culturale. în

acel.aşi

elocvent statutul social al

timp statistica

intelectua.lităţii

ro-

din principate.

Autorul formUllează cîteva binevenite sarcm1 ale investigaţiilor viitoare, ca descoperirea de noi surse informative, Întregirea materia.Jului privitor 1a vechea Românie, cercetlarea
lectorilor cărţilor tipărite pe bază de prenumeraţie, asocierea produqiei -literare minore la
manifestările de vîrf, extinderea cunoaşterii strucourilor instituţional-organizatorice (cercetarea
produeţiei
socială

şi a

totailă

comerţului de carte), psihosociologia cărţii, tinzîndu-se astfel la o istorie
a fenomenului cultural. Considerăm esenţiale două întreprinderi care condi-

https://biblioteca-digitala.ro

701

RECENZII

i ionooză

eficienp eforturilor viitoare În acest domeniu: ( 1) alături de direqii le moderne
1

mai sus menţionate, să se continue cercetarea tradiţională, da:r fundaimentaJă a conţinu
tL,rilor, elaborîndu-se monografii şi bibliografii şi (2) aparatul conceptual şi tehnicile de
cval111are se cer optimizate şi printr-o accentuată străduinţ.:=; metodologică .articulate la constelaţiile

teoretice de vîrf.
Două

studii au ca obiect personalitatea lui Simeon

<lin perioada Postrevoluţionară -

Bărnuţiu.

Scrie-ri mai

puţin

cunoscute

despre ilimbă şi literatură, refleqii pedagogice, preocupări

filoz.ofico-juridice şi politico-economice -, sînt analizate in Scrierile mărunte ale lui Simeon
Bc'irnuţiu

dup,i 1850 (p. 137-215), Întregind imaginea personalităţii isale. Deail~fel gindirea

bărnuţiană

se cere abordată Într-o nouă monografic cire să integreze progresele în docu-

mC11tarc, aşezîndu-le într-o interpretare adecvată. G. Em. Marica indică o problematică care
ar putea îndemna la un profirabil efort interpretativ: explicarea imaginii deformate a revo1

lu1ionarului tran.silvănean care a stăruit pînă la sinteza lui G. Bogdan-Duică (Viaţa şi ideile

lui Simeon

Bărnuţiu, Bucureşti,

dintre un realist şi

istoria

1924), Înţelegerea judecăţii şi criticii maioresciene. Confruntarea

T. Maiorescu,

manifestîndu-se ca o

şi U1I1

permanenţă

vizionar în

S.

Bărnuţiu,

a depăşit epoca, urmărind

conştiinţa românească.

Studiul de interferenţă culturală româno-maghiară este susceptibil de cîştiguri substantiak. O

Însemnată contribuţie documentară

la problematica culwrii popul3!re

româneşti

aduce

studiul Patrimoniul wltural ca substrat al culturii noastre majore. Problema costum.ului naţional

românesc 'În Transitvania, în secolul trecut (p. 241-270).
Sociologia naţi1mii la românii din Transilvania în secolul trecut (p. 271-301) ar putea

constitui nişte prolegomene la o cercetall"e mai cuprinzătoare. Este remarcabilă disocierea operată

de autor între efortul propriu

şi

meritul autohton pc de-o parte,

filozofico-PolitÎicc europene adaptate ,realităţii româneşti -

şi

aPortul valorilor

domeniu controversat, supus multi-

plicităţii posibililor, ,reclamînd o precizare cît mai exactă cu putinţă a surselor şi
ţe]o~ -

inffoen-

pe de altă parte, în elaborarea conceptului românesc de naţiune. Autorul impune

o apreciere mai nuanţată a concepţiei iliui A. C. Popovici. Simi.Litudini, îndeosebi în ceea
ce

priveşte

graniţelor

oreidin.ţa

În

putinţa

reailizăriii

uni,tăţii

cui!Wll'!aile

româneşti,

dincolo de

existeltţia

politiice vremelnice, se ÎnitJÎLneoc deja În gÎllldiroa lui AJ. Mocioni, Al Oddbescu,

dar mai •ales tn crewl

şi

aqâunea lui I. S.!!arvici.

Primul volum din Swdiile lui G. Em. Marica evidenţiază cercetări fundamentale în
istoria românească tran.silvăneană a veacului trecut, care fără ,îndoia1lă vor deveni m.strnmmte de referinţă pentru speciaili·şti.

1. WOLF
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Alexandru Duţu, Cultura română în ci-z:ilizaţia europeană modernă, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, 270 p. (seria
Lărgind

română

.,Confluenţe_")
Duţu

considerabil vechiul concept comparatist, Al.

iniţiat

a

În istoriografia

fertile cercetări interdisciplinare, orientate spre reconstituirea vieţii mentale colective.

în spiritul istorici

mentalităţilor, investigaţiile

sale îşi propun evidenţierea trăsăturii specifice

a cu.lturii române, participarea la mairile curente europene, raporturile şi dialogul dintre. societatea românească şi colectivităţile învecinate. Făgaşul pe care a pornit În cercetat~a. de
fată nu constituie un Început, ci continuarea unor preocupări de durată, menite să contribuie

la cunoaşterea manifestărilor culturale ale societăţii româneşti ca expresii ale unor structuri
mentale în continuă evoluţie (v. Sintez,i şi originalitate în cultura român,'i, BuCUlfeşti, 1972,
~i Umaniştii români şi cultura europeană, Bucureşti, 1974 ). Anatomia funcţională a vieţii
culturale se dezvăluie istoricului pornind „de la mărturii spre structuri ale culturii, iar de
la aceste strucruri spre structurile mentale"

(p.

8).

Imaginile mentaile definesc fll.oddul

culturail propus de societate, din care se desprinde modelul de umanitate Întrevăzut de colecti\'itate.

Investigaţia

civilizaţia

va fixa „locul zonei sud-est europene în

continentului

ş1

modul în care s-au articulat culturile europene Într-un tot" (p. 7), precizîndu-se locul ~1
rolul culturii române în zona de
Urmărind

confluenţă

a Europei centrale cu cea

şi

raporturile dintre scris

figurativ autorul

orientală.

relevă destrămarea

sistemulµi de

figurare vechi, modificarea limbajului figurativ şi evoluţia literaturilor în structura culturii
scrise. V.:acul luminilor a provocat o transformare activităţilor

cartea dobîndeşte prin muhjplicarea

intelectuale rolul decisiv în cadrul sistemului de comunicare - , exprimarea ei

indicînd formarea unei no1 structuri mentale ( Unitate şi diversitate în epoca umanistă europeană_,

p. 5-46) .

. Formarea filosofului şi a patriotului (p. 47-84) s-a realizat în cultura sud-estului
european pe căi diferite faţă de culturile occidentale. Noile concepte nu au rezultat d,i,ntr-o
confruntare îndelungată între puterea temporală şi cea spiritua1ă, . ci s-au născut diq. imperativul politic al luptei Împ0triva presiunilor imperiale.
Programul iluminist românesc a

desăvîrşit

tradiţia intelectuală

umanistă,

iniţiind

t~an-

z1pa De la o formii de universalitate la alta (p. 119-226). De.'ichiderea spre nou~. perspectivă

d:: universalitate, în care individul

„Europei

naţiunilor",

a trecutului antic,

este

sesizabilă

îşi împlineşte

deja la

componentă esenţială

a

sfîrşitul

menirea într-o colectivitate apaqinînd

veacului al XVII-iea. Imaginea

conştiinţei

politice

şi

critica

istorică

reîn,noită

marcînd ori-

ginile spiritului critic prefigurează istoriografia iluministă. Istoria pusă În slujba proi;ramului politic de emancipare naţională impune o viziune organică asupra evoluţiei societăţii
româneşti, o imagine a continuităţii ce leagă cultura medievală şi luminile.

Iluminismul şi
preromantismul nu constituie perioade distincte, ci epoca luminilor se preloogeşte În romantism, cînd datorită apariţiei de noi date în procesul de elaborare mentală a imaginilor
se cristalizează mutaţii structurale decisive. Cultura română pătrunde sistematic în „circuirul" european, statornicindu-se noi punţi de legătură şi Înţelegere reciprocă Între culturile
naţionale.
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Investigarea r~alităţilor care au generat modelul cultural român luminează originalitatea rezolvărilor date de gîndirea autohtonă problemelor ridicate de datul şi proiectul
existenţial şi reclamă

situarea istoricului pe noi poziţii metodologice în cercetarea Conexiu-

nilor intelectuale din rnltura
culturii române În
ob9esia

română

civilizaţia

sincronizărilor,

(p. 227-252). Cercetarea istorică va putea marca locul

continentului numai

... surprinzînd dinamica

„eliberînd studiul cllllturii

internă

a

vieţii

române de

intelectuale române

şi

de-

pistmd În asimilări o parte dintr-un dialog care, În cealaltă parte, conţine !I"eplică şi difu,.iune" (p. 231 ).
Printre multe altele, cartea lui Al.
şitoare

Duţu

se impune pnn densitatea

ideatică

înăbu

ce se refuză repertorizării deformante chiar numai a ideilor sale fundamentale. Ne-

îndoielnic ea va ghida preocupările viitoare pe acest tărîm, cercetări parţiale şi de sinteză
urmînd · să valideze operativitatea conceptelor şi fertilitatea numeroaselor sugestii propuse de
autor,

să nuanţeze

sau

să

corecteze perspectivele interpretative indicate.
1. lVOLF
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PROFESORUL VLADIMIR MILOJCIC

I

La 19 februarie 1978, după o seuri.li dar grna suferinţă, s-a stins din viaţă, În chip
neaşteptat,

un mare om de ştiinţă, de talie internaţională, un mare istoric şi arheolog,

VI.a.dirnir Milojcic.
Născut

la 7 februa,rie 1918 la Zagreb, a urmat 5coala la Zagreh, Es5eg

şi

P.elgra<l.

Universitatea a Început-o .în 1938 la nelgrad, unde a avut un mare profesor, Miloje M. Vasic.
autorul celebrelor descoperiri de h \'inca, a

cărui operă

a dezvoltat-o neîntrerupt, ajungînd

cel mai bun cunoscător al acestei civilizaţii. Între 1941-1944 studiază la Viena sub îndrumarea unei alte personalităţi. Oswald Menghin, unde este promovat cu lucrarea DcJs )fltere

Neolithikum Serbiens. Bazîndu-se pc stratigrafia de la Vinca, aplicînd în mod strălucit metoda comparativ-stratigrafică pentru Balcani, Vladimir Milojcic elaborează În anuJ 194 7 lu-

Jiingeren Steinzeit Mittel- und Sudosteuropas

crarea de docentură, Chronologie Jer

la B:rlin în 1949), sub îndrumarea unui marc savant al
Această strălucită

şcolii

(apămtă

din Marburg, G. v. Merhart.

lucrare a fosr, timp de mai multe decenii, 5i a

rămas,

neîntrecutul ma-

nual al n::oliticienilor din Europa de sud-est.
De

fructuoşii

petrecuţi

ani de srudii de la Miinchen -

ale preistoriei, P. Reineckc şi

J.

Werner -

în cercul autor

se leagă elaborarea unor studii şi lucră:ri de

sin;eză despre preistoria Balcanilor şi a Egeei. Contribuţiile sale la

au Însemnat noi drumuri deschise

ln anul 1953 Începe
sa

dispariţie. Cercetător

personalităţi

Grossen Weltatlas (1953)

cercetării.

săpăturile

din TI1essalia, pe care nu le-a Întrerupt decît prematura

neobosit al meleagurilor Thessaliei, pe care le-a cunoscut ca nimeni

altul, cărora le-a Închinat un sfert de veac din viaţa sa, a făcut din ace.astă provincie
una. dintre cele mai cunoscute zone ale preistorici europene, punct de refcrinţă pentru civi1izaţiile

din Balcani

Cu o

rară

şi

a

relaţiilor

pasiune

acestora cu Orientul Apropiat.

şi competenţă

a

urmărit

cercetărilor

mersul

preistorice din sud-e.mul Eu-

ropei, formînd o pleiadă de vrednici urmaşi, cărora le-a fost dascăl, profesor şi p-rieten.
Institutul din Heidelberg, unde
şcoală, cămin

şi casă celor

funcţiona

din 1958,

şi

şantierele

sale din Thessalia au foq

care veneau să-şi lămurească îndoielile sau căutau confi11T1area

ipotezelor pe care le susţineau. Spiritul critic şi autocritic, neîntrecuta co:npetenţă, neobosita
sete de

muncă

al cuvîntului -

şi

viaţă

se transmitea colegilor şi discipolilor, Între care -

În senrui larg

se numără nu numai cei care au studiat .Ja Heidelberg, ci şi oercetători

din ţări străine, inclusiv din România, pe care a vizitat-o în repetate nnduri, studiind
descoperirile, învăţîndu-şi discipolii. Titlurile sale ştiinţifice (membru al mai multor institute şi academii) sînt o măr~urie a preţuirii care i s-a dat.
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Aducindu-ne aminte de lunile petrecute cu Vl. Milojcic în 1l1c~lia, discuţiile ştiinti

fia: purtare la Cluj, Bucureşti, Heidelberg, ajutorul Întotdeauna binevoitor, sprijinul, încurajările şi îndemnul său, ne asociem şi noi la doliuJ oare a cuprins familia şi conaţionalii săi.
Viaţa sa clocotitoare, munca creatoare neobosită, optimismul său inepuizabil, au fost
curmate de o scurt.~, dar aprigă boală, lăsînd În urmă nestinsă durere.
GH. LAZAROV ICI
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NICOLAE GOSTAR

I

(1922-1978)

Ne-a param prematur Ni colae Gostar, conferenţiar la Universitatea „Al. I. Cuza" din
I a:ii 1 cioctor În istorie, arheolog, epigrafi5t ş i istoric al antichităţii.

Moartea lui neaşteptată la să un gol dureros În ştiinţa istorică ş i arheologică românească.
Născut la D eva, dintr-o fa milie de muncitori, Nicolae Gostar a urmat istoria În an ii
grei ai sfîşierii Ardealului, cînd Universitatea clujeană era refugiată la Sibiu. Sub îndrumarea unor dascăli de mare ş i recun oscu tă valoare - Constantin Daicoviciu, Theodor A.
Naum, Ştefan Bezdechi, Mihail Macrea - , el ş i-a însuşit cu pasiune solide cunoş tinţe de
istorie antică, de arheologie ş i de filol ogie cl as ică. Pasiunea şi dăruirea pentru ştiinţă i-au
deschis porţile unei cariere unive·r sitarc; în anul 1948, tînărul Nicolae Gostar este numit
~sistent la Universitatea din C luj. în 1957, el 1a calea laşilor, Univernitatea „Al. I. Cuza"
numindu-l conferenţiar.
Anii petrecuţi la cele două U nivers ităţ i au fost bogaţi în mun că şi în înfăptuiri.
Nicolae Gostar a făcut parte din cel dintîi colectiv care a reluat, după război, să pă turile
arheologice la cetăţile şi aşezările daci ce din Munţii Orăştici, dar ş i alte ş antiere (H ăbăşeş ti,
Dinogetia) i-au oferit prilejul unor importante descoperiri. După numirea sa la I aşi, el a
condus săpăturile de Ia Bîtca Doamnei (ungă Piatra Neamţ) şi Barbo ş i (lîngă Galaţi), fiind,
în acelaşi timp, un membru marcant al şantieru lu i de la Adamclisi.
Activitatea ş tiinţifică a lui Nicolae Gostar s-a concretizat într-o serie de studii,
comunicări la congrese interne ş i internaţ ional e etc. Lista lor este prea bogată pentru a
putea fi reprodusă aici, dar vom aminti participarea la elaborarea monografiei arheologice
Hăbăşeşti (1954 ), studiile Vămile Daciei (1951 ), Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană
(1961 ), Cetatea dacică de la Piatra Neamţ (1965) , Unităţile militare din castrul roman de
la Tibiscum ( 1968), N urnele şi originea costobocilor (1970), Sur Jupiter H eliopolitanus en
Dac ie ( 1973) şi comunicări l e Les citadelles daces en M oldavie (Praga, 1966) şi H errnles
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Ripensis (Miinchen, 1972). De mare importanţă este teza sa de doctorat (1978), Mcrrele
monument funerar roman de la Adamclisi. Studiu epigrafie, a cărei publicare este cu nerăb
dare aşteptată de lumea ştiinţifică.
Dar activitatea lui Nicolae Gostar se Întrupează şi În numeroşi colegi mai tineri sau
studenţi, pc care a ştiut să-i îndrume cu competenţă pe drumul spinos, dar atît de plin
de satisfaqii, al ştiinţei istoriei despre antichitate.
Nicolae Gostar şi-a făcut pînă În ultima clipă datoria fată de ştiinţa pe care a îndră
git-o şi a cultivat-o timp de trei decenii. Moartea l-a surprins pe ţărmul Pontului Euxin, la
Tomis, unde urma să participe la o sesiune ştiinţifică.
Trecut pe celălalt tărîm, fără întoarcere, Nicolae Gostar rămîne printre noi pnn
lucrările sale şi printr-o ~,mintire luminoasă, de ne5ters.
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A.AR

(MSŞt)

ACi\lIT
ActaAnt
ActaArchBp
ActaArchCarp
ActaMN
Acta!IIP
AEl\I
AIGR

AIIA
AIIAia.7i
AIIC
AIIN

.usc
AnnEp
Antllung
_.\pulum

ArchAnz
ArchAustr
Arch.Ert
ArchHung
Archlug
ArchPolski
ArhMold
ArhOlt
AR?iISI
AVSL
BAM:
Banatica

Analele Academiei Române, )Iemoriile Secţiunii Ştiinţifice. Bucureşti,
Ser. III, Tom. I (1923) - XIX (1944).
Anuarul. Comisiunii l\Ionumentelor Istorice, Secţia pentru Transilnrnia.
Cluj, I (1926-28), II (1929), III (1930-31), IV (1932-38).
Acta Antiqua. Budapest, I (1952) şi unu.
Acta Archaeologica. Budapest, I (1951) şi urm.
Acta _\.rchaeologica Carpathica. Krakow.
Acta i.\Iusei Napocensis. Cluj-Kapoca, I (1964) şi urm.
Acta :'llusei Porolissensis. Zalău, I (1977) şi urm.
Archaeulogisch-epigraphische Mitteilungen. "·ien, I (1877) - XX ( 18961.
..\nuarul Institutului Geologic al României. llucnrcşti, I ( 1907) - XXII
(1943); A.nuorul Comitetului Geologic, XXIII (1950) -- XXXV (1966);
:\nuarul Comitetului de Stat al Geologiei, XXX\'II I ( 1970)
XLII (197-1);
Anuarul Institutului de Geologie şi Geofizică, LXLIII , (1975).
"· Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca (continuare
a publicaţiei AIIC) (=A.HAC; AIIACN).
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Iaşi. laşi, I (1964) şi urm.
Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Cluj, I ( 1958) şi unu.
Anuarul Institutului de Istoric Naţională. Cluj.
Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I (1928)
\' (1949) .
Annee Epigraphique. Paris.
Antiquitas Hungarica. Budapest, I (1947), II (1948).
,= Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia. Alba Iulia. I (1939 1942), II (19-13-1945), III (1947-1949), IV(= Studii şi coniunicări.
Acta l\Iusei Regionalis Apulcnsis, 1961), V (1965), VI (1967), VII/I -'..!
(1968-1969), VIII (1970), IX (1971), X (1972), XI (1973), XII (1974).
XIII (1975), XIV (1976), XV (1977).
Archăologischer Anzeiger. Berlin, I (1889) şi urm.
Archaeologia Austriaca. Deitrăgc zur Palăoanthropologic, t·r- uud Friihgeschichte Osterreichs. \\'icu, I (1948) şi urm.
Archaeologiai Ertes{t6. lludapest, 1869 şi urm.
A.rchaeologia Hungarica. Budapest, I ( 1926) şi urm.
Archaeologia Iugoslavica. Beograd, I (1954) şi urm.
Archeologia Polski. Wrodaw, Warszawa, Krak6w.
Arheologia Moldovei. Bucureşti, I (1961) şi urm.
Arhivele Olteniei. Craiova, I (1920) - XVIII (1939).
Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei de istorie. Bucureşti,
Archiv des Vereins fii.r Siebenbiirgische Landeskunde. Sihin.
Beitrăgc zur Archăologie des Mittelmeergebiets. Bonu.
Banatica.

Reşiţa,

I (1971)

şi

urm.
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Buletinul Comisiunii )Ionumentelor Istorice. Bucureşti, I ( 1908) XXX\'III (19-t51.
BerRGK
Bericht der romisch-germanischen Konuuission. Frankfurt a.)l., I (190-ti
şi urm.
B-H
Barlangkutatas - Hulllenforschung. Budapest, I (1913) -- XV (1927).
BMI
Buletinul )1ouumentelor Istorice. Bucureşti, 1971 şi urm.
BSPF
Bulletin de la Societe Prehistorique Frarn;aise. Paris.
BSSC
Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Cluj, I (1921/23) - X (1948).
CCArh - Porţile = Academia R.S.R., Grupul de Cercetări Complexe Porţile de Fier, Comunide Fier
cări Craion, Scria arheologică. Craiova, I (1967) - VIII (1968).
CDGTr
~ I. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania.
BOII

Ducureşti,

CIL
Civiltii.
CMO
CNA
Crisia
DA
Dacia

DACL
DissPanu
Dolg
DolgSzeged
EDR
EmlKel
1-:mtkk.SzX)I

EnDI
Brtl)ItizE,·k
ErdRep
FolArch
FoldtKozl
FVL
GazTrans
Germania
Gooss, Chro11ik

1969.

Corpus Inscriptionum Latiuanun. llcrlin.
Civilta romana in Romania. Roma, 1970.
Centenar muzeal orădean. Oradea, 1972.
Cronica numismatică şi arhl'"logică. Bncnrcşti, I (1920) şi urm.
Crisia. Oradea, I (1971) \.i urm.
l'h. Darl'mberg et Edm. Sa~liu. Dictionnairc des antiquites grecques et
rumaim:s. Paris, T -· ,. (1877 -1919).
Dacia, rccherchcs el decoun·rtes archeologiqucs en Roumauie. llucurcşli.
I (192-t) - - XII ( 19-18): N.:-:.. Renie rl'arehenk,:,r,iL• el <l'histoire anciennc.
llucureşti, I ( 1957) şi urm.
Dictionnairl' d'arche,ilo;::ic chreticum· d de liturgic (l'abrul Lcckrqi.
Paris.
UissertatiPIIL"S l'a1111011ical'. l\ndapest.
Dolgozatok az Erdelyi :-;'emzeti )lttzeum trem- cs Regisegtarabol. Kolozsdr -- Cluj, I (1910) - X (1919) ( ~DolgClnj).
Dolgozatok a )I. Kir. Fercncz Jozsd Tudom{myegyelt'm .\rchaeologiai
lntezctebiil. Szcgerl, I (1925) - XIX (19-13\.
- Ephemeris Dacoromana. Roma. I (1923) -- X (l9-t5).
l~rnlckkony,· Kelemen Lajos sziiletesenek 11yolcva11adik c, forclulojara.
Cluj, 1957.
Emlekk(111_n· a :-:.z<.:·kcly :\"l'mzeti )ltlZCl\lll (ih·euen·s jnbileumara (rcd.
l'sutak \'ilmos). Sf. Gheorghe, 1929.
- Erdelyi :\Iuzcnm, Cluj, I (1860) -- L (19-t5) (= Erd)Itî.z1.
~- Erdelyi )ltizc11111 Egycsiilet i·:,·konyve. Cluj, 187-t- 1914.
Erdely rcgcszeti rcpertorinma. I. 6skor (l'hesanrus a11tiq11itat11111 TranssilYa11icaru111. Tom. I. Prad1isturica; Roska l\iârton). Cluj, 1942.
Folia .-\.rchacologica. lludapest, I ( 1939) şi urm.
Foldtani Kozlony. lludapest, I (1872) -- CI\' (197-t).
Forscl11111gc11 zur \'olks- nud J,andesknnde. ~ihiu.
Gazeta Transil\·aniei. Braşov.
Germania, Anzciger der romisch-germaniscllen Kommission des Deutschen
Archăologischen Instituts. Frankfurt aP,I., I (1917) şi urm.
C. Gooss, Chronik der archăologischen Funde ~iebenbii.rgens. ~ibiu, A VSL,
1876.

HTRTE
IDR

- Hnnyadmegyei Tortendmi es Regeszeti Tărsasăg E,·kuny,·ei. llnrlapest Deva, I (1880) - XXIII (1913).
I.I. Russu, Inscripţiile Daciei romane. Bucureşti.
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IstRom
Jahrb.RGZM
JOAI
JRS
JSKV
Kt'>zl
Lexl\Iyth
LRBC
I,TR
:uAFIEJ
:\Iarmaţia

:\Iateriale
:\IKFIE
:\Ionuments
:\Iuzlst'fraus
XumK
OltR
OmD
OTTf~
PC::.\II(ST)
Pi.\IJH
Prob!Aulr
PZ
RadVoj\':\Inz
RE
Reiuach,
RepStat
Rep. ms.
Revl\Iuz
RevRHist
RIC
RLV
Rt'>mRum

Istoria României. Bucureşti, I (1960), II (1962), III (1964), IV (1964).
Jahrbuch des Rt'>tnisch-germauischeu Zeutralnmseums ::\Iainz. ::\lainz, 1
(1954) şi urm.
Jahreshefte des ('>sterreichischen Archaeologischen Instituts. "'ien, I
(1898) şi urm.
Journal of Roman Studies. London, I (1911) şi urm.
Jahrbuch des Siebenbiirgischen Karpat-Vereines. Sibiu, I (188-1) -LVI (1944).
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti ::.\Iuzeum Erem- es Regisegtarab61. Cluj,
I (1940) -- IV (19-U) (= KOzlCluj).
Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und romischen :\Iythologie
('"· H. Roscher). Leipzig, I (1884) - IV (1937).
R. A. G. Carson - - J. P. C. Kent, Late Roman llronze Coinage. London,
1965.
Lexiconul tehnic român (red. R. Răduleţ). Bucureşti, 1957
:\Iagyar A.llami Foldtani Intezet ftyi Jelentese. Budapest.
::.\Iarmaţia. i.\Iuzeul jud. i.\faramureş. Baia l\Iare.
:\Iateriale şi cercetări arheologice. Bucureşti, I (1953) şi urm.
:\Iagyar Kiralyi Ft'>ldtani Intezet Evkonyve. Rudapest.
D. Alicu, C. Pop, V. \Vollmann, The figured monnments from Sar111i1.cgetnsa. British Archaeological Reports, 18. Oxford, 1978.
:\fuzen! de istorie al Transilvaniei (=MAC, l\IIC, ::\[nzistCluj).
Xumizmatikai Koz!Ony. Budapest, I (1902) şi urm.
D. Tudor, Oltenia romană. Bucureşti, 1942; ed. II, 1958; ed. III, 1968
(=OR).
Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani.
Bucureşti. I 960.
Or\'os-Termeszettudomanyi Ertesito. Cluj.
Publicaţiile Comisiunii '.\Ionnmentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania.
Cluj.
Pnhlicaţiile ::.\Inzeului Judeţului Hunedoara. Deva, 1 /XXIII ( 1924) 3-4/XXY-XXVI (1927-1928).
Probleme de antropologie. Bucureşti, I (1954) - VII (1963).
Prnehistorische Zeitschrift. Berlin-Leipzig, I (1909) şi urm.
Rad Vojvodanskih ::\Inzea. Novi Sad, I (1952) şi urm.
Real-Eucyclopădie cler classischen Altertumswif!senschaft (Pauly-\VissowaKroll). Stuttgart, I (1893) şi urm.
S. Reinach, Repertoire de la statuaire grecque et romaine. Paris, I
(1897), II/1 (1897), II/2 (1898), III (1904), IV (1910).
Repertoriul arheologic al Transikaniei. l\Iamu,cris, la Institutul lle istorie
şi arheologie Cluj.
Revista Muzeelor. Bucureşti, I (1964) şi urm.
Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti, I (1962) şi urm.
H. l\Iattingly - E.A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage. London,
I (1923) -- V (1933), IX (1951).
l\Iax Ebert, Reallexikon cler Vorgeschichte. Berlin, Leipzig, I (1924) xv (1932).
Romer in Rumănien. Ausstellung des Romisch-Germanischen ::\Iuseums
Koln und des Historischen l\Iuseums Cluj. Koln, 1969.
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Sargetia

SCIA
SCIV
SCIVA
SCN
SiebViert
SlovArch
StCl
StCom
StudComSM
Studia
SZ AUSAV
Tibiscus
T.I.R.
TransAnt
VDI
WPZ

=

I

Sargetia, .Huletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, I (1937), II
(1941), III (=' Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, 1956),
IV (1966) şi urm.
Studii şi cer~etări de istoria artei. Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti. I (l~l5Ui - 2-l (1973).
Vezi şi SCIV A.
Studii şi cercetări de istorie veche ~i arheologie. Bucureşti, 25 (1974) şi
urm. Continuă publicaţia SCIV.
Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti, I (1957) şi urm.
Siebenbiirgische Vierteljahrschrift. Sibiu.
Slovenska. Archeo16gia. Ca-;opis slovenskej Akademie vied. Bratislava,
1953 şi urm.
Studii clasice. Bucureşti, I ( 1959) şi urm.
l\Iuzeul Brukenthal. Studii şi comunicări. Sibiu.
Studii şi comunicări Satu :'.lare. Satu Mare, I (1969) şi urm.
Studia Universitatis Babeş-llolyai. Cluj.
Studijne Zvesti Arheologickeho (~stavu Slovenskej _-\.kademie \'ied ( =Studijne Zvesti). Nitra, 1952 şi urm.
Tiblscus. lluzeul Banatului Timişoara. Timişoara.
Tabula Imperii Romani. L 3-l, Budapest, 1968; L :15, Bucureşti, 1969.
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antlquite. Bucureşti, ed. I (1938).
ed. II (germ. şi .ital., 1943), ed. III (1945).
Veatnik drevnej istorii. Moskva, I (1946) şi urm.
Wiener Prahistomche Zeitschrift. Wien.

I. P. Cluj -

.\Iunicipiul Cluj-Napoca 428.'l978
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